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JORNALISMO, Participação e Cidadania 
JOURNALISM, Participation and Citizenship 

JOURNALISME, Participation et Citoyenneté 
 

 
m seu número 2, ÂNCORA - Revista Latino-americana de 
Jornalismo entrega aos seus leitores e à comunidade 
acadêmica, um conjunto de reflexões envolvendo o 
jornalismo, a participação e a cidadania, as quais resultam 

sobretudo da realização do I Simpósio Nacional sobre Jornalismo, 
Participação e Cidadania, ocorrido entre os dias 27 e 29 de 
outubro de 2014, uma iniciativa do Grupo de Pesquisas em Mídia, 
Jornalismo, Acessibilidade e Cidadania – GJAC, com apoio do PPJ-
UFPB e do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. 

O evento acolheu a participação de representantes de 
vinte e duas universidades brasileiras, recebendo inscrições de 
mais de sessenta trabalhos que foram agrupados em três GT’s: 
GT 1 – Jornalismo, Comunicação e Acessibilidade; GT 2 – 
Jornalismo, Participação, Tecnologias Digitais e GT 3 – 
Jornalismo, Participação, Ética e Cidadania.  

A riqueza e variedade dos conteúdos apresentados no referido 
Simpósio, justificam o empenho de ÂNCORA, no sentido de disponibilizar para 
o público, uma amostra dessa produção, em pelo menos sete artigos com a 
íntegra de alguns dos trabalhos apresentados durante o evento. Apesar dos 
artigos passarem pelo crivo dos coordenadores dos GT’s e receberem pareceres 
de outros professores, para publicação em ÂNCORA seguimos integralmente 
a política editorial submetendo novamente os referidos trabalhos aos 
pareceristas externos que avaliaram pelo sistema de avaliação às cegas. 

No artigo Os desafios de pensar a estruturação de um programa 
de jornalismo participativo na TV com potencial transmídia, Mirna 
Tonus e Patrícia Martins Santos, ambas da Universidade Federal de Uberlândia, 
retomam o instigante tema da produção televisual focada na participação e na 
cidadania, atualizando esse debate tão caro ao jornalismo, à comunicação e à 
produção televisual. Em seu trabalho, Lívia Cirne, da Universidade Federal do 
Maranhão, discute as inovações nas formas narrativas dos telejornais, como 
estratégias de aproximação com o telespectador, evidenciando o novo cenário 
tecnológico e os desafios enfrentados pela produção televisual para rever seus 
modelos de telejornalismo em busca da audiência. 

Janaine Freire Aires, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos 
apresenta um instigante artigo sobre cidadania e participação no programa 
Correio Verdade, enquanto que Laerte Cerqueira, da Universidade Federal 
de Pernambuco, avalia Os efeitos do imediato: o acontecimento em 
construção nas coberturas jornalísticas ao vivo, de longa duração e os 
paradoxos envolvidos nesses processos de noticiabilidade. 

Por sua vez, Giovana Borges Mesquita, também da Universidade Federal 
de Pernambuco, nos convida para Reflexões sobre os novos papéis da 

E 
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audiência no jornalismo pós Web 2.0, debatendo o impacto dessas 
mudanças sobretudo nos papéis a serem desempenhados pela audiência, que 
se envolve e é envolvida pelo jornalismo. 

Luís Custódio da Silva e Jeferson Rocha, Universidade Federal da 
Paraíba e Universidade Estadual da Paraíba, problematizam a audiência 
radiofônica e a participação do ouvinte no radiojornalismo da CBN por via do 
aplicativo WhatsApp, demonstrando a vitalidade do rádio e a emergência de 
novos processos de participação do ouvinte no agendamento das notícias.  

Monica Maria Oliveira e Ana Carolina Abiahy, ambas vinculadas ao 
Instituto Federal da Paraíba, refletem sobre as mídias sociais e o papel do 
jornalismo em assessorias prestadas em instituições públicas de ensino, 
evidenciando a importância do assessor de imprensa. 

Garantia de direitos à informação para a pessoa com 
deficiência: Constituição Federal de 1988 e Lei de Acesso à 
Informação, dos autores Danilo Rothberg e Mariany Schievano Granato, 
ambos da Universidade Estadual Paulista, brindam-nos com um trabalho que 
pode constituir-se em referência para o debate acerca de um jornalismo mais 
acessível.  

Na seção ENTREVISTA, trazemos o instigante diálogo com o professor 
Antonio Fausto Neto, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Doutor 
Honoris Causa pela Universidade Federal da Paraíba, resultante de sua 
conferência para docentes e discentes do Programa de Pós-graduação em 
Jornalismo da UFPB, por ocasião da aula inaugural do programa, turma de 
2015. Fausto Neto reflete sobre o campo jornalístico na sociedade em vias de 
midiatização, em que a produção tradicional, numa espécie de “chão de 
fábrica”, transforma-se para um cenário em que jornalistas e amadores 
convivem e coproduzem a noticiabilidade.  

Finalmente, a seção PAUTA LIVRE disponibilizamos o trabalho de 
Robéria Nascimento e Emilson Júnior, da Universidade Estadual da Paraíba, 
Versos e rimas que ensinam História: uma proposta de discussão 
étnica para os campos do jornalismo e da educomunicação. 
  
 

Boa leitura! 
 

Pedro NUNES Filho | EDITOR da Revista ÂNCORA  
Joana Belarmino de SOUSA | EDITORA da seção ENTREVISTA 
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Os desafios de pensar a estruturação de um programa 
de jornalismo participativo na TV com potencial 
transmídia 
The challenges of thinking structuring a participatory journalism 

program on TV with potential transmedia 
 

Mirna TONUS1 
Patrícia Martins SANTOS 2 

 

                                                           
1 Jornalista, doutora em Multimeios, professora do curso de Comunicação Social: habilitação em 
Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, 
Comunicação e Educação (PPGCE). Contato: mirna@faced.ufu.br 
2 Jornalista, mestre em Tecnologias, Comunicação e Educação pela Universidade Federal de 
Uberlândia. Contato: patriciamasan@gmail.com 

Resumo 
Este artigo busca refletir sobre os desafios de construir uma narrativa 
transmídia a partir de uma proposta de jornalismo participativo em televisão, 
que integra projeto em desenvolvimento no Mestrado Profissional 
Interdisciplinar em Tecnologias, Comunicação e Educação da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). Para tanto, apresenta alguns apontamentos 
acerca dessa nova realidade que vem resignificando o olhar do telespectador 
sobre as notícias de TV. A reflexão se baseia em pesquisa bibliográfica e 
documental sobre o tema, bem como em proposta de estruturação 
representada por meio de fluxograma, discutindo-se a questão da formatação 
de um programa nos moldes sinalizados.  

Palavras-chave  
Jornalismo participativo; Jornalismo Transmídia; Ensino do jornalismo; 
Telejornalismo. 
Abstract 
This article aims to reflect on the challenges of building a transmedia narrative 
from a participatory journalism proposed television, which includes 
developing project in Interdisciplinary Professional Master in Technology, 
Communication and Education of the Federal University of Uberlândia (UFU). 
It presents some notes about this new reality that has resignifying the eye of 
the viewer on the TV news. The reflection is based on bibliographical and 
documentary research on the topic, as well as proposed structure represented 
by flowchart, discussing the question of formatting a program in marked 
molds. 
Keywords 
Participatory journalism; Transmedia journalism; Teaching of journalism; TV 
journalism. 
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ste trabalho partiu do interesse de buscar alternativas para a prática 

jornalística em televisão, inserindo-a no contexto transmídia, com o 

desafio de fazer com que as diferentes plataformas dialoguem entre 

si, criando o contexto para que as histórias contadas nas reportagens e 

matérias especiais sejam elementos que influenciem o tráfego das 

audiências entre diferentes mídias. 

Com a popularização de aparatos tecnológicos como dispositivos 

móveis, entre eles os smartphones, tablets e notebooks, 

concomitantemente ao aumento da velocidade de conexão sem fio de 

internet, a lógica de produção e de distribuição de conteúdos mudou 

consideravelmente. Não é novidade dizer que vivemos uma revolução 

digital. A web impactou o modo como os indivíduos se comunicam e, 

consequentemente, consomem notícias. O que de fato podemos considerar 

como inovação é que esse meio conecta os indivíduos e lhes possibilita 

formarem suas próprias redes de comunicação sem, para isso, ter que 

passar por qualquer controle midiático.  

Diante deste novo paradigma midiático, verifica-se a urgente 

necessidade, por parte das emissoras de televisão, de repensar e recriar o 

fazer jornalístico. Seria ingênuo de nossa parte dizer que as grandes 

emissoras não estão preparadas para acompanhar tais mudanças de 

comportamento. Ao contrário, o que se percebe é um esforço para 

estabelecer novos modelos de vínculo entre produtores e consumidores de 

conteúdo. Dentro das grades de programação, a participação do 

telespectador, por meio, por exemplo, de mídias sociais e do seu acesso por 

dispositivos móveis, já acontece. Atentos a esse movimento de 

deslocamento da audiência da televisão tradicional para a internet, os 

telejornais criaram suas páginas na web, nas quais disponibilizam as 

matérias que foram ao ar, abrem chats e fazem enquetes. Até o momento, 

o que parece óbvio é uma tentativa de atrair a audiência para outras 

plataformas, fazendo com que telespectadores se tornem 

telespectadores/internautas. Entretanto, há de entender-se que as atuais 

modalidades de jornalismo participativo, entendido aqui de maneira ampla, 

E 
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como aquele no qual os veículos estão abertos à participação dos indivíduos 

em um processo comunicacional resultante do exercício da cidadania, como 

indica Correia (2012) ainda são trabalhadas de forma superficial mediante 

as inúmeras possibilidades de interação e interatividade. É justamente nesta 

lacuna, entre o que é possível fazer e o que atualmente é feito, que 

concentramos nossa reflexão.  

Percebemos que a televisão e, no caso, o telejornal podem utilizar 

de maneira mais proveitosa as mídias sociais, tanto para ampliar a 

quantidade e a qualidade da informação, quanto para valorizar as 

modalidades do jornalismo participativo, em que cidadãos comuns, leigos 

com relação à prática jornalística ou a técnicas de filmagem, contribuem na 

construção de produtos noticiosos, por meio do fornecimento espontâneo 

ou estimulado de imagens por eles captadas. Neste sentido, a convergência 

das plataformas de comunicação também pode beneficiar os dois lados 

(emissor e receptor/emissor) quanto ao imediatismo e à instantaneidade da 

comunicação. Ora, se a distribuição horizontal e não linear nas mídias 

digitais possibilita a transmediação dos fatos jornalísticos, por que não 

utilizá-la como estratégia para estimular a participação e o interesse do 

público?  

 

Televisão transmidializada 
Ao assistirmos à TV, já nos deparamos com programas jornalísticos 

que estimulam a participação da sociedade, mas temos, por outro lado, um 

cenário ainda tímido no que tange à transmediação, ou seja, à expansão de 

determinado conteúdo por várias mídias aproveitando o potencial de cada 

uma (JENKINS, 2010), sendo esta a base da estrutura de programa que 

abordamos neste artigo. 

Na contemporaneidade, bilhões de pessoas se interligam pelo mundo 

digital. Cada dia mais fascinadas e, ao mesmo tempo, dependentes das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), não conseguem imaginar 

a vida sem as combinações binárias, ou nuvens de dados. Atualmente, 

afirmar que a web revolucionou a forma como os indivíduos se comunicam 

é dizer o óbvio. Ao contrário, podemos afirmar que Herbert Marshall 

McLuhan (1969) estava muito à frente do seu tempo quando realizou 

importantes estudos sobre a mídia moderna entre os anos de 1960 e 1970. 
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Naquela época, ele já previa os sinais dessa mudança de comportamento 

social. Para o teórico canadense, um novo meio de comunicação sempre 

acarreta mudanças nos meios já existentes. Isso justifica a tendência atual 

de os meios tradicionais tentarem se adaptar para manter a convivência e 

a complementaridade em relação à web, que se tem apresentado como 

uma nova mídia capaz de abarcar para si todas as outras. Em sua famosa 

frase "O meio é a mensagem", McLuhan enxergava os meios como 

contribuintes na significação dos conteúdos transmitidos. Para o 

pesquisador, independentemente do conteúdo, a inserção de um meio de 

comunicação modifica a nossa percepção sobre a realidade, ao alterar as 

nossas sensações. Uma sociedade sem televisão é diferente de uma 

sociedade com televisão, mesmo que tal alteração se dê em nível subjetivo 

a priori. São vários indivíduos que, em sua subjetividade, estabelecem uma 

relação diferente com o meio televisivo, afetando a coletividade. 

As mídias contemporâneas têm sido tema de pesquisa e os 

resultados têm apontado a existência de novas linguagens para informação, 

entretenimento e comunicação entre pessoas conectadas em rede. Sobre 

isso, Castells (1999) afirma que o grande instrumento responsável pela 

mudança na produção jornalística foi, sem dúvida, a internet, uma vez que 

garantiu que o conceito de cidadão-repórter extrapolasse as fronteiras da 

web e promovesse uma interação muito maior entre jornalistas e público. 

Com o panorama atual da digitalização, as mudanças nos modos pelos quais 

o espectador se relaciona com a TV são, hoje, das mais diversas ordens, 

desde um simples apertar de botão no controle remoto até o acesso a 

conteúdos exclusivos em dispositivos móveis, que configuram o que se 

denomina de segunda tela. 

Partindo do estudo do conceito da cultura da convergência proposto 

por Jenkins (2010), sabe-se que o público, além de estar mais crítico, 

exigente e participativo, tornou-se migratório, isto é, busca informações e 

entretenimento em diversas plataformas e em vários formatos de 

conteúdos. Para o autor, as pessoas utilizam-se da lógica transmídia ao 

procurar o mesmo assunto nos jornais, no rádio, na televisão e na internet.  

O termo “transmídia” difundiu-se primeiramente, no Brasil, a partir 

da descrição proposta por Jenkins (2010) da chamada transmedia 

storytelling, uma das principais formas de transmediação, mas que, nem 



Os desafios de pensar a estruturação de um programa de jornalismo participativo na TV 
com potencial transmídia 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 5 a 24                9  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

 

 
 

por isso, pode ser tomada como seu sinônimo porque designa apenas uma 

das suas manifestações. Vale lembrar que as ideias de Jenkins estão 

apoiadas na análise de experiências bem localizadas na indústria de 

entretenimento norte-americana, sobretudo em seriados exibidos pela TV 

ao longo de sucessivas temporadas (Lost, Heroes, True Blood, 24 Hours, 

por exemplo). Nesse sentido, pesquisadores de diversos países ocupam-se 

de problematizar os limites das apropriações conceituais sobre as noções 

amplas de convergência de mídia ou cultura participativa.  

No contexto específico da transmediação, Jenkins (2010) destaca 

como esse ambiente de convergência propicia, por um lado, a fluidez com 

que o conteúdo midiático passa por diferentes plataformas e, por outro, a 

capacidade do público de empregar mídias sociais para se conectar de 

maneiras novas, moldando ativamente a circulação de tal conteúdo e 

desenvolvendo habilidades tanto para filtrar quanto para se envolver 

amplamente com produtos espalhados nas distintas mídias. A partir das 

ideias desse autor, pode-se constatar que existem duas lógicas midiáticas 

ligadas à convergência: multimídia e transmídia. Em relação à narrativa, a 

lógica multimídia simboliza a concentração da história, com o uso de 

diferentes códigos (linguístico, textual e sonoro), em uma única plataforma. 

Já a narrativa transmídia compreende o uso de várias plataformas de 

mídias, de modo a expandir a história e a enriquecer a experiência.  

Se, no final dos anos 1980, a televisão era definida por Marcondes 

(1994) como a “janela” para o mundo, hoje, podemos dizer sem medo de 

errar que a internet é um mundo com diversas janelas. Manuel Castells 

(1999, p. 255) exaltava: “A internet é o tecido de nossas vidas nesse 

momento. Não é futuro. É presente. Internet é um meio para tudo que 

interage com o conjunto da sociedade”. Se antes a televisão era um meio 

para ver outros mundos, hoje, a web transporta o usuário para dentro deles, 

sem a necessidade de uma intermediação direta. E se, portanto, o tempo e 

a disponibilidade de informações na internet estão à frente da televisão, há 

de se pensar o telespectador a partir de um novo status: o de 

teleinternauta. 

Sob a ótica de Scolari (2009), a televisão contemporânea, ou como 

ele classifica, a hipertelevisão, precisa construir narrativas de linguagem não 

linear, pautada pela hipertextualidade. Só assim ela conseguirá falar como 
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esse público já acostumado a navegar em ambientes interativos. A partir de 

um mapa conceitual, o pesquisador ilustra as características relevantes 

sobre a hipertelevisão, como podem ser observadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Mapa semântico de evolução da televisão 
Fonte: SCOLARI, 2009, p. 42. 

 

Uma vez que telespectador age a partir de diferentes contextos 

dentro do ecossistema midiático, verifica-se que a fragmentação, a 

interatividade e a multiplicação de telas possibilitam uma crescente 

participação dos usuários na produção de conteúdos para a hipertelevisão, 

alterando o circuito emissor-receptor. Nesse sentido, criar pode significar 

reunir fragmentos de estéticas disponíveis na rede para que se atribuam, a 

estes, novos sentidos. Assim, não é difícil perceber que o fundamento da 

colaboração nas mídias digitais é a própria reinterpretação coletiva.  

Gosciola (2013) reforça esta argumentação ao dizer que a narrativa 

transmídia e seus recursos resultam de articulações de histórias narradas 

entre o mundo real e o mundo virtual e estão um passo além do 

ciberespaço, por integrar mais objetiva e estruturadamente o mundo real e 

o virtual promovidos pelas redes colaborativas, como um movimento 

intensamente sociabilizador. O que se pode perceber é que, ao criar 

identidades compartilhadas, o jornalismo participativo veio para ficar. 

Para Rheingold (1997), a escolha direta de interlocutores com quem 

se dividem interesses em comum parece ser uma das principais 

características das comunidades virtuais. Nesse sentido, participar significa 
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oferecer e buscar informações a respeito de determinado tema. O princípio 

é de distribuição desigual e coletiva de informações. Cada pessoa deve estar 

disposta a compartilhar com outras o conhecimento que possui, tendo em 

mente que, da mesma forma, deve encontrar, nesses vínculos virtuais, 

respostas e conteúdos interessantes quando precisar.  A perspectiva que o 

autor sugere é a de gift economy, ou “economia da dádiva”. 

Nesse cenário participativo, o papel do jornalista certamente passou 

a ser: avaliar, editar e publicar o material produzido pelos cidadãos, à 

semelhança do que faz com qualquer outra fonte de informação; organizar 

comunidades, criando relações e mobilizando as pessoas reunidas por 

interesses e necessidades comuns, e procurando promover um espaço 

público de debate. Isso vai ao encontro da ideia de que “perante uma nova 

realidade profissional, então, as competências que são exigidas ao 

jornalista, como é natural, também mudam” (AROSO, 2003, p. 1)  

A título de exemplificação, em outubro de 2014, os debates que 

envolviam principalmente assuntos ligados aos políticos que se 

apresentaram como candidatos à presidência da República em processo de 

eleições, na televisão, bateram recordes em termos de audiência, o que 

gerou uma situação semelhante entre os usuários das redes sociais. De 

acordo com reportagem publicada pela Folha de S. Paulo3, como segunda 

tela, a internet, durante a exibição do debate televisionado, passou a ser 

usada como uma ferramenta de engajamento social. Os assuntos 

relacionados aos temas debatidos na TV renderam milhares de publicações 

e comentários nas redes sociais. Nesse episódio, ficou claro o papel da 

segunda tela como válvula de escape para os eleitores compartilharem suas 

ideias, garantindo a formação de sua opinião e participação ativa durante o 

período eleitoral, ao passo que o jornalismo profissional se estabeleceu 

como base para dar credibilidade às mensagens distribuídas, visto que, a 

cada seis links compartilhados no final das eleições, dez partiram da 

imprensa profissional (JORNALISMO, 2014).  

Não cabe, aqui, analisar ou discutir se ou houve ou não o 

cumprimento ético das práticas jornalísticas de filtrar e apurar as 

informações por parte dos principais veículos, mas sim, compreender como 

                                                           
3 Disponível para consulta em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2014/11/09/2//5969329>. Acesso 

em: 09 nov. 2014. 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2014/11/09/2/5969329
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as notícias se multiplicam nas redes, como se vê na ilustração a seguir 

(Figura 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Como as notícias se multiplicam nas redes 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 09 nov. 2014, p. A13.  

 

Ainda sobre esse contexto de distribuição da informação, o que se 

observou nas ruas durante as manifestações ocorridas em junho de 2013, 

que inicialmente surgiram para contestar os aumentos nas tarifas de 

transporte público, foi um reflexo das discussões sobre os protestos, 

fartamente presentes tanto nas mídias sociais, como nos tradicionais 

noticiários. Erguendo-se com os efeitos de redes descentralizadas, as 

manifestações guardaram da tradição dos movimentos sociais e populares 

a organização horizontal, sem distinção hierárquica entre dirigentes e 

dirigidos. Diversamente dos movimentos sociais e populares, porém, a 

forma de convocação transformou-as em um movimento com milhares de 

manifestantes nas ruas. 

 

[…] Porque a mudança na estrutura da informação que a internet 
supõe abrirá as portas a uma nova distribuição do poder. Com a 
internet conectando milhões de pequenos computadores 
hierarquicamente iguais, nasce a era das redes distribuídas, que 
abre a possibilidade de passar de um mundo de poder 
descentralizado a outro mundo de poder distribuído. O mundo que 
estamos construindo. (UGARTE, 2008, p. 24). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Passe_Livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Passe_Livre


Os desafios de pensar a estruturação de um programa de jornalismo participativo na TV 
com potencial transmídia 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 5 a 24                13  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

 

 
 

Figura 3: Tipos de rede 

Fonte: UGARTE, 2008, p. 24. 
 

Ainda segundo Ugarte (2008, p. 71), “o conceito Web 2.0 articula 

uma resposta à pergunta: quem faz os conteúdos?”. 

É certo que, nesse sentido, a Web 2.0 representa uma alternativa ao 

projeto de web corporativizada e baseada em portais da época do boom 

das pontocom. Sem dúvida, a web, como todo espaço social, não se articula 

sobre a produção de informação, mas sobre a distribuição, melhor dizendo, 

sobre o poder de estabelecer filtros na seleção da informação. Sob toda a 

arquitetura informacional, esconde-se uma estrutura de poder (UGARTE, 

2008). Desse modo, é sabido que monitorar as redes sociais é uma questão 

básica de poder e as grandes companhias já fazem esse trabalho há muito 

tempo. Assim, verifica-se que atualmente há quase que uma disputa 

colaborativa de pauta e, assim, é plausível dizer que elas se retroalimentam. 

Diante desses dois momentos históricos vivenciados pelo País: junho 

de 2013 e outubro de 2014, ter acesso à rede deve ser compreendido como 

um novo direito social. A internet representa, num certo modo, a 

possibilidade de renovação da esfera pública, posto que a opinião pública 

contemporânea foi colonizada pelas empresas midiáticas de grande 

influência comportamental, sobretudo a televisão. Contudo, a Web 2.0 e 

suas mídias sociais, mesmo permitindo uma maior circulação das 
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informações, vêm se mostrando muito menos como uma ferramenta 

possível para aumento da consciência do outro, e muito mais como um 

veículo de mobilização coletiva. 
 

A potência das redes distribuídas só pode ser aproveitada 
plenamente por aqueles que creem em um mundo de poder 
distribuído e, em um mundo assim, o conflito informativo adota a 
forma de um swarming4 no qual os nodos vão sincronizando 
mensagens até acabar propiciando uma mudança na agenda 
pública. E, no limite, a mobilização espontânea e massiva nas ruas: 
a ciberturba. […] Uma das características definidoras das 
ciberturbas é que é impossível encontrar nelas um “organizador”, 
um “grupo dinamizador” responsável e estável. Em todo caso, 
encontraremos “propositores” originais que no curso da mobilização 
tendem a se dissolver no próprio movimento. Entre outras coisas o 
porquê de as ciberturbas nascerem na periferia das redes 
informativas, não em seu centro (UGARTE, 2008, p. 42 - 47). 

 

O poder comunicacional, como todo poder, é claramente relacional. 

A mobilização cidadã nas ruas a partir das redes sociais criou um espaço 

híbrido entre as redes e as ruas. Havia quem estivesse nas ruas relatando, 

pelas redes, o calor da mobilização social; ao passo que havia quem 

estivesse nas redes, interagindo, compartilhando e se posicionando e, ao 

mesmo tempo, amplificando o poder dos noticiários tradicionais.  

Por outro lado, a mistura de tempos na mídia dentro do mesmo canal 

de comunicação, à escolha do espectador/interagente, cria uma colagem 

temporal em que não apenas se misturam gêneros, mas seus tempos 

tornam-se síncronos em um horizonte aberto sem começo, nem fim, nem 

sequência. “A intemporalidade do hipertexto de multimídia é uma 

característica decisiva de nossa cultura, modelando as mentes e memórias 

das crianças educadas no novo contexto cultural” (CASTELLS, 1999, p. 553 

- 554). 

Mais uma vez, fica evidenciada a necessidade da mídia-educação 

como condição de cidadania “real e virtual” e a importância do pensamento 

crítico-reflexivo para tentar interpretar as facetas desses movimentos, tanto 

                                                           
4 O swarming é a forma do conflito na sociedade rede, a forma na qual o poder é controlado no novo 

mundo e, no seu devido tempo, a forma em que o novo mundo alcança a sua tradução do virtual ao 
material (UGARTE, 2008, p. 40). 
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na perspectiva de ir além do que “é dado a ver”, como na possibilidade de 

construir outras formas de participação. 

Ora, se não há divisão entre emissores e receptores, cada indivíduo 

vai negociar os significados das mensagens que recebe pensando também 

nas que transmite nas redes sociais às quais pertence. Emissores-

receptores formam redes de comunicação nas quais as mensagens são 

discutidas, ressignificadas e reelaboradas. Não por acaso, a Esfera Pública 

pode ser vista como um espaço aberto para a deliberação de diversos 

assuntos de interesse público caracterizados pelo engajamento que 

provocam, ou deveriam provocar, nos indivíduos. Revisando a noção de 

Esfera Pública de Jürgen Habermas, Sá Martino (2014) propõe que a 

internet apresenta um potencial de engajamento cívico considerável: 
 

A atividade on-line de pessoas interessadas em expor ideias, 
defender suas causas ou simplesmente opinar a respeito de fatos 
políticos do cotidiano mostra uma vitalidade inédita para o debate 
político. Mais do que partidos e governos, esse engajamento com 
questões políticas a partir do uso de mídias talvez seja um dos 
principais horizontes da democracia. […] Política, neste sentido 
amplo, diz respeito às possibilidades de ação no espaço público, isto 
é, à possibilidade de ser quem se é, defender publicamente as ideias 
que se tem não só sobre governo e administração, mas também 
sobre modos de pensar e estilos de vida (SÁ MARTINO, 2014, p. 
108-109). 

 

Diante deste contexto, verifica-se que a imprensa regional tem 

potencialidades que podem e devem ser aproveitadas para aumentar a 

participação cívica dos cidadãos a fim de poder colocar em prática um ideal 

de “fomentar e experimentar práticas jornalísticas que contribuam para 

reforçar o compromisso dos cidadãos com a comunidade e a deliberação 

democrática na esfera pública, numa perspectiva de fortalecimento da 

cidadania”, mas antes “é preciso conhecer primeiro a realidade da imprensa 

regional e as suas possibilidades” (CORREIA; MORAIS; SOUSA, 2011, p. 6, 

apud AROSO, 2011, p. 8). 

Para Varella (2008), o jornalismo-cidadão diz respeito mais a um 

desejo coletivo de participação na produção de informação do que a 

ampliação de mecanismos de interação on-line. Não se trata, portanto, de 

um movimento derivado de um aumento da oferta de meios sociais on-line 
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(nesse sentido, escapa de uma explicação mais tecnicista); ao contrário, a 

oferta dos meios que é condicionada, em termos, por uma demanda 

crescente de participação social na produção de mídia. Sendo assim, 

compreendo que o jornalismo participativo é “uma ação por meio da 

informação”, porque, segundo Varella (2007, p. 80), o cidadão-repórter 

informa algo porque quer que algo seja feito, “que seu bairro esteja limpo, 

que a prefeitura proporcione melhor atendimento, que o professor ensine 

com mais dedicação ou que a coleta de lixo seja mais organizada e 

eficiente”. Essa visão, assim, localiza o “jornalismo-cidadão” como uma 

narrativa local, dentro daquilo que se denominou como esfera do jornalismo 

hiperlocal.  

Diante deste cenário, surgem algumas questões para as quais ainda 

estamos buscando respostas. A implantação de softwares nas redações e a 

migração das produções para o ciberespaço resultam em modalidades 

inovadoras e criativas no fazer jornalístico? Como comentários, fotos e 

vídeos enviados pelos consumidores da notícia podem ganhar cada vez mais 

destaque na linha editorial dos telejornais? Como os telejornais podem, em 

outras plataformas, repercutir e ampliar conteúdos exibidos na TV, 

promovendo um circuito de retroalimentação de interesse e participação, 

ou seja, o engajamento tão almejado em propostas transmídia? A partir 

desses questionamentos, procuramos apresentar os desafios de estruturar 

um produto jornalístico participativo com potencial transmídia envolvendo 

um programa de TV, contando também com a inserção das redes sociais 

na internet.  

Algumas emissoras, em programas determinados, já utilizam tais 

recursos. Um exemplo de utilização dessas redes e de suas ferramentas no 

Estado de Minas Gerais, para o qual a proposta a desenvolvimento está 

sendo pensada, é o quadro Você no MGTV, que, desde 2011, integra a 

grade de conteúdos do principal telejornal da Rede Globo em Minas Gerais, 

o MGTV. Tal programa chamou atenção por apresentar sinais de uma 

proposta multimidiática, ao utilizar ferramentas tecnológicas para integrar 

mídias e recuperar conteúdos, quanto por propor o jornalismo participativo, 

à medida que o público é convidado a contribuir com o envio de fotos, 

vídeos e textos, com potencial transmídia. 
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Diante uma tendência global de convergência de mídias, analisando 

as reflexões de alguns autores, para se manter no mercado da 

comunicação, cada vez mais ditado pela tecnologia digital, uma empresa de 

telejornalismo deve ter seu conteúdo formatado para diferentes plataformas 

– com textos, vídeos e infográficos próprios tanto para a TV quanto para a 

web, a fim de capturar a atenção da audiência onde quer que ela esteja, 

independentemente do meio escolhido para se informar e interagir com a 

informação. 
 

O conteúdo de um meio pode mudar (como ocorreu quando a 
televisão substituiu o rádio como meio de contar histórias, deixando 
o rádio livre para se tornar a principal vitrine do rock and roll), seu 
público pode mudar (como ocorre quando as histórias em 
quadrinhos saem de voga, nos anos 1950, para entrar num nicho, 
hoje) e seu status social pode subir ou cair (como ocorre quando o 
teatro se desloca de um formato popular para um formato de elite), 
mas uma vez que um meio se estabelece, ao satisfazer alguma 
demanda humana essencial, ele continua a funcionar dentro de um 
sistema maior de opções de comunicação. [...] É por isso que a 
convergência parece mais plausível como uma forma de entender 
os últimos dez anos de transformações dos meios de comunicação 
do que o velho paradigma da revolução digital. Os velhos meios de 
comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, 
suas funções e status estão sendo transformados pela introdução 
de novas tecnologias (JENKINS, 2010, p. 41-2). 

 

Para se elaborar uma proposta com foco no jornalismo participativo, 

faz-se necessário entender o conceito transmídia, que propõe a construção 

de conteúdo expansível a partir de diferentes discursos – independentes 

entre si – por distintas plataformas e que, em conjunto, constroem um novo 

discurso (RENÓ; FLORES, 2012).  

 

A partir de la unificación de los datos teóricos y experimentales, los 
autores llegan a la conclusión de que el periodismo transmedia es 
aquel que desarrolla un nuevo tipo de lenguaje periodístico, 
consistente en la formulación simultánea de narrativas diferenciadas 
para plataformas distintas, destinadas a usuarios también 
diferenciados y siempre apoyadas en la interactividad del mensaje 
y el hipertexto. Además, el usuario es parte de todo el proceso, y la 
periodificación del contenido pasa a tiempo real. En resumen, el 
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periodismo transmedia “oferece información sobre la información” 
(RENÓ; FLORES, 2012, p. 83)5. 

 

O termo “transmídia” difundiu-se no Brasil, a partir da descrição 

proposta por Jenkins (2010) da chamada transmedia storytelling, uma das 

principais formas de transmediação, mas que, nem por isso, pode ser 

tomada como seu sinônimo porque designa apenas uma das suas 

manifestações. Vale lembrar que as ideias de Jenkins estão apoiadas na 

análise de experiências localizadas na indústria de entretenimento norte-

americana, sobretudo em seriados exibidos pela TV ao longo de sucessivas 

temporadas, como, por exemplo, Lost, Heroes, True Blood, 24 hours. Neste 

sentido, pesquisadores de diversos países ocupam-se de problematizar os 

limites das apropriações conceituais sobre as noções amplas de 

convergência de mídia ou cultura participativa.  

Em sintonia com o pensamento dos pesquisadores citados, 

acreditamos que, apesar das múltiplas formas de participação, somente se 

deve mencionar jornalismo participativo quando existem jornalistas e 

cidadãos que participam efetivamente na produção, construção e 

transmissão da informação, aprofundando, dessa maneira, as dinâmicas 

participativas do modo on-line.  

 

Participação no telejornalismo 

Para identificar possibilidades transmidiáticas de programas 

jornalísticos na TV, com vistas a uma proposta de jornalismo participativo, 

foram analisados conteúdos informativos do quadro Você no MGTV6 

correspondentes ao período de outubro a dezembro de 2013. As variantes 

de análise de conteúdo agruparam-se em duas categorias: a primeira tem 

como unidade de informação a frequência do aparecimento de certas 

características de conteúdo transmídia; a segunda, a presença ou ausência 

                                                           
5 Tradução: "Desde a unificação dos dados teóricos e experimentais, os autores concluem que o 
jornalismo transmídia é aquele que desenvolve um novo tipo de linguagem jornalística, que consiste 
no desenvolvimento simultâneo de diferentes narrativas para diferentes plataformas, destinando a 
usuários também uma mensagem diferenciada e sempre apoiada na interatividade e hipertexto. Além 
disso, o usuário é parte de todo o processo, e o conteúdo é passado em tempo real. Em suma, o 
jornalismo transmídia ‘oferece informações sobre informações’ (Renó & Flores, 2012, p. 83).  
6 Conteúdos disponíveis no site oficial da Rede Globo, G1.com, no endereço 
<http://g1.globo.com/minas-gerais/vc-no-g1-mg/enviar-noticia.html>. Acesso em: 09 nov. 2014. 

http://g1.globo.com/minas-gerais/vc-no-g1-mg/enviar-noticia.html
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de uma característica transmidiática. Ao verificar as extensões e variações 

da informação em diferentes mídias, também foi possível estudar a 

hipertextualidade e a construção textual dos conteúdos televisivos na TV, 

na internet e no aplicativo Você no MGTV.  

 O ponto de partida foi a distinção dos procedimentos/ações a partir 

de duas estratégias: propagação e expansão, conforme acenado por 

Fechine (2013), em análise de telenovelas, as quais podem ser aplicadas ao 

telejornalismo. Em cada uma, ainda, foi necessário identificar as categorias 

de análise de conteúdo. Por exemplo, ao fazer a análise sobre as estratégias 

de propagação, verifiquei que há poucos conteúdos reformatados, aqueles 

que reorganizam, repropõem ou adaptam, em outra mídia/plataforma, 

conteúdos que já foram ou serão ofertados durante as edições do programa 

televisivo. De acordo com sua finalidade, os conteúdos reformatados podem 

adotar três estratégias: antecipação, recuperação ou remixagem.  
 

Antecipação - Essa subcategoria reúne os conteúdos divulgados 
em outras mídias/plataformas com o objetivo de estimular, motivar, 
despertar interesse dos consumidores sobre a narrativa (no caso, a 
telenovela). [...] Recuperação - Como o próprio nome sugere, os 
conteúdos de recuperação permitem que o consumidor resgate por 
meio da internet informações, vídeos ou outros materiais referentes 
à telenovela já exibidos na programação da TV. [...] Remixagem - 
Os conteúdos de remixagem são aqueles que resultam da 
apropriação em outro contexto e da ressignificação de conteúdos já 
exibidos na telenovela (FECHINE, 2013, p. 38-40).  

 
Contextuais - As informações contextuais exploram, de certo 
modo, conteúdos potencialmente disponíveis como parte da 
produção (levantamentos de pesquisa, detalhes históricos etc.) e 
que podem ser repropostos para a audiência, colaborando para 
retroalimentar o interesse sobre a notícia. [...] Promocionais – 
informações que denominamos de promocionais são oferecidas pelo 
destinador-consumidor um conhecimento sobre o fazer-se da 
telenovela, capaz de aumentar o seu interesse sobre o produto. [...] 
São informações, geralmente, “por trás das câmeras” (FECHINE, 
2013, p. 42-44). 

 

Apenas uma das estratégias que se caracterizam como narrativas 

transmídia, a recuperação, foi identificada nas cinco edições encontradas 
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no período analisado. Ainda que se trate de um estudo preliminar que deve 

ser aplicado a amostras mais amplas, chega-se à conclusão de que as redes 

sociais na internet são pouco usadas para pedido de 

participação/colaboração do público na construção jornalística; elas são 

utilizadas principalmente para publicação das peças jornalísticas; a 

interatividade não é totalmente explorada, exceto a possibilidade de 

comentar as publicações; e a atualização dos conteúdos permitida por essas 

redes nem sempre é aproveitada.  

Quanto ao potencial de utilização das redes sociais na internet 

enquanto ferramentas no jornalismo participativo na dimensão regional e 

local, percebemos, com base no quadro Você no MGTV, que é explorado de 

modo parcial e incipiente. No entanto, consideramos que, perante este 

estudo exploratório, é evidente a necessidade de investigações mais 

aprofundadas e cobrindo mais vertentes do jornalismo participativo, não só 

por meio de redes sociais na internet.  

Percebemos que há a possibilidade de expandir a informação em 

diferentes plataformas, sendo fundamental que o conteúdo tenha itens 

dispersos, mas autônomos e, ao mesmo tempo, com certa dependência 

entre si. Considerando a definição de Jenkins (2010), é condição sine qua 

non a articulação de plataformas em pelo menos duas mídias distintas para 

a produção dos chamados conteúdos transmídia. Notamos que há espaço 

para criar vários canais de interação com o público para a circulação e 

principalmente geração de conteúdos que expandam a narrativa por parte 

dos receptores/consumidores via redes sociais na internet. A partir desta 

premissa, apresentamos os desafios de pensar a estruturação de uma 

produção em jornalismo participativo na TV com potencial transmídia.  

O cenário, obviamente, ainda é novo e desafiador para o âmbito da 

produção, e o mesmo vale para a pesquisa de recepção: pensar este sujeito 

que não está restrito a uma mídia ou a um conteúdo, nem mesmo está 

exclusivamente na posição de consumidor, mas tem se caracterizado na 

figura do que alguns pesquisadores têm chamado de “prosumer” (OROZCO, 

2011). 

O uso de narrativas transmídia no telejornalismo deve demonstrar 

certo tipo de preocupação com a opinião, comentários ou sugestões do 

telespectador/internauta, conferindo, de certa forma, credibilidade à 
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empresa quando esta se mostra interessada nas manifestações dos seus 

consumidores. Dentro desta perspectiva mercadológica, é fácil 

compreender que, mais do que simplesmente se mostrarem atenciosas com 

seu público, as empresas podem buscar a transmediação como uma 

oportunidade de interagir com a sociedade das mais diversas formas para 

divulgar e fixar sua marca na lembrança do consumidor. Da mesma 

maneira, a ampliação da remixagem do conteúdo original proporciona o 

aprofundamento do debate, com a apropriação dos conteúdos pelos grupos 

sociais.  

Sabendo que, para a televisão, telespectador é sinônimo de 

consumidor, a absorção dessas novas tecnologias por sua programação 

pode e deve ser entendida também como uma forma de garantir audiência. 

As empresas de televisão entenderam que era preciso se aliar à internet 

para não perdê-la. 

 

Estruturando uma proposta telejornalística transmídia    

Com base nas reflexões e nas análises apresentadas, procuramos 

discutir, aqui, os desafios referentes à estruturação de uma proposta de 

produção jornalística participativa com potencial transmídia, a partir da 

ampliação dos conteúdos em outras telas. Diante disso, foi elaborado um 

planejamento de ações transmídia, destacando-se os movimentos de 

propagação e extensão tanto para a TV quanto para a web. Em um terceiro 

momento, foi elaborado um plano de ações transmídia apresentado em 

forma de diagrama, conforme pode ser visto na Figura 4.  

 

 

Figura 4: Diagrama de plano de ações transmídia 
Fonte: Elaboração e organização própria. 
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As ações transmídia envolvidas ao se pensar uma proposta como a 

discutida podem partir de qualquer ponto entre os indicados: televisão, 

internet ou aplicativo, adotando-se as estratégias indicadas na Figura 4. 

Para estimular o jornalismo participativo, consideramos importante criar um 

ambiente favorável para a comunicação segmentada por grupos sociais, a 

“microcomunicação”, saindo da “macrocomunicação”, aquela voltada para 

todos os tipos de telespectadores. Isto pode se dar por meio das redes 

sociais na internet.  

Tendo em vista os possíveis desdobramentos de uma produção 

jornalística veiculada nos moldes acima, com a expansão do conteúdo na 

web, por exemplo, entende-se ser necessário alimentar o conteúdo original 

promovendo ações de antecipação, com o intuito de despertar interesse dos 

consumidores sobre o tema e estimular sua participação. Algumas dessas 

ações, como a remixagem do conteúdo original, por exemplo, podem se 

concretizar a partir da participação do público em redes sociais na internet 

e sites colaborativos. Os conteúdos informativos, por exemplo, podem 

oferecer ao destinatário-consumidor informações associadas ou 

correlacionadas ao tema abordado.  

Cabe salientar que dentro da proposta ilustrada no diagrama acima, 

uma infinidade de produções pode ser pensada. O intuito, neste trabalho, 

é provocar a reflexão sobre como as mídias dialogam e expandem seus 

conteúdos em uma narrativa transmidiática. 

 

Algumas considerações 

O fenômeno da televisão transmídia pode ser considerado como uma 

evolução da forma como experimentamos a mídia televisiva após quase 70 

anos do seu nascimento. Ao longo de sua história, a televisão potencializou 

os laços sociais, afetivos e fomentou novos desejos, por meio da construção 

de um espaço público de debates compartilhados por uma comunidade. A 

televisão transmídia pode ser entendida na perspectiva da convergência 

tecnológica como uma central de conteúdos distribuídos por diferentes 

plataformas, conectando os usuários às redes sociais, por meio de 

dispositivos móveis que permitem a experiência de ver televisão juntos. 
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Desse modo, a televisão transmídia reveste-se de novos significados que se 

formam por meio das comunidades virtuais.  

Nesses termos, os desafios estão impostos para este importante 

segmento da economia e de grande representatividade social. Todavia, 

cabe ressaltar que a proposta apresentada não tem a pretensão de ser um 

formato fechado e acabado, um ideal de programa jornalístico transmídia 

para a TV. Ao contrário, há de se deixar claro que abre um leque de 

possibilidades para cada emissora explorar, cada qual a seu modo, o modelo 

editorial que atenda suas necessidades e demandas específicas. 

Experiências transmediadas em ambientes analógicos e digitais 

podem remover as barreiras entre o mundo concreto e o virtual ao criar e 

estimular a construção de saberes compartilhados de maneira participativa, 

algo que tem muito a contribuir para a reconfiguração do jornalismo. 
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Resumo 
O desenvolvimento da televisão, delimitado (principalmente) pelas 
mudanças tecnológicas e pelos processos de convergência, tem demandado 
novos desafios às emissoras, que estão sendo forçadas a reverem seus 
modelos de comunicação. Os telejornais, por exemplo, que se diferenciam 
de outros programas por pertencerem a um gênero que tem o caráter de 
seriedade como tom principal, tentam estabelecer uma relação mais próxima 
com a audiência, com bastante frequência.  O presente trabalho discute 
sobre a estratégia de renovação que as emissoras têm encontrado para fugir 
de um formato “engessado” de apresentação, produzindo ênfases mais 
argumentativas e provocando sentidos de conversação – na tentativa de 
incluir o telespectador no enunciado. Observaremos que essa estratégia se 
materializa não só com a produção de linguagem conversada, performática e 
menos narrada, mas até mesmo com a readaptação do cenário, que dá 
mobilidade aos jornalistas. 

Palavras-chave  
Jornalismo; Telejornalismo; Renovação; Linguagem; Participação. 

Abstract 
The development of television, delimited (mostly) by technological change 
and the processes of convergence, has demanded new challenges to 
broadcasters, who are being forced to revise their models of communication. 
Television news, for example, which differ from other programs because 
they belong to a genre that has the character of seriousness as the main 
tone, try to establish a closer relationship with the audience, quite often. 
This paper discusses a innovation strategy that broadcasters have found to 
escape a "cast" presentation format, producing more argumentative 
emphasis senses and provoking conversation - in an attempt to include the 
viewer in the statement. Observe that this strategy is embodied not only in 
language production conversed, performance and less reported, but even 
with the upgrading of the scenario, which gives mobility to journalists. 

Keywords 
Journalism; TV News; Innovation; Language; Speech; Participation. 
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s telejornais estão mudando suas formas de apresentação e 

renovando sua linguagem, geridos pela intencionalidade de se 

aproximar cada vez mais dos seus telespectadores. Nos últimos 

anos, sobretudo sob a influência da digitalização e dos processos de 

convergência, eles têm rearranjado seu modo de enunciação, oferecendo 

espaço para manifestações das experiências pessoais dos jornalistas e até 

incluindo esses espectadores nos textos veiculados. 

Explicando resumidamente a teoria da enunciação, podemos dizer 

que sob o ponto de vista discursivo, toda enunciação implica na presença 

de um enunciado, ou seja, a existência de um dito. Se há um dito, há 

também alguém que o produziu dirigido a um outro alguém, o que sugere 

concluir que toda produção de enunciado pressupõe dois actantes 

instaurados na cena: 1) um enunciador (um “eu”), ou seja, um emissor, 

que efetiva o ato de dizer, 2) e um enunciatário (um “tu”), isto é, um 

receptor, para quem a mensagem é destinada, quer dizer, aquele para 

quem se fala2. Isso significa que, na ação de enunciar, o “eu” não só se 

define, mas também assegura a existência de um “tu”, a quem deseja 

“convencer”, a quem se manifesta uma intenção de fazer crer naquilo que 

é dito, de alguma maneira. A enunciação, então, é um ato de interação, 

que visa, de algum modo, unir um “eu” a um “tu” (BENVENISTE, 1989). 

De acordo com Benveniste (1989), esse “tu”, apesar de ser 

indispensável, já que o enunciador só se estabelecer como tal ao interagir 

com ele, não dispõe da mesma competência do “eu”, porque na ação de 

constituição do discurso, todo o sentido de temporalidade e espacialidade 

é regido pelo “eu” falante. A inscrição do enunciado se dá, pois, tomando 

como referência o tempo e o espaço em que se ordenam, na dependência 

do enunciador. Nesse sentido, o “aqui” refere-se ao ambiente do “eu”, a 

partir do qual os demais espaços se apresentam como “ali”, “lá”, “aí”, etc., 

e o “agora” ao instante marcado pela combinação entre o tempo do fato 

                                                           
2 Esse “tu”, mesmo sendo um receptor, não é um ser passivo e manipulável. É um actante que, ao 

mesmo tempo em que recebe as informações produzidas pelo “eu”, interpreta, reavalia e constrói 
significações.  

O 
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exposto e a enunciação do fato em si (FIORIN, 2008), a partir do qual os 

outros momentos se caracterizam como passado e futuro. 

A partir disso, temos que a enunciação se baseia na tríade: actante, 

espaço e tempo, e essas três categorias se arranjam, no discurso, a 

depender da intenção que se deseja produzir. O mecanismo de 

instauração dessas instâncias é o que se entende por debreagem (FIORIN, 

1995).  “Debreagem é a operação em que a instância de enunciação 

disjunge de si e projeta para fora de si, no momento da discursivização, 

certos termos ligados a sua estrutura de base com vistas à constituição 

dos elementos fundadores do enunciado, isto é, pessoa, espaço e tempo” 

(GREIMAS & COURTÉS, 1979, p. 79, apud, FIORIN, 1995, p. 26). De tal 

forma, a discursivização apresenta-se como o procedimento instaurador 

da pessoa, tempo e espaço “reais” e as suas representações actancial, 

espacial e temporal do enunciado. A manifestação explícita, ou não, do 

“eu”, do “aqui” e do “agora” é que vai determinar os efeitos de sentido 

atribuídos a enunciação.  

Mas, e no telejornal, como são estabelecidas tais analogias? No 

exercício de produzir e transmitir informação, essa modalidade televisiva 

põe em interação os diferentes níveis a que se fez menção. Fechine 

(2008), ao refletir sobre as disposições dos papéis enunciativos 

apropriados ao telejornal, entende que o enunciador corresponde, na 

realidade, a um conjunto de funções responsáveis pelo processo de 

produção do programa. O “eu” pressuposto é a equipe que coordena, 

pensa e elabora os conteúdos do telejornal, almejando, de certo modo, 

um público específico. Esse público obedece ao que Vizeu (2005) classifica 

como “audiência presumida”: uma plateia construída simbolicamente pelo 

telejornal. Desse modo, a equipe do programa produz um discurso para 

um “tu” pressuposto, que se configura como uma ideia pré-concebida dos 

prováveis perfis de telespectadores que, naquele horário de exibição, 

ocupariam o lugar da recepção. 

Inserido no enunciado, existe a voz do(s) apresentador(es), que se 

responsabiliza(m) pelo texto em situação de comunicação, comandando 

toda a cena e dirigindo sua mensagem não mais a um público idealizado, 

e, sim, a uma audiência figurativizada, que está lhe(s) assistindo, e que, 

inclusive, também pode ser inscrita no discurso, por meio de diversas 
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maneiras, como quando é interrogada (“você gosta de viajar?”), quando 

recebe orientações (“para se inscrever, você precisa de...”) ou ordem 

(“preste atenção...”, “veja...”), por exemplo. Nesse caso, tais atores 

enunciativos são seres reais, dotados de intenções, que se equivalem ao 

“eu” e o “tu” projetados no interior do enunciado, instaurando-se, 

portanto, como o narrador (locutor) e o narratário (locutário), conforme 

representa a Figura 01. 

 

 
Figura 01: Actantes da enunciação telejornalística3 

Baseado em: Fechine (2008) 
 

Observa-se, ainda, que, sendo o telejornal o produto de uma 

montagem de vozes, por projeção, os apresentadores não se instauram 

como os únicos sujeitos, pois essas mesmas relações se estabelecem na 

instância do enunciado englobado, no qual os repórteres se organizam 

como os responsáveis pelo novo discurso. Os apresentadores funcionam, 

então, como condutores, que delegam voz aos repórteres, os quais têm 

por função evidenciar os fatos, introduzindo-se, cada qual, como um outro 

“eu”, que fala para um “tu” correspondente. Nesse intercâmbio, 

delimitam-se os diferentes papéis enunciativos do ato, no qual o 

apresentador assume a conduta de narrador principal, no telejornal, e os 

repórteres como narradores secundários, nas unidades menores, como a 

(FECHINE, 2008).  

Embora os repórteres constituam uma voz projetada no discurso 

(também promovendo interação com o telespectador) e desempenhem 

                                                           
3 Na figura, fazemos referência ao nível do enunciador/enunciatário e o nível do 
narrador/narratário. O primeiro corresponde ao autor e leitor do texto, mas, não, os “reais”, 
fisicamente falando, pertencentes ao mundo extralinguístico. São uma imagem implícita do autor e 
do leitor construídas pelo enunciado. São uma idealização de quem produziu o discurso. Referem-
se ao “eu” e o “tu” pressupostos. Já o segundo nível diz respeito ao “eu” e ao “tu” que ocupam 
posições dentro da cena enunciativa. O narrador e o narratário são o “eu” e o “tu” projetados no 

interior do texto, que aparecem, efetivamente, figurativizados no enunciado. São os atores 
individualizados postos em ação pelo enunciador. 



As renovações nas formas narrativas e de apresentação dos telejornais como lógicas de 
aproximação com os telespectadores 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 25 a 50                29  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

 

 
 

participação fundamental para o programa, com o compromisso de revelar 

os fatos reais, deteremos nossa investigação aos apresentadores, por 

entendermos que eles alcançaram um status especial na mediação, não só 

por regerem a entrada dos demais jornalistas, mas por serem imputados 

como a marca registrada do programa. Além disso, diferentemente dos 

outros actantes envolvidos na composição do telejornal, a sua presença 

no discurso é parâmetro para um conjunto de relações espaciotemporais, 

pois o espaço e o instante de fala deles são o “aqui” e o “agora”. A 

atuação “ao vivo” estabelece a sincronia entre a narração do 

apresentador, a transmissão do programa e a recepção do telespectador. 

O mesmo não é possível garantir ao convocar os repórteres, já que suas 

intervenções, na maioria das vezes, não acontecem simultaneamente à 

exibição do telejornal, pois boa parte das matérias é captada e editada, 

para ser exibida num momento posterior ao acontecido. 

Desse modo, a concomitância entre o apresentador-narrador e o 

telespectador-narratário pode ancorar vínculos e sustentar uma interação 

mais próxima da conversa. Por isso, acreditamos que a função dos 

apresentadores parece suscitar um olhar mais atento em relação ao 

desenvolvimento de suas performances, uma vez que elas são 

estratégicas e têm um impacto incisivo na aceitação ou não da audiência. 

Ao se manifestarem como os “eus” projetados, dependendo de como 

deixam (ou não) suas marcas no enunciado, eles acabam por imprimir 

certos efeitos de sentido (proximidade vs. distanciamento) ao telejornal, 

provocando maior engajamento ou não, do telespectador. Somado a isso, 

há uma discreta busca por uma postura mais leve, mais íntima e com 

descontração. Essas operações estão subjugadas, primeiro, aos interesses 

do enunciador, do “eu” pressuposto, que tem a competência de propor o 

tom principal da emissão. O tom da emissão (JOST, 2007) se refere, em 

linhas gerais, ao planejamento das práticas sociais e discursivas, que 

podem ser conferidas ao programa veiculado, com o intuito de satisfazer 

às expectativas do enunciatário. Em síntese, os tais efeitos são o tom 

proposto no nível do enunciador e posto em ato pelo narratário, como 

trataremos a seguir. 
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Sobre o tom dos telejornais e os efeitos de sentido na 
enunciação 

Na concepção dos programas televisivos, preside uma lógica 

mercadológica e tecnológica, mas também a discursiva, que determina 

suas formas de manifestação ou como será tratado seu público (DUARTE, 

2004). As várias edições dos telejornais distribuídas pela grade de 

programação televisiva, em distintos horários, por exemplo, não só 

impõem cuidados diferenciados na produção dos acontecimentos 

retratados, como preveem diferentes possibilidades de articulação entre 

os apresentadores e telespectadores. Os modos de endereçamento 

utilizados, empregando certos efeitos de sentido, ainda que pareçam 

espontâneos, são fruto de um planejamento pensado nas etapas de 

concepção do programa. Eles têm a ver com o tom. 

Na narrativa televisual, de acordo com Duarte (2004), o tom diz 

respeito ao conjunto de aspectos de conteúdo da situação comunicativa 

atualizada por um programa, responsável pela determinação de uma 

ancoragem específica, por meio da qual o enunciador deseja que o 

enunciatário reconheça o produto que lhe está sendo ofertado. É através 

dele que um programa se diferencia de outros, fundando uma relação 

particular com a audiência. A conferência do tom (ou tonalização) é uma 

decisão estratégica, pois ele é que vai ditar como os actantes deverão se 

comportar na emissão. Conforme a autora, 

 
O tom confere, então, ao discurso produzido, um modo de dizer 
que se projeta diretamente sobre os sujeitos da comunicação (...), 
operando sobre o conhecer para fazer sentir e sobre o sentir para 
fazer conhecer; sobre o dizer para fazer fazer e sobre o fazer para 
fazer dizer. Quando esse tom é muitas vezes reiterado nas 
produções de um mesmo sujeito, acaba por se transformar em 
uma marca estilística (...) de determinados programas televisivos. 
(DUARTE, 2004, p. 123) 
 

Essa deliberação tonal se orienta pelo esforço em compatibilizar o 

gênero do programa com: o seu tema, o horário de veiculação, o tipo de 

audiência prevista e a maneira com que se deseja manter uma interação 

com ela, a partir de um dizer específico. Trata-se de um “jogo”, no qual a 

intenção do emprego preconcebido do tom é nutrir um engajamento 
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ritualizado entre as partes envolvidas na instância da enunciação, capaz 

de torná-las cúmplices e o programa, cativo. Quando se acerta o tom, 

significa afirmar que houve a conquista do telespectador. 

Cada modalidade televisiva aciona um tom principal ao discurso 

produzido – será o determinante no programa –, que está relacionado à 

expectativa do gênero, ou seja, ao que já é intuitivo e adequado. Em 

seguida, combina-o com outros tons, os tons complementares, que se 

inscrevem na discursivização, permitindo que dado programa assuma 

características específicas. Isto é, um programa hipotético pode ter como 

tom principal a ludicidade, mas, ao mesmo tempo, pode agregar 

informalidade, ironia, superficialidade e proximidade. Um enunciado 

qualquer, por exemplo, pode também, além de se ajustar a outros tons, 

oscilar entre mais ou menos superficialidade. Assim, dependendo da 

significação que se deseja aplicar ao produto televisivo, o texto pode 

variar entre movimentos de modulação ou de gradação de tons, em que o 

primeiro diz respeito à mudança do tom principal para os outros 

complementares e, o outro, à ampliação ou redução da ênfase de certo 

tom. 

No caso particular do telejornal, entendemos que, por se reportar 

ao real, apoiado numa transmissão direta, o gênero possui uma 

composição enunciativa cristalizada, que guia toda a produção na 

tentativa de provocar a noção de verdade no telespectador. Essa verdade, 

obviamente, não é a dos fatos, em si, mas a verdade discursiva, ou seja, 

aquela que é construída pela televisão. São fragmentos de realidade, 

inclusive estruturados por uma série de operações técnicas, tais como: 

enquadramento e movimento de câmeras, edição das imagens, escolha 

das fontes, etc. Essa verdade discursiva apresentada pelos telejornais 

busca criar relações de credibilidade, estabelecer um regime de crença. 

Ela tem que parecer incontestável à recepção do telespectador. E, 

independentemente do suporte, essa é uma característica, 

epistemologicamente reconhecida, dos princípios jornalísticos. 

Historicamente, as diversas modalidades jornalísticas estiveram ancoradas 

em regras particulares e em valores-padrão que indicassem essa “maneira 

mais adequada” de se transmitir informação. 
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É justamente nesse sentido que Duarte & Freitas (2007) afirmam 

que a prescrição estratégica de um tom principal é imprescindível. As 

autoras compreendem que a tonalização do telejornal se refere à 

categoria disposição, pois o que deve imperar é a seriedade. Nos diversos 

modelos de telejornais, observamos que as equipes se dizem sempre 

compromissadas com investigações e relatos bem apurados e corretos, 

procurando, com cautela, ouvir vozes (comuns ou autoridades no assunto) 

que possam legitimar o que está sendo mostrado. Eles se atêm, 

fundamentalmente, ao caráter de novidade das informações e os temas 

são de interesse público e/ou que lidam com questões alusivas à 

responsabilidade social e à prestação de serviços. A entoação pausada do 

texto, a “postura intelectual”, as técnicas de iluminação, com 

harmonização de cores, o cenário discreto, a sonorização, os registros das 

câmeras, os recursos de edição e o vestuário dos narratários também 

reforçam a seriedade. 

Esse tom, que é planejado no nível enunciativo, é posto em ação, 

principalmente, através do comportamento do apresentador-narrador, 

como porta-voz oficial do programa, tanto nos mecanismos de 

expressividade adotados, quanto nas estratégias discursivas. Como 

condutor dos demais atores da edição telejornalística, ele é responsável 

não só por manter a seriedade, mas também, dependendo do tempo de 

exibição e dos próprios acontecimentos, por combiná-la com outros tons 

complementares, que tradicionalmente foram se validando, como: 

formalidade, profundidade, regularidade (repetição de cenários, do 

número de apresentadores e número de blocos, por exemplo), 

distanciamento, etc. (DUARTE & FREITAS, 2007). É o apresentador, 

sobretudo, que realiza a dinâmica da modulação e da gradação tonais e, 

exatamente nessas oscilações, tencionam-se algumas das atuais e 

principais mudanças nos telejornais, em especial no que diz respeito à 

dedicação ao tom formal e de distanciamento consagrados nos primeiros 

formatos. 

Ao longo dos anos e com o desenvolvimento tecnológico, a 

transformação cultural e, acima de tudo, com a chegada do processo de 

digitalização, os telejornais vêm, com sutileza, operando rupturas em suas 

configurações, em função das nuances /formalidade vs. informalidade/ e 
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/distanciamento vs. proximidade/. A postura sisuda, os comentários 

contidos, a performance “bem comportada” dos apresentadores por trás 

de uma bancada, que são indicativos da formalidade, isso tudo, aos 

poucos, foi cedendo espaço, a uma conduta menos engessada, mais 

descontraída, valendo-se de frases com termos coloquiais, com maior 

liberdade de avaliação crítica dos assuntos exibidos e explorando 

possibilidades de locomoção no estúdio ou até fora dele, separando-se de 

uma estrutura cênica clássica. A informalidade também é notada nas 

demonstrações de irritação de alguns apresentadores ou no provisório 

desuso do teleprompter, cabendo uma “improvisação provocada”. Ou 

quando os apresentadores sorriem, aderem ao uso de bordões, de 

provérbios e trocadilhos e não são mais convocados por nome e 

sobrenome e, sim, só pelo nome. Ou, ainda, quando se entreolham e 

partilham experiências pessoais, durante a transmissão. 

Tudo isso se alia a um maior grau de proximidade, ao organizarem 

uma forma particular de proferirem seus textos, em vez do distanciamento 

conferido aos formatos mais antigos. Enquanto que nos modelos 

tradicionais, via de regra, predominava a busca pelo sentido de 

objetividade, com uma narrativa impessoal do apresentador, 

principalmente, em alguns atuais é observada não só uma manutenção da 

objetividade em momentos específicos, como uma inclinação acentuada 

por um efeito de subjetividade na narrativa, construindo, no interior do 

discurso, uma relação cordial com o telespectador. Nesse caso, o que vai 

conferir esses efeitos de sentido são exatamente as debreagens realizadas 

na enunciação. 

A rigor, imputou-se que delimitando o campo de atuação do 

apresentador-narrador, como um actante onisciente, que não participa 

dos acontecimentos, suprimindo o “eu” do enunciado, para dar ênfase ao 

“ele”, ou seja, a uma produção de texto em terceira pessoa, 

acompanhado de verbos que se flexionam no infinitivo, sem predicados 

substanciais, estar-se-ia conferindo maior precisão às informações e uma 

aparente neutralidade ao discurso do telejornal, conforme mostramos na 

narração do apresentador abaixo, datada de 08 de julho de 1991: 

 



 
Lívia CIRNE 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 25 a 50                34  

 

Cid Moreira: O INAMPS proíbe, em todo o estado do Rio, o uso 
do soro que matou três crianças. Os fabricantes dos produtos 
também serão responsabilizados pela contaminação de mais oito 
bebês. 
(...) 
O ministério da saúde enviou um comunicado às secretarias 
estaduais de saúde determinando a suspensão imediata do 
consumo do soro dos hospitais e a interdição dos estoques. O uso 
desse soro vai ficar suspenso até o resultado da análise, que está 
sendo feita pela Fundação Oswaldo Cruz. (JORNAL NACIONAL, 
documento web) 

 

Os apresentadores, por muito tempo, apenas operaram esse tipo 

de discurso, obedecendo às regras de imparcialidade, fabricando a ilusão 

de afastamento, por meio da elaboração de um discurso do “ele”, no 

tempo do “então” e no espaço do “lá”. Esse sujeito funcionou, 

inicialmente, apenas como uma voz que tem o papel de relatar os fatos e 

os pareceres de outros (especialistas, fontes, etc.). Todavia, nos últimos 

anos, a intensidade desse tom tem diminuído, configurando um texto com 

pretensas buscas por aproximação entre o apresentador-narrador e o 

telespectador-narratário, no qual o primeiro assume um “eu”, que se 

manifesta declaradamente como “eu”, e fala para um “tu”, denominado 

como “tu”. O discurso construído é de um “eu” que se inscreve 

enunciativamente como um “ser comum”. Há uma recorrente instauração 

de um texto em primeira pessoa, com o uso de pronomes possessivos 

(seu(a), nosso(a), etc.) e demonstrativos (este(a), esse(a), etc.), bem 

como advérbios, principalmente, de intensidade (bem, mal, muito, pouco, 

etc.) e modo (comumente, literalmente, etc.). Por meio de movimentos de 

planos e de ângulos de câmeras (com tomadas em close até), os 

apresentadores são focalizados atribuindo juízo às notícias, simulando 

interação com o telespectador ou realizando interlocuções com outros 

repórteres, ao vivo. Os destaques propositais em itálico do trecho a seguir 

servem para demonstrar como essas marcas de subjetividade fluem no 

texto do apresentador: 
 

Evaristo Costa: Catadora de pilhos, você já ouviu falar, Sandra? 
[risos] 
Sandra Annemberg: Nunca tinha ouvido, até agora. [risos] 
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Evaristo Costa: E você já ouviu falar? [apontando para o 
telespectador] Pois é, tem gente ganhando dinheiro com isso. 
Sandra Annemberg: A melhor maneira de combater esse inseto, 
quase invisível, é dar uma olhada na cabeça das crianças e passar, 
literalmente, um pente fino. Pelo menos uma vez na semana. 
(JORNAL HOJE, 22 maio 2013) 

 

Esses mecanismos de projeção, de um “eu-indivíduo”, propiciam a 

imagem de um apresentador que, de alguma forma, também se identifica 

com a experiência do telespectador. Entendemos que tal simulação da 

conversação entre os dois eixos do nível do narrador/narratário e o efeito 

de intimidade creditado a alguns telejornais atuais, acionados para 

provocar a aprovação e a adesão da audiência, têm sido enxergados como 

uma tendência para os futuros formatos digitais. Mas, obviamente, essa 

expansão foi gradual; não sucedeu de uma hora para outra. 

A readaptação da linguagem, os desdobramentos dos tons do 

telejornal e a descoberta pelos ajustes entre os procedimentos de 

modulações e gradações aconteceram a partir de experimentações 

discretas, para que o programa não perdesse as características do gênero. 

As tentativas foram inseridas, sobretudo, com base nos investimentos dos 

recursos tecnológicos e no acompanhamento das modificações culturais. 

Na medida em que uma nova técnica era incorporada e o comportamento 

da sociedade mudava, padrões de apresentação tendiam a ser 

reconfigurados, com vistas a atender a expectativa do telespectador. 

Sendo assim, abordaremos, agora, como essas modificações na 

apresentação agiram no âmbito da prática, ou seja, como os 

apresentadores foram mudando sua atuação, no decorrer dos anos. 

 

As mudanças de apresentação no telejornalismo 

No início do telejornalismo brasileiro (Imagens do Dia, 1950; 

Telenotícias Panair, 1951; O Que Vai Pelo Mundo, 1952), quando não 

havia profissionais especializados na produção de televisão, as técnicas de 

apresentação se baseavam nos boletins e nos programas informativos 

veiculados nas rádios. Os jornalistas de TV (um para cada edição) eram, 

na realidade, locutores4, com pouca desenvoltura expressiva, que, 

                                                           
4 Muitos não eram jornalistas, de fato, mas artistas que faziam sucesso no rádio ou no teatro. 
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adotando uma postura de seriedade e linguagem formal, em frente à 

bancada, apropriavam-se das recorrentes improvisações do “ao vivo”, bem 

como escreviam e liam as matérias com entonação radiofônica. Em virtude 

da precariedade tecnológica do setor audiovisual da época, não se 

explorava muito a imagem e só algumas notícias eram narradas auxiliadas 

pela filmagem de ilustrações em preto e branco e sem som (CIRNE, 

2012). As dificuldades de captação e revelação impediam a exploração de 

uma cobertura dos factuais pelos repórteres, e os apresentadores 

detinham muito espaço na transmissão. 

A partir do lançamento do Repórter Esso (1953), o primeiro 

telejornal de sucesso do País, passou-se a desenhar um novo modelo de 

apresentação das notícias, que embora tivesse, ainda, um processo 

produtivo similar ao que era característico do rádio, marcou por iniciar 

uma narrativa muito mais televisiva (PATERNOSTRO, 2006), com o 

apresentador focalizado em plano americano, oralizando um texto objetivo 

(frases curtas e sem adjetivos). Mesmo que se prezasse pela objetividade 

na enunciação, já se tentava uma linguagem mais direcionada ao 

telespectador, a começar pelo slogan de abertura criado: “Aqui fala o seu 

Repórter Esso, testemunha ocular da história”. O formato do programa foi 

se solidificando, e os jornalistas começaram a ser guiados por um Manual 

do Repórter Esso, que padronizava essa forma de apresentação e balizava 

regras básicas do texto para TV.  

O estilo radiofônico na TV só começou a ser ameaçado em 1962, 

com a estreia do Jornal Vanguarda, quando se explorou a possibilidade de 

incorporar mais jornalistas no estúdio, inclusive, inovando, com a 

presença de comentarista, com discursos informais, tornando a 

apresentação mais dinâmica5. Nesse período, as emissoras começaram a 

fazer uso do videotape (VT), que facilitou a renovação da linguagem do 

telejornalismo, pois as edições que contavam com longos planos-

sequência e poucas matérias passaram a ser compostas, também, por 

várias matérias, sendo elas gravadas e com um melhor acabamento de 

                                                           
5 O afã pela inovação era tamanho, que houve momento de dez apresentadores se dividirem no 
estúdio. 
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edição. Nos estúdios, as apresentações podiam ter mais ação, a partir do 

uso de vários planos de câmera e das chamadas pelos VTs.  

O início das grandes mudanças enunciativas, porém, só veio com a 

inauguração da TV Globo6 (1965) e o subsequente lançamento do Jornal 

Nacional (1969), o primeiro telejornal transmitido em rede, com pontos de 

“ao vivo” espalhados pelo Brasil, graças ao avanço do sistema de emissão 

por micro-ondas e por satélite. O Jornal Nacional (JN) foi responsável por 

uma série de inovações (MEMÓRIA GLOBO, 2004) e por instituir uma 

“fórmula”7 de referência para telejornalismo em todo o País, criando um 

estilo de apresentação apoiado no modelo americano então vigente. A 

possibilidade de percorrer o País8, através dos links, introduziu com mais 

ousadia o conceito de instantaneidade, promovendo a sensação de que o 

noticiário está acompanhando todos os acontecimentos em tempo real. 

Em razão disso, revelou-se uma preocupação dos idealizadores do 

programa em padronizar a fala dos jornalistas (eliminando sotaques), 

justificada como uma tentativa de gerar uma neutralidade, em respeito à 

diversidade regional, e de, consequentemente, facilitar o entendimento 

dos telespectadores, sem admitir interpretações erradas. Os 

apresentadores passaram a ter não só um “comportamento-padrão”, 

como um “sotaque-padrão”.  

Dentre as novidades, destaca-se, ainda, o reforço da importância 

do uso das imagens e uma busca por textos mais objetivos, melhor 

distribuídos, pausados, com maior número de frases, mas, ao mesmo 

tempo, evitando informações supérfluas (MEMÓRIA GLOBO, 2004). A 

valorização da imagem implicou uma diminuição da participação dos 

apresentadores durante o telejornal e, de certa maneira, a apropriação de 

uma performance mais contida. A adoção de dois jornalistas posicionados 

atrás da bancada lendo os textos de forma alternada passou a ser regular 

                                                           
6 Em 1965, quando surgiu a TV Globo, nasceu também o Tele Globo, veiculado duas vezes por dia. 
Permitiu-se, a partir daí a possibilidade de explorar dois tipos de sentidos enunciativos, de acordo 
com o horário do telejornal: na versão diurna, a entonação dos apresentadores era mais ponderada 
e a composição dos blocos era dada por matérias leves; na noturna, a postura dos apresentadores 
era mais séria e as matérias tinham informações mais densas do Brasil e do Mundo. (CIRNE, 2012) 
7 Nessa época, a TV Globo criou o conceito de “Padrão Globo de Qualidade”, que, dentre outras 
funções, previa a redução dos improvisos e estabelecia normas de produções mais sofisticadas, a 
partir do desenvolvimento técnico e do treinamento dos profissionais. 
8 Com o avanço do sistema de transmissão em longas distâncias, o Jornal Nacional se destacou 
também por ser o primeiro a fazer uso dos correspondentes internacionais. 
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e, diferentemente do que havia na época, esses apresentadores podiam 

gozar, moderadamente, de uma linguagem mais íntima do telespectador, 

através do Boa Noite!9, por exemplo, agindo com naturalidade, porém 

tinham por dever manter a formalidade, evitando gesticulações 

exageradas, imposição da voz ou abuso de expressões fisionômicas.  

Pouco tempo depois, nos anos 70, o investimento no teleprompter 

possibilitou que os apresentadores dirigissem o olhar ao telespectador e 

pudessem ler o texto com mais espontaneidade, simulando a “ideia de 

que o locutor está na sala da casa quase conversando com quem está 

assistindo” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 51). Nesse mesmo período, a 

implementação da recepção e transmissão em cores, também 

protagonizada pelo JN, introduziu, mais uma vez, a renovação nas formas 

de apresentação, não só obrigando uma transformação estética (cenário, 

vinhetas e figurinos), como sinalizando uma maior precaução nas marcas 

de expressão dos condutores do programa, já que, com um sistema 

colorido, os telespectadores percebiam com mais precisão os detalhes. 

Ficou mais evidente que a postura, as vestimentas, a maquiagem, o corte 

de cabelo e o penteado, que constituem a identidade visual do 

telejornalista, eram estratégicos e poderiam engendrar certos sentidos ao 

Jornal Nacional, não só exercendo influência sobre a mensagem veiculada, 

mas também assegurando critérios-base do jornalismo, como: seriedade, 

credibilidade e imparcialidade. O cuidado com a construção dessa 

identidade visual, reforçada pela transmissão em cores do JN, de forma 

sutil, acabou ditando a uniformização do discurso estético dos jornalistas 

de televisão (AQUINO, 2011). 

Após todos esses investimentos, no final dos anos 70, os 

telespectadores já estavam totalmente familiarizados com o formato de 

telejornalismo proposto pela TV Globo, e profissionais especializados na 

área foram surgindo. A partir daí as emissoras ampliaram seus manuais 

com o objetivo de orientar normas de condução dos programas 

informativos e apresentar as práticas das redações de TV. Tinha início 

uma linguagem jornalística específica para televisão, destituindo-se 

                                                           
9 Foi o telejornal que adotou o recurso da saudação ao telespectador como promessa de 
intimidade. 
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totalmente do que se figurava na rádio. Assim, essas emissoras passaram 

a seguir, basicamente, o mesmo formato descentralizado: o(s) 

apresentador(es) lendo as notícias em estúdio – sem manifestar opiniões 

pessoais – e anunciando as entradas dos repórteres. Foi-se 

convencionando, então, o que Machado (2000) chamou de telejornalismo 

de tipo polifônico. Nesse modelo, o apresentador funciona como um 

regente de enunciados, em que as diversas vozes que compõem o 

telejornal (repórteres, entrevistados, entrevistadores, correspondentes, 

etc.) têm um peso e uma importância equivalente aos dele. A função do 

apresentador não é de gerir comentários, expondo seu ponto de vista ou 

suas conclusões sobre os temas10, mas de delegar voz aos demais 

jornalistas, amarrando os vários enunciados englobados que constituem o 

telejornal. Todos os protagonistas da enunciação envolvidos no telejornal 

são, de certo modo, autônomos, cada um contribuindo para o todo.  

 
O enunciado televisual, neste caso, se constrói através de um 
discurso indireto: o apresentador chama o repórter, que por sua 
vez chama o entrevistado e assim vamos encaixando uma voz 
dentro da outra, como no recurso linguístico das citações. Não por 
acaso, nesse tipo de estrutura, o apresentador nunca usa a 
primeira pessoa (nunca diz “eu acho...”), mas recorre sempre ao 
plural quando precisa designar o agente enunciador (“nós, do 
telejornal X, achamos que...”) (MACHADO, 2000, p. 108). 

 

Porém, no fim dos anos 80, em 1988, quando a TV já estava mais 

acessível à população brasileira, o SBT teve a ideia de inovar o jornalismo 

do canal e confrontar esse modelo tradicional que havia se estabelecido, 

com a concepção do TJ Brasil. A diferença proposta pelo TJ Brasil, de 

imediato, estava no fato de o cenário ser a própria redação, com vários 

monitores acoplados ao fundo e jornalistas trabalhando no entorno, 

porém não era só isso. Houve mudança no comportamento do 

apresentador. Na época, os noticiários norte-americanos experimentavam 

a ideia de o apresentador concentrar também o cargo de editor-chefe e, a 

direção do SBT, com o intuito de atrair a atenção das classes mais altas e 

                                                           
10 Nesse modelo enunciativo, essa é uma atribuição dos comentaristas, especialistas ou analistas, 
que interpretam os acontecimentos, num tom crítico ou explicativo, com marcas explícitas do “eu” 

no discurso, deixando claro que o texto expresso é a sua opinião, ainda que, de forma velada, seja 
também a da emissora. 
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mais politizadas, decidiu apostar nesse esquema de apresentação, no qual 

o jornalista condutor do programa11 comanda várias atividades, isto é, 

além da função básica de exibir o telejornal, ele também elegia os 

assuntos que iriam ao ar, em qual formato (nota simples, VT, link, nota 

coberta, etc.) e com que importância. Além disso, não só guiava as 

notícias do programa, como fazia comentários, retrucava as informações 

dos entrevistados e, principalmente, polemizava, destituindo-se daquele 

perfil de jornalista que prezava pela isenção e imparcialidade. Embora 

esse apresentador lesse o texto, assim como os demais do estilo 

polifônico, ele sabia exatamente do que está falando e que força deveria 

atribuir à notícia, porque ele participava da rotina de produção, alterando 

o que lhe for conveniente. Assim, as ênfases, as pausas e o tom do texto 

eram, propositalmente, melhor explorados, com ganchos dramáticos. 

Surgia no Brasil, portanto, a figura do âncora12 e, 

consequentemente, o modelo de noticiário centralizado e opinativo 

(MACHADO, 2008). Nesse modelo, “a voz over do apresentador costuma 

se sobrepor às matérias e às outras vozes do telejornal, emoldurando-as 

com o crivo de seu comentário” (MACHADO, 2008, p. 107). O âncora se 

tornava a liderança de toda a cadeia de produção jornalística, uma 

autoridade simbólica. Um protagonista, com fortes poderes de decisão e 

de organização dos enunciados. 

No caso especificamente do TJ Brasil, que lançou essa modalidade 

no País, o âncora era o responsável por criar um modo próprio de 

dramatizar as notícias, recebendo reforço por meio de uma profusão de 

planos de câmeras e de gestualidades. Boris Casoy, que comandava o 

programa, criou bordões13 para apregoar indignações e rompeu até com o 

padrão de postura ereta e "mecânica” dos apresentadores, aparecendo, 

em algumas situações, ao final de um VT e retomada para o estúdio, 

                                                           
11 Boris Casoy. 
12 O termo foi apropriado vulgarmente no Brasil, mas na versão “real” que inspirou o termo, a 
função dos apresentadores norte-americanos não é emitir comentários ou opiniões declaradas nos 
telejornais. De certo modo, a personalização aparece – velada – na produção, montagem e 
transmissão dos programas, já que são esses jornalistas que exercem papel de editores-chefes 

(SQUIRRA, 1995). 
13 “Isso é uma vergonha” e “É preciso passar o Brasil a limpo”. 
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fazendo leves giros na cadeira, acompanhados pela câmera, e abusando 

de olhares pulsantes. 

Em vez das condutas distanciadas comuns aos apresentadores do 

consagrado modelo polifônico, Bóris Casoy diferenciava-se por delimitar 

seus posicionamentos acentuadamente. De certo modo, esse 

comportamento trazia o público para perto, conquistando confiança, visto 

que muitas de suas análises soavam como ecos do pensamento do 

telespectador. 

Para Squirra (1995, p.43),  

 
Até a chegada deste modelo, todas as emissoras, mesmo as 
estatais, tinham no formato e estilo implantados pela Rede Globo 
o princípio televisivo a ser inquestionavelmente seguido. Pairava 
em todas as redações um certo temor de fugir àquele padrão, 
que, justamente, por arrebatar a audiência, deveria ser 
idolatradamente reproduzido nas demais redes ou emissoras 
locais. 

 

Essa estratégia enunciativa ganhou destaque no SBT, e o sucesso 

foi tanto que o mesmo programa ganhou uma edição resumida antes do 

início da madrugada. Na década de 1990, essa possibilidade de explorar 

um apresentador participativo, que “atuasse” na bancada, também esteve 

aliada a um momento particular da programação televisiva: a busca pela 

popularização. A preocupação em boa parte das emissoras era delinear 

formatos mais populares. Para isso, muitos programas tentavam explorar 

histórias reais de forma quase “teatral”. 

O Aqui e Agora (1991), cópia do noticiário argentino Nuevodiário14, 

foi o precursor desse tipo de telejornal, no qual os repórteres e o 

apresentador eram excessivamente performáticos e exploravam um texto 

“sem cerimônias”, envolvendo-se nas emoções e nas intimidades dos 

personagens das reportagens, sem preocupação com o acabamento 

perfeito das notícias. A coloquialidade estava tão presente no repertório 

do Aqui e Agora, que o texto das chamadas dos VTs chegava a conter 

trocadilhos, frases clichês e gírias.  

 

                                                           
14 O telejornal argentino já estava no ar há dez anos, no canal 9, em Buenos Aires.  
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Muitas vezes, os dois apresentadores criavam em cima do script 
do telejornal, mudando o texto para uma linguagem mais popular, 
para despertar a atenção do telespectador. Abaixo, dois exemplos 
das mudanças feitas de última hora pelos apresentadores: (...) 
Ivo Morganti: “Preto no branco!!! Traficante africano é preso com 
seis quilos de cocaína, em Recife! 
Cristina Rocha: “O repórter Jota Ferreira gasta todo o inglês que 
tem direito e tenta arrancar alguma coisa do traficante...” 
(SANTOS, 2006, p. 21-22, itálico do autor) 

 

Foi depois dessas apostas do SBT que presenciamos uma certa 

inclinação por esses formatos de noticiários com textos opinativos, 

linguagem coloquial e atuação dinâmica. Nessa modalidade do telejornal 

centralizado, tem início um recorrente investimento no que Lana (2007) 

chama de telejornalismo dramático, no qual há uma predominância pela 

construção de um discurso comovente, apelativo e espalhafatoso, como 

artifício de proximidade da realidade. 

Para o telejornalismo dramático, não basta só descrever o crime, 

mas “é necessário aproximar-se do acusado, ver seu rosto, ouvir sua voz, 

é preciso ver também de perto a cena do evento, mesmo que deserta, os 

objetos encontrados, a arma usada, ver e ouvir a vítima” (LANA, 2007, p. 

36). Os apresentadores desses programas, portanto, passam a tecer uma 

lógica de conduta diferenciada, tomados por comentários mais exaltados: 

espetacularizando as cenas e clamando vibrantemente por justiça. A 

postura é mais despojada na bancada: com cotovelos sobre a mesa, 

batidas das mãos ou pressão dos dedos sobre a bancada. Quando em pé, 

andam pelo estúdio, movimentam demasiadamente as mãos, alargam os 

olhos e até chegam a apontar para o telespectador e a usar palavras 

grosseiras. Os seus textos são adjetivados e transmitem uma indignação 

que supostamente seria a do telespectador. Nesses modelos, os estúdios 

também passaram a ser menos discretos e dotarem de mais cores, 

satisfazendo a ideia de um “jornalismo-show”. 

De acordo com Hagen (2008), eram tantos os telejornais que 

adotavam essa possibilidade de engajamento emocional dos 

apresentadores com telespectadores, nos anos 90, que até o rigor das 

técnicas de apresentação prezando a objetividade do discurso jornalístico 
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dos telejornais hegemônicos da TV Globo, na época, teve que ser 

revisto15. O Jornal Nacional, por exemplo, que ainda mantinha o estilo 

tradicional de apresentação, substituiu a dupla de apresentadores Cid 

Moreira e Sérgio Chapelin por William Bonner e Lillian Witte Fibe, mais 

jovens e envolvidos com a produção do telejornal, para dinamizar as 

coberturas. 

 As emissoras começaram a perceber que apenas informar não era 

o suficiente, havia a necessidade de se constituir uma maior interação 

dialógica com aqueles que acompanhavam as notícias e de proporcionar 

algo que os fidelizassem durante a transmissão (HAGEN, 2008). Mais 

adiante, sob a influência dos programas de auditório (apresentador com 

mobilidade) e de entrevista (apresentador relaxado, acomodado em 

ambiente descontraído) que inovavam a programação popular, alguns 

telejornais diurnos e, principalmente, os de abrangência local, passaram a 

experimentar, pontualmente, a flexibilidade do apresentador no estúdio, 

com a retirada da bancada e a possibilidade de variar os enquadramentos 

em plano médio e em plano geral. Em alguns formatos, o apresentador 

passou a ter uma liberdade em cena: movimentos com frequência, olhares 

para os lados, aproximação das câmeras, sentar de mau jeito em bancos 

de apoio, gesticular muito e fazer interpelações ao público16. 

Mesmo assim, salvo nos telejornais dramáticos, essas mudanças 

foram comedidas. O grande impacto mesmo foi obtido pelo Bom Dia 

Brasil, em 1996, quando passou a investir na interação entre os 

apresentadores e os âncoras de outros estados, e a disposição do estúdio 

foi repensada para a exibição de uma nova fase do programa, na tentativa 

de reconfigurar as expectativas da audiência. 

                                                           
15 Em paralelo a esse momento, nasciam as operadoras de televisão por assinatura no País. A 
década de 90 foi apontada como a da “multiplicidade da oferta”, devido à pluralidade dos canais de 
informação na televisão paga (narrowcast). Já nos primeiros anos, o telespectador contava com o 
acesso a um maior número de canais e programações que respondessem aos seus interesses 
específicos.  Com o aparecimento das concessões de TVs fechadas, foram surgindo também novos 
formatos de programas e foram criadas condições mais ousadas de produção, que podiam ser 
experimentadas em uma audiência mais restrita, já que os altos custos das assinaturas impediram 
uma popularização inicial do serviço (CIRNE, 2012). Em 1996, surgiu o canal Globo News, com um 
novo padrão de telejornalismo, o de notícias 24 horas. O primeiro telejornal transmitido, o Em Cima 
da Hora, passa a ser reconhecido pelo dinamismo e agilidade. A cada edição, novas informações 
são adicionadas e as matérias são atualizadas. Aos assinantes, era permitida uma cobertura mais 

profunda das notícias. 
16 Essa performance é verificada em todos os telejornais dramáticos. 
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A bancada não foi totalmente substituída, porém uma sala de estar 

foi incluída no cenário, para que os âncoras pudessem andar pela cena, 

conversar sobre notícias mais leves e agregar a descontração à agilidade 

jornalística. Os novos móveis romperam com aquela representação 

simbólica da bancada, como uma cabine divisória entre a fala autorizada e 

a audiência. Simularam também uma extensão da casa, assegurando um 

ambiente propício para criar um bate-papo, com tranquilidade, como se 

o(s) narrador(es) e o narratário fossem íntimos. 

As notícias com maior teor de informação ou de grande impacto (as 

hardnews) continuaram a ser expostas sob a forma tradicional, com os 

âncoras na bancada, porém com uma nítida preocupação em atribuir 

comentários e combinar o tom de seriedade com outros tons, a depender 

do tema, realizando as devidas gradações entre formal e informal, 

proximidade e distanciamento.  

Essa configuração preconizada pelo Bom Dia Brasil conquistou mais 

espaço e ganhou outros desdobramentos nos anos 2000. A partir desse 

período, a prática se tornou muito comum nas edições de alcance local ou 

regional. Nos telejornais locais, a rigidez das premissas jornalísticas de 

narrador implícito tem, cada vez mais, diminuído e as marcas do eu-aqui-

agora do apresentador e o tom informal estão cada vez mais evidentes. 

Em muitas situações, quando antecedem temas mais leves, sobretudo, há 

uma busca pela “personalização do apresentador” (FECHINE, 2008), o 

qual, muitas vezes, em pé, reproduz a conversação cotidiana e parece 

interromper sua posição social (profissional) para se comportar como um 

cidadão comum e uma companhia agradável, adotando o “eu individual”, 

conforme evidencia o diálogo abaixo: 

 
Bruno Sakaue: Vamos, agora, falar com quem, mais do que 
nunca, entende de forró, dona Karine, que já fez essa reportagem 
do milho, aí, hein, Karine? Ontem eu mostrei toda a minha 
“habilidade” no forró, né? [risos] No JPB São João. Todo mundo 
ficou impressionado com tanta “habilidade”... E você entende 
alguma coisa desse assunto? 
Karine Tenório: Eu tenho habilidade, viu, Bruno? 
Bruno Sakaue: [risos] Eu não tenho nenhuma. 
Karine Tenório: Ainda não demonstrei, mas tenho... [risos] 
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Bruno Sakaue: [risos] Mas, vamos em frente...  
(JPB 1ª Edição, 15/07/2013) 

 

Nos telejornais nacionais, que – com exceção do Bom Dia Brasil – 

resguardaram toda apresentação junto à bancada, registra-se a 

preocupação com a reorganização de outra cenografia, para, de alguma 

forma, manter a audiência íntima do programa e dos apresentadores. As 

bancadas foram elevadas para um mezanino e transformadas em uma 

área de trabalho, com computadores. O entorno foi modificado e os 

estúdios passaram a compartilhar o ambiente com as redações, de modo 

que os telespectadores pudessem acompanhar toda a realização do 

telejornal como cortina de fundo17. Em geral, no início dos telejornais e, às 

vezes, na abertura de cada bloco, costuma-se mostrar a estrutura física do 

programa e as atividades dos demais envolvidos na sua produção. Essa 

reformulação tem a função de revelar toda a ação do staff e dar acesso à 

preocupação da equipe em estar alerta ao que acontece fora daquele 

espaço. 

Além disso, nos cenários, foram introduzidos telões, para facilitar 

uma interação entre as informações e entre os jornalistas “ao vivo”, bem 

como para que o telespectador monitorasse simultaneamente as locações 

externas e internas. Alguns telejornais que não dispõem de monitores nos 

estúdios procuram provocar o mesmo efeito de instantaneidade com a 

divisão da imagem, a partir do uso da edição gráfica. 

Outra inovação importante na maneira de apresentar tem registro 

em 2006, quando o Jornal Nacional deu início à exibição do programa fora 

da instalação própria do noticiário e fez a geração completa de telejornal 

ao ar livre18, no palco dos fatos, através da Caravana do Jornal Nacional, 

na qual uma unidade móvel (com os dois âncoras e, em média, treze 
                                                           
17 Essa inovação já havia sido, inicialmente, proposta pelo TJ Brasil. Mas não repercutiu tanto nos 
outros formatos existentes na época. 
18 Quando apontamos essa experiência, fazemos referência a uma edição específica em que o 
apresentador principal é deslocado para o local do acontecimento. Antes disso, durante a cobertura 
da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a Rio-92), o Jornal Nacional 
havia executado uma experiência similar, utilizando o conceito de âncora móvel. No entanto, os 
apresentadores oficiais do programa, Sérgio Chapelin e Cid Moreira, continuaram no estúdio e o 
repórter Carlos Nascimento e a jornalista Valéria Monteiro foram designados para comandar a 
editoria especialmente criada para o evento. Eles foram instalados num estúdio montado no 
Riocentro e narravam todos os assuntos referentes ao evento. Em algumas Copas, também houve 
esse tipo de cobertura, mas, como percebemos, o apresentador principal se mantinha no estúdio. 
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profissionais da equipe) percorreu várias regiões do Brasil, durante dois 

meses, em busca de histórias de irregularidades no País (CIRNE, 2012). 

Após esse projeto, têm-se intensificado coberturas especiais que exigem o 

deslocamento do apresentador para o local do acontecimento, ou seja, o 

narrador e o fato narrado frente-a-frente, dividindo o mesmo espaço. Nos 

eventos de grande repercussão (tais como: torneios olímpicos ou copa do 

mundo; visita, renúncia ou morte do Papa; acidente de grandes 

proporções; desastres naturais; manifestação política unificada, etc.), o 

deslocamento do âncora propicia uma performance com mais liberdade, 

com uma narrativa subjetiva e autorreferente (através do testemunho), 

descrevendo cenas e sentimentos. 

Um episódio marcante desse formato de apresentação aconteceu 

após o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 

onde morreram quase 250 pessoas, durante uma festa, em 2013. Por ter 

sido considerada a quinta maior tragédia da história do Brasil, no dia 

seguinte ao ocorrido, as principais emissoras abertas (com exceção da 

Rede TV19) tiveram seus telejornais nacionais ancorados em frente ao que 

restou da boate, com a presença dos seus apresentadores mais 

importantes. 

Se, segundo Fechine (2008b, p.1), “a credibilidade do telejornal é 

influenciada diretamente pela confiança que os espectadores depositam 

nos seus apresentadores”, entende-se que o relato das experiências 

pessoais pelos âncoras móveis (como, inclusive, a descrição dos 

bastidores da viagem até à cidade, em que eles se colocam no discurso 

como personagens) pode gerar densidade à cobertura e aproximar mais 

audiência. Assim, a ideia de retirar o apresentador principal da bancada e 

levá-lo para o local dos acontecimentos tem a intenção de garantir que, 

naquela edição, seja apagada qualquer tentativa de prevalecimento da 

objetividade, ou seja, do efeito de distanciamento, e que suas marcas 

estejam inscritas no enunciado (“estou aqui...”, “mais cedo, vi...”, “agora, 

não só nós, mas as outras emissoras estão fazendo suas transmissões 

daqui...” etc). 

                                                           
19 A Rede TV realizou a cobertura com a presença do repórter. Os apresentadores permaneceram 
no estúdio. 



As renovações nas formas narrativas e de apresentação dos telejornais como lógicas de 
aproximação com os telespectadores 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 25 a 50                47  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

 

 
 

Como estratégia discursiva, o deslocamento tinha o intuito de 

promover a forte comoção no telespectador e robustecer a legitimidade da 

cobertura, a partir de um narrador com texto em primeira pessoa e com 

frases adjetivadas, ainda mais sensibilizado por estar presenciando os 

fatos in loco (“um cenário desolador”, “essa grande tragédia”, etc.). Já 

que não havia sido concluído um parecer técnico, que afirmasse com 

segurança as causas do acidente, os apresentadores buscaram focar em 

aspectos que pudessem satisfazer a curiosidade do telespectador, 

introduzindo-o na cena (“como vocês podem ver...”, “você, em casa, pode 

notar...”, etc.). O complemento aos VTs introduzidos nas edições estava, 

justamente, nos depoimentos com tom de emoção do apresentador. 

Nesses casos, a personalização confere a ideia de afabilidade e 

solidariedade, reforçando a noção de um apresentador humanizado e com 

compromisso social, que também é tocado pela mesma sensação de 

tristeza sentida pelo telespectador. 

 

Considerações finais 

Assim, com base na no percurso argumentativo assumido até aqui, 

entendemos que, aos poucos, os telejornais, por meio da apresentação, 

vêm se esforçando para inserir adaptações que os aproximem da 

audiência. As transformações nos ambientes, nos enquadramentos de 

câmeras e, principalmente, nas formas de atuação e na linguagem verbal 

têm sido fundamental nesse processo. Com o passar dos anos, o tom de 

seriedade característico das emissões jornalísticas, aliado aos tons de 

formalidade e ao tom de distanciamento, vem sofrendo constantes 

movimentos de modulação e gradação. A concepção de novos formatos 

telejornalísticos, com ênfase na argumentação dos apresentadores, 

favoreceu essas oscilações e propiciou a simulação de conversação. 

As narrações, com sutileza, foram inserindo a voz do apresentador-

narrador no enunciado. As interpelações verbais passaram a ser de um 

“eu” explícito que se dirige a um “tu” também marcado, ou seja, um 

telespectador-narratário que é incluído no discurso. Embora, em alguns 

momentos, as falas do âncora estejam calcadas na regra da objetividade 

(como nas hard news), em diversos outros (como nos que antecedem 

matérias leves), elas se mostram como de alguém íntimo, amparadas na 
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lógica da subjetividade, as quais não só se manifestam como “eu”, como 

têm interesse em compartilhar suas experiências pessoais. Nesse sentido, 

a postura de sobriedade desse mediador também ganhou contornos 

performáticos. Ele ri, esbraveja, emociona-se, etc. Além disso, ele ainda 

pode sair do estúdio e assumir uma ancoragem móvel autorreferente, em 

que, acima de tudo, deflagram-se os sentidos de proximidade com a 

audiência e de credibilidade da cobertura. 

Por ora, interessou-nos essa discussão, mas temos a certeza de 

que a busca pelo engajamento com a audiência não recai só sobre a 

linguagem conversada e as mudanças na conduta dos apresentadores. 

Esse é apenas um dos vetores da renovação dos telejornais. Os demais 

são pautados em outros momentos (conforme CIRNE, 2014) e também 

estão mais diretamente associados à inserção da televisão no ambiente da 

digitalização. 
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A mídia e seus “braços sociais”: jornalismo, participação 
e cidadania no programa Correio Verdade1  

The media and their "social arms": journalism, participation and 
citizenship in the program “Correio Verdade” 
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1 Adaptação do Capítulo III da dissertação “Programas populares sensacionalistas e relações de 
poder: a construção do perfil político de um ‘defensor do povo’”, orientada pela Professora Suzy 
dos Santos, e defendida em março de 2014 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro.  Bolsista Fundação Ford. Membro do Peic - Grupo de Pesquisa em Políticas e 
Economia da Informação e da Comunicação. Contato: janaineaires@gmail.com 

Resumo 
A mídia exerce papel de centralidade como agenciadora de uma mobilização 
política focada na autoajuda e na caridade. Esta tendência se conecta com o 
contexto econômico neoliberal que exige estratégias paralelas de promoção 
da organização popular e é bem exemplificada pela explosão de "ongs" 
como instrumentos de mobilização na contemporaneidade. Neste trabalho, 
buscamos problematizar o papel que a mídia assume neste processo 
articulando-se como uma agenciadora de poder local, analisando o processo 
de construção política do programa “Correio Verdade”, da TV Correio, 
afiliada da Rede Record na Paraíba. 
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Abstract 
The media plays central role in political mobilization focused on self-help 
and charity. This trend connects with the neoliberal economic context which 
requires parallel strategies to promote popular organization and is 
exemplified by the explosion of "NGOs". In this paper we discuss the role 
that the media takes this process, analyzing the political construction 
process of the program "Correio Verdade" (TV Correio, Rede 
Record/Paraíba). 
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telespectador da televisão brasileira já está acostumado com as 

periódicas campanhas de doação promovidas pelas empresas de 

comunicação. A máxima “para doar, sete reais, ligue: 0500 2015 

007... e alimente a esperança de quem faz!” já soa rotineira para os 

telespectadores da maior emissora do país, a Rede Globo. O “Criança 

Esperança” que é uma ação da Fundação Roberto Marinho em parceria 

com a Unesco, arregimenta o elenco da emissora e grandes 

patrocinadores, desde 1986. O objetivo é sempre superar os valores, que 

ultrapassam os milhões, anteriormente angariados e “ampliar” os projetos 

financiados pelas doações.   

A fórmula de “solidariedade” voltada para a “defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes” foi copiada por outras emissoras e, nas últimas 

décadas, projetos semelhantes passaram a disputar e a estimular a 

benevolência dos brasileiros. Surgiram, então, ações como o “Teleton”, do 

SBT, que apoia a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, 

e o “ Instituto Ressoar”, da Rede Record, diretamente ligado à Igreja 

Universal do Reino de Deus. Mais recentemente, engajam-se neste 

mesmo “movimento” as emissoras locais, que desenvolvem, 

regionalmente, projetos semelhantes, com menor abrangência. Em sua 

maioria com a grade de programação focada na produção telejornalística, 

é na produção local que as campanhas se misturam à periodicidade do 

jornalismo local e promovem à sua maneira certo agendamento da 

cidadania.    

Neste artigo, buscamos refletir sobre esse processo, considerando o 

modelo de mobilização popular engendrado pela mídia e seus impactos na 

contemporaneidade. A nossa hipótese central indica que tal processo está 

associado ao fortalecimento da mídia como impulsionadora do padrão 

emergente de intervenção social, caracterizado pela retirada paulatina da 

responsabilidade estatal no enfrentamento à “questão social” 

(MONTAÑOS, 2010). Esta proposta se justifica, pois não nos parece 

gratuito que empresas de comunicação fortaleçam dia a dia o que vem 

denominando como seus “braços sociais”, em formatos de Fundações, 

O 



A mídia e seus “braços sociais”: jornalismo, participação e cidadania no programa Correio 
Verdade 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 51 a 77                53  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

 

 
 

Institutos e Ongs. E que projetos como estes se integrem 

significativamente à produção jornalística e de entretenimento, tendo 

resultados econômicos e políticos significativos. 

 Adotamos como objeto de análise o programa “Correio Verdade”, o 

telejornal de maior audiência na Paraíba veiculado diariamente ao meio-

dia e apresentado por Samuka Duarte. Focado na cobertura policial, o 

programa foi objeto da pesquisa “Programas Populares-sensacionalistas e 

relações de poder: a construção do perfil político de um defensor do 

povo”, de nossa autoria e orientado pela professora Suzy dos Santos. 

 Adotaremos como objeto de reflexão o projeto “Caravana da 

Verdade”, feira de serviços realizada mensalmente em regiões periféricas 

da Paraíba, e sobre o programa radiofônico “Correio da Manhã”, 

comandado paralelamente pelo apresentador do “Correio Verdade” e por 

Emerson Machado, que também é repórter da atração televisiva. Tanto o 

projeto, quanto o programa de rádio são fundamentais no suporte à 

atração televisiva e se constituem como ferramentas de aproximação 

entre a produção e o público, promovendo, a partir de suas 

especificidades, o gerenciamento de demandas apresentadas pela 

audiência. 

 Veiculado na Paraíba desde 2003, o programa televisivo, além do 

grande prestígio popular, foi palco da ascensão política do seu antigo 

apresentador, Jota Júnior, eleito por dois mandatos à prefeitura de 

Bayeux, localizada na região metropolitana, e de um vereador da cidade 

de João Pessoa, Djanilson da Fônseca, que integrou a equipe do 

programa.  

 Características singulares das atrações desenvolvidas pela mesma 

empresa de comunicação colaboram para o processo de construção 

política de membros de sua equipe. Articuladas e focadas na cobertura 

jornalística as atrações mediam a relação de seu público com órgãos 

públicos e fundamentam uma relação privilegiada na qual a mídia se 

insere na rede de resolução de problemas de parcela de cidadãos 

paraibanos.  

 Os impactos dessa relação são significativos e nos permitem 

perceber a natureza da mediação promovida pela mídia na 

contemporaneidade, no que se refere à concepção sobre o papel do poder 
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público, cada dia mais forçado a centrar-se na imagem e na velocidade de 

suas ações e respostas. 

 Para além dos resultados no exercício político atual, seríamos 

ingênuos se acreditássemos que as atividades filantrópicas das empresas 

de comunicação brasileiras não buscam os fins lucrativos. Apoiando-nos 

nas indagações de Carlos Montaños, buscamos refletir sobre o “feitiço da 

ajuda” (MOTA apud MONTAÑOS, 2003, p.157). Afinal,  

 

como pensar que a caridade de um candidato a vereador numa 
favela não tenha fins eleitorais/lucrativos? Como ignorar o 
interesse de um hotel em diminuir a violência do bairro (claro, não 
as causas da violência, mas apenas os efeitos) como forma de 
tranquilizar os turistas e aumentar o fluxo de hóspedes? Como não 
ter consciência do interesse eminentemente lucrativo e político na 
atividade filantrópica empresarial? (MONTAÑOS, 2003, p.157) 

 

 Para além da sua centralidade na sociedade contemporânea e 

consequente integração desta ao “padrão emergente”, sendo uma esfera 

formada por atores políticos interessados, acreditamos que a mídia tem se 

apresentado como um elemento substituto ao Estado. Juntando-se às 

entidades que diária e sutilmente colaboram para esvaziá-lo 

simbolicamente, através de uma agenda permanentemente negativa e de 

negação da atividade política. Pautada pelo ponto de vista da corrupção, 

da ineficácia e da sua ineficiência.  

 Ao aceitarmos, mesmo que provisoriamente, a perspectiva ingênua 

que desconsidera os interesses econômicos da filantropia midiática, 

acabamos também por nos perguntar: de onde provém o financiamento 

dos “braços sociais” da mídia brasileira? Podemos afirmar que os órgãos 

financiadores não perseguem fins lucrativos? O processo de seleção que 

as escolhe não se orienta política e economicamente? E para obter 

financiamento não existem contrapartidas?  

 Considerando as especificidades de uma rede de comunicação, e 

entendendo que as concessões de radiodifusão são públicas, não seriam 

estas contrapartidas maléficas à democracia e à isonomia? O que dizer 

dessa “solidariedade” apertada entre os blocos da programação televisiva? 

“Se no espetáculo, a sociedade fragmentada é ilusoriamente recomposta” 
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(JAPPE, 1999, p.42), de que forma isto acontece? Que implicações este 

modelo de mobilização e solidariedade geram?  

Acreditamos que a reflexão sobre o tema é fundamental. 

Obviamente, o espaço deste trabalho não é suficiente para desenvolver 

tantas respostas. Mas entendemos como passo determinante para 

compreender a política contemporânea e o papel que a mídia assume na 

sociedade, nos dedicarmos, mesmo que brevemente, sobre estas 

questões.  

O processo reflete as peculiaridades da nossa estrutura midiática 

(do seu mercado, da sua produção simbólica, do seu papel social, bem 

como da incorporação de tecnologia para a área e de sua regulação), é 

circunscrito por demandas sociais apresentadas pelo público e também 

estimuladas nele, mas sobretudo é reflexo do que se entende como 

“sociedade do espetáculo” (DEBORD, 2003).  
 

Centralidade da mídia na contemporaneidade 
Nos diagnósticos sobre a sociedade contemporânea, 

frequentemente, a mídia tem sido apontada pela condição de centralidade 

que ocupa nas relações sociais. Indica-se que ela ao assumir tal posição 

transforma e atravessa diferentes processos e esferas da sociedade, 

sobretudo a esfera da política. Considerar que as sociedades urbanas da 

atualidade são atravessadas pela lógica midiática, significa pressupor 

também que a tomada cotidiana de decisões não é possível sem ela.  

Lima e Guimarães (2013) destacam o processo de socialização 

como um bom exemplo para pensar a centralidade da mídia. 

Compreendida como um processo contínuo, a socialização significa a 

internalização da cultura de um grupo e a interiorização das suas normas 

sociais.  No contexto de uma sociedade midiatizada, a mídia passa a 

atravessar e concorrer com o exercício de socialização anteriormente 

desempenhado por igrejas, por escolas e mesmo por grupos de amigos. 

No entanto, para os autores, o papel mais importante que a mídia 

desempenha se sucede do poder que detém para a construção da 

realidade através da representação que faz dos diferentes aspectos da 

vida humana e, particularmente, da política e dos políticos. Uma vez que, 

é através dela “que a política é construída simbolicamente, adquire um 

significado” (LIMA E GUIMARÃES, 2013, p. 12).   
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Esta noção de centralidade tem sido considerada pelas ciências 

sociais sendo aplicada a pessoas, a instituições e a ideias-valores, segundo 

Lima e Guimarães (2013). No entanto, associada à noção de centralidade, 

há o seu oposto, o periférico, o marginal. O que nos leva a crer que a 

centralidade da mídia no exercício cotidiano e especialmente no exercício 

político também admite gradações de proximidade e afastamentos, assim 

pessoas, instituições e ideias-valores podem ser mais ou menos centrais 

(LIMA E GUIMARÃES, 2013, p.11). Estes autores nos lançam o desafio de 

encarar a premente necessidade de compreender a política e a 

comunicação como dimensões que não podem ser analiticamente isoladas, 

sob o risco de perder a compreensão do próprio objeto que se investiga.  

Sob o nosso ponto de vista, este processo tem impactos 

consideráveis na democracia. Afinal,    
 

a interação entre mídia e política processa-se em todas as fases do 
processo democrático: na construção da agenda, através do filtro 
das informações publicadas do modo de editá-las, da seleção e 
ênfase das opiniões, na visibilidade e dramatização de temas 
selecionados; na superexposição de porta-vozes ou do 
silenciamento de outros, na apresentação positiva ou negativa 
com que são noticiados, influindo assim no próprio pluralismo e 
assimetrias do processo político de participação e competição 
política; no grau de exposição e crítica dos governos e de suas 
políticas, contribuindo decisivamente para a formação dos juízos 
políticos (LIMA E GUIMARÃES, 2013, p. 13). 

 

 Sob este aspecto, chamamos a atenção para o fato de que se 

produz política a partir dos limites do tempo midiático, das exigências da 

ilustração visual necessária para os programas audiovisuais e dos critérios 

de relevância estabelecidos pela produção, para uma parcela da 

população abandonada pelos serviços públicos, negando-se o jogo político 

tradicional, mesmo sendo partícipe deste.  

Espremida no tempo de um programa de televisão, a cidadania 

publicizada naquela ação colabora com o cultivo dos mecanismos da 

exclusão social, ao passo que pressupõe uma mobilização da sociedade 

pelas margens. Expondo alegorias do que seria a promoção da saúde 

(como se ela se resumisse a aferição de pressão, por exemplo) e de 

direitos entre os blocos de um programa de TV.  
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 Tais feiras de serviço e este tipo de “disposição” da mídia para 

casos sociais se associa ao fenômeno descrito por James Petras (1997), 

no qual setores neoliberais da sociedade aplicam, para diminuir o abismo 

de uma sociedade polarizada e descontente, estratégias paralelas de 

promoção da organização popular. Estas táticas são muito bem 

representadas pela explosão das “Ongs” como ferramentas de mobilização 

e organização política da contemporaneidade. Segundo Montaños, esta 

“explosão” representa mais uma nova etapa no processo ideológico de 

despolitização das organizações e atividades populares, conforme a 

seguinte citação:  

 
Desta forma, um primeiro passo foi a passagem e a tentativa de 
substituição do "velho sindicato classista" pelos "novos 
movimentos sociais", particularistas, segmentados, por fora do 
aparelho do Estado, das contradições de classe, sem articulação 
como os partidos políticos, com os sindicatos, sem questionar a 
produção e a distribuição, mas visando ao consumo e à 
redistribuição - no entanto com demandas surgidas das próprias 
necessidades da população. O segundo passo é (está sendo) a 
substituição destes movimentos pelas ONGs; agora não apenas 
entidades supraclassistas, pontuais, singulares, mas sobretudo em 
"parceria" e articulado com o capital e com o Estado, e cujas 
demandas não surgem diretamente das necessidades da 
população, mas das "condições" de financiamento das entidades e 
fundações financeiras (MONTAÑOS, 2003, p.149). 

 

 Para atender demandas diversas não supridas pelo Estado, os 

cidadãos sempre se associaram. Na atualidade, são as “organizações não 

governamentais” as mais atuantes formas de associação de indivíduos. Há 

que se considerar sobretudo o ambiente propício no qual se fortalece a 

base ideológica desse processo: grande volume de impostos e poucos 

benefícios; serviços públicos de má qualidade; e o “contato” de algumas 

classes somente com as funções repressoras do Estado. Assim, não são 

poucos os quesitos que reforçam e criam um espaço propício para “a 

propagação de um ideário liberal que, no fundo, visaria privatizar e fazer 

rentáveis todos os aspectos da vida, ou reduzi-los, quando os conflitos são 

inevitáveis, a disputas entre indivíduos ou mesmo grupo de indivíduos, 
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despojados de suas condições sociais ou de classe, disputas estas 

reguladas pelo Direito positivo” (DANTAS, 2013, p.79). 

 Para James Petras, esta estratégia neoliberal representa uma 

ideologia “anti-estatista” de intervenção que visa criar um “colchão social” 

e abafar conflitos causados pela ordem econômica vigente, criando-se 

nesse modelo de mobilização uma oposição entre o poder estatal e poder 

local, conforme trecho abaixo:   

 

Typically, NGO ideologies counterpose “state” power to “local” 
power. State power is, they argue, distant from its citizens, 
autonomous, and arbitrary, and it tends to develop interests 
different from and opposed to those of its citizens, while local 
power is necessarily closer and more responsive to the people. But 
apart from historical cases where the reverse has also been true, 
this leaves out the essential relation between “state” and “local 
power” (PETRAS, 1997).3 

  

 A mídia se apropria desta estratégia estrutural e discursivamente 

secundarizando o papel do Estado e do exercício político, mas também se 

tornando uma agenciadora do poder local. A mobilização que se produz a 

partir dela motiva uma ação pelas margens e não cria consciência sobre, e 

nem é capaz de combater, as condições estruturais que geram os 

problemas sociais sobre os quais desejam atuar. É, por isso, que 

Fundações e Ongs enfatizam projetos, se afastam de movimentos e 

concentram seus esforços em meios de assistência.  

 Essa tendência, que se apoia na ideologia neoliberal, empodera-se 

da linguagem de esquerda, resignificando sob os seus moldes termos 

como “poder popular”, “igualdade de gênero”, “desenvolvimento 

sustentável”.  Subordinada ao capital privado e muito fortemente 

conectada ao capital público no Brasil, o capitaneamento destes termos 

                                                           
3 Tradução nossa: “Normalmente, os ideólogos de ONGs contrapõem ‘poder estatal’ de ‘poder 
local’. O poder do Estado é, eles argumentam, distante de seus cidadãos, autônomo, e arbitrário, e 
tende a desenvolver interesses diferentes e opostos aos dos seus cidadãos, enquanto o poder local 
é necessariamente mais perto e mais sensível às pessoas. Mas, além de casos históricos em que o 
inverso também foi verdade, este deixa de fora a relação essencial entre o "poder estatal" e o 

‘poder local’”. Disponível em: <http://monthlyreview.org/1997/12/01/imperialism-and-ngos-in-latin-
america/>. Acesso em: 23 abr. 2014. 
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colabora para escamotear a natureza do conflito e especialmente reduzir 

os confrontos que nos assolam.  

 A fragmentação de demandas representada pelo processo histórico 

que descrevemos aqui tem impactos simbólicos significativos, facilmente 

vislumbráveis na contemporânea centralidade do eu. Tais transformações 

contextuais afetam diretamente os processos subjetivos e, de certo modo, 

não são possíveis sem eles. As forças históricas e ideológicas que 

comandam o processo que descrevemos imprimem sua influência na 

subjetividade “exercendo pressão sobre os sujeitos dos diversos tempos e 

espaços, estimulando a configuração de certas formas de ser e inibindo 

outras” (SIBÍLIA, 2008, p.19). Assim,  

 

También es cierto que algo se fragiliza cuando se extravían las 
referencias y se desvanecen todos aquellos pilares que sostenía a 
la subjetividad moderna. No se pierden únicamente aquel espacio 
interior del alma y el espesor semántico del pasado individual, 
todo ese equipaje capaz de darle inteligibilidad e identidad al yo 
presente. Junto com eses equipaje capa de darle inteligibilidad les 
se construían las subjetivades modernas, también se 
desmoronaron otras certezas: el amparo de los sólidos muros de 
las instituciones modernas, la protección del Estado y de la familia, 
las paredes del hogar; em fin, toda uma serie de lazos y anclajes 
que se debilitan cada vez más (SIBÍLIA, 2008, p. 311). 

 

 Essa tendência de mobilização é condizente com a postura 

“apolítica” tão apregoada pela mídia no seu exercício diário, foca-se na 

autoajuda e na caridade como ferramentas de transformação. 

Concordamos com Petras quando este sugere que esta forma de 

organização política torna positivo os programas políticos de partidos 

neoliberais e se reforça através da política empreendida pelos meios de 

comunicação de massa. Trata-se de um tipo específico de educação 

política natural a um modelo econômico neoliberal na qual “a aparência de 

solidariedade e ação social disfarça a conformidade conservadora com a 

estrutura nacional e internacional do poder” (PETRAS, 1997)4. 

                                                           
4 Tradução nossa de “the appearance of solidarity and social action cloaks a conservative 
conformity with the international and national structure of power”. Disponível em: 

<http://monthlyreview.org/1997/12/01/imperialism-and-ngos-in-latin-america/>. Acesso em: 23 
abr. 2014. 
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“Braços sociais” engajados na popularidade de 

apresentadores  

 O carisma e a empatia de apresentadores de programas podem 

significar também bons resultados eleitorais. Porém, a relação que estes 

apresentadores estabelecem para a conquista de prestígio no campo 

político não é obtida somente da notoriedade artística ou profissional, mas 

pela posição privilegiada do contato direto, diário e permanente que estes 

apresentadores ocupam.   

 A estrutura dos programas colabora para lapidar a imagem do 

apresentador como um representante do povo. É ele quem comenta, 

reivindica, aponta soluções, aprova, reprova, a partir da interpretação das 

matérias exibidas. As estratégias empreendidas para a construção do 

perfil político de Samuka Duarte, que foi cotado à prefeitura da cidade de 

Santa Rita em 2012, foram elaboradas através da estrutura de produção 

do programa, mas também das diversas ferramentas construídas pela 

atração que referenciam a sua imagem se conectam diretamente ao 

programa. 

O programa e a relação política que se estabelece entre produção e 

público se inspira bastante nas características do rádio. O processo de 

fidelização da audiência corresponde ao padrão do suporte radiofônico, e 

reforça as relações face a face, que permanecem determinantes no caso 

da Paraíba. Das 6h às 8h, Samuka Duarte e Emerson Machado 

apresentam o “Correio da Manhã” transmitido pelas rádios do Sistema 

Correio de Comunicação. O programa discute assuntos diversos e se 

baseia na interlocução com os ouvintes, que participam por telefone 

fazendo suas reclamações e apelos. Há também a participação de um 

repórter que dá as manchetes daquela manhã.  

Comumente, diante da inviabilidade em atender todos os 

espectadores que procuram a produção do “Correio Verdade”, Samuka 

Duarte anuncia o espaço pela manhã como uma forma dos 

telespectadores conseguirem espaço para as suas solicitações, 

principalmente se elas não se encaixam necessariamente na característica 

policial do programa na televisão.  
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 Além de ter mais tempo disponível, o “Correio da Manhã” por ser 

um programa de rádio confere ainda mais espaço para o comentário dos 

apresentadores. A interação com os ouvintes é a base do programa, 

diferente da atração televisiva. A relação que se estabelece entre ouvinte 

e apresentador nos parece ainda mais próxima e a capacidade de 

resolução dos problemas soa mais eficiente. Esta característica que o 

veículo radiofônico possibilita colabora para que os comunicadores se 

tornem “íntimos do ouvinte como poucos políticos profissionais” (VIDAL 

NUNES, 2000, p. 202). 

Desenvolvido informalmente, o programa radiofônico abre 

diariamente os telefones para os ouvintes, que fazem os seus 

apontamentos durante toda a atração. A cada reclamo, o apresentador 

sugere a entidade competente e a convoca a prestar esclarecimentos. 

Vários ouvintes ligam para informar acidentes e solicitar o Samu, por 

exemplo, mesmo antes de solicitar o serviço pelo telefone recomendado 

pelos órgãos públicos.   

Tal peculiaridade pode ser explicada por uma característica 

importante: o programa é acompanhado por serviços de radioescuta de 

entidades públicas ligados ao poder executivo. Por isso, reclamações 

relacionadas a estas entidades são visibilizadas imediatamente e assim 

ganham repercussão instantânea. Em virtude disso, são rapidamente 

respondidas pelas autoridades responsáveis, ao vivo, nem sempre 

apresentando a solução, mas dando uma resposta e impedindo que a 

informação negativa afete a imagem da entidade que representam.  

Os radioescutas participam mais de uma vez no programa e têm 

espaço para anunciar ações dos órgãos como entrega de obras e 

pagamento de salários. Essa relação e a eficiência com a qual ela 

acontece deixa a sensação de que os problemas apresentados pelos 

ouvintes estão sendo resolvidos ali durante a realização do programa. E 

colabora com certa concepção de justiça na qual a exposição na mídia já 

representa a concretização e a resolução dos problemas.   

 Nos programas analisados, o apresentador destacou algumas vezes 

o fato de que não é político e não tem capacidade de “fazer”, no sentido 

de construir obras, e somente é capaz de “pedir” e capaz de “implorar”. 

Para exemplificar o processo de resolução de problemas engendrado pelo 
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programa em questão, destacamos a edição do dia 25 de setembro de 

2013, no qual uma ouvinte identificada como “irmã” foi recebida nos 

estúdios. A senhora lamentava o fato de não ter conseguido resolver o 

problema da internação de seu marido, que necessitava de uma cirurgia 

na coluna, a partir dos protocolos que Samuka Duarte e Emerson 

Machado haviam lhe passado anteriormente. 

A senhora não foi atendida pelas pessoas que o apresentador 

indicou, no caso uma “autoridade” identificada como “Doutora Bárbara”, 

que segundo os apresentadores atenderia na sede da secretaria de Saúde 

do Município de João Pessoa e seria “muito gente fina e atenciosa”. 

Samuka Duarte tentava convencer a espectadora de que ela mesma seria 

a responsável pela não solução do seu caso, já que não havia seguido os 

protocolos sugeridos. Compadecendo-se da situação da senhora, Emerson 

Machado então clamou pela intervenção do vereador Djanilson da 

Fônseca, que já aguardava na linha. Machado anunciou a participação de 

Djanilson Fônseca, da seguinte forma: 

 

eu acredito numa coisa, se Djanilson passar aqui e levar essa 
mulher até lá vai resolver. Eu só conto com Djanilson! Djanilson 
vai resolver isso para você! Só neste vereador que eu confio, não 
vou mentir! (MACHADO, 2014).  

 

O vereador iniciou sua fala reclamando do tempo dado à senhora e 

pedindo para que os apresentadores otimizassem a participação e os 

casos apresentados. Djanilson da Fônseca declarou que não havia motivo 

para sofrimento, pois há muito tempo a autoridade da saúde, definida 

como Doutora Bárbara, já se propôs a solucionar o caso da ouvinte e 

daqueles que indicassem os problemas de saúde.  

 
A Doutora Bárbara acaba de ligar para mim e nesse momento 
acaba de solicitar a resolução do problema dessa senhora. Não só 
esse caso, mas todos os casos que procurarem o programa da 98 
FM. Eu estou tranquilo e sei que Doutora Bárbara tem 
tranquilidade e competência e a determinação do prefeito Luciano 
Cartaxo (PT) [de João Pessoa] e do secretário de saúde Adalberto 
Fulgêncio. Eu vou buscar essa senhora ai agora e levarei até a 
secretaria de saúde do município. Doutora Bárbara está escutando 
o programa. Está resolvido. (FONSECA, 2014). 
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A senhora começa a chorar e Samuka Duarte pede para que ela 

fale, intervindo com frases do tipo “Deus está aqui, irmã”, “Tá tudo 

resolvido, minha linda”. O vereador que se lançou através dos programas 

apresentados por Samuka Duarte então passou a narrar a agenda de 

lançamento de obras da prefeitura do município para aquela semana. Os 

apresentadores o classificaram como “o vereador solução”.  

Este modelo de resolução é exemplar das fórmulas de intervenção 

social propostas pela rede de comunicação que promove os programas. É 

interessante salientar também a relação do programa com a região 

metropolitana da capital (formada pelas cidades de Santa Rita, Bayeux, 

Cabedelo, Conde, Rio Tinto e Cruz do Espírito Santo), já que a maior parte 

das reivindicações apresentadas pelos ouvintes eram oriundas dessa 

região. Salienta-se também que a menção às gestões municipais, feitas 

permanentemente por Samuka Duarte, envolviam os gestores dessa 

localidade, alguns inclusive sendo recebidos no estúdio. Não surpreende, 

portanto, que esta seja a região disputada politicamente pelos atores que 

a produzem.  

 A instrumentalização política dos meios de comunicação nos parece 

constantemente acompanhada pela referência a unidade familiar, seja 

discursivamente, seja na prática. O “Correio Verdade”, por exemplo, é 

comumente anunciado como o “programa que defende as famílias 

paraibanas”.  

Como nos lembram Miguel e Biroli (2010, p.695), “a visibilidade 

midiática é um componente importante na produção do capital político”. 

Afinal, é com base na visibilidade que usufruem da mídia que personagens 

de outras áreas, como os “nativos” dos meios de comunicação, 

fortalecem-se para abrir as portas da política. Luís Felipe Miguel indica, a 

partir das reflexões de Pierre Bourdieu, a existência de dois tipos de 

capital político: o que é delegado e o transferido (MIGUEL, 2002).  

De forma resumida, podemos afirmar que o primeiro trata do 

prestígio que um político pode obter após ocupar um cargo institucional 

que lhe foi legalmente conferido. Mesmo ao fim de seu mandato é 

possível seguir a carreira política, pois conseguiu a visibilidade e a 

confiança necessárias para exercer outros papéis dentro da política. Por 

outro lado, o poder político transferido trata daqueles que obtêm as 
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exigências para adentrar na vida política de outras formas que não estão 

ligadas especificamente ao exercício da política.   

 

Já o capital “transferido” nasce da conversão, para a política, de 
outro tipo de capital, obtido em campo diverso. É o caso daqueles 
que fazem da notoriedade artística ou profissional a alavanca para 
o sucesso nas urnas — Agnaldo Timóteo, Fernando Henrique 
Cardoso, Ronald Reagan, Cicciolina e Joe Ventura são exemplos 
propositalmente díspares (MIGUEL, 2002, p.169).  

 

 No caso do capital “transferido” entre os personagens que citamos, 

indicamos que, sob o contexto de uma sociedade midiatizada e do forte 

paralelismo político que caracteriza a nossa mídia, ele não é obtido 

somente no campo midiático e transferido para o campo político, mas sim 

na intersecção entre eles.  
 

Estratégias sensíveis do processo de construção mítica 
A ideologia que se traduz na interação entre produção, audiência e 

poder público que descrevemos também se revela no processo de 

construção mítica do apresentador, conforme podemos compreender 

através do seu livro autobiográfico “Como vencer na vida. Samuka conta 

tudo”. A obra que possui 24 capítulos distribuídos em 109 páginas tem 

autoria atribuída a David Andrade, mas os espaços de dedicatória e 

agradecimentos são assinados por Samuka Duarte. Por aí, podemos 

compreender o objetivo do livro, narra-se a história que Samuka Duarte 

quer contar sobre si.  

Misto de biografia com autoajuda, o livro é uma ferramenta 

importante na construção estratégica da imagem de Samuka Duarte e nos 

leva a refletir sobre uma porção de elementos. Um deles é que há “uma 

estratégia sensível” no processo que coloca a mídia como agenciadora de 

uma mobilização política focada na autoajuda e na caridade. Isto é, uma 

conjunção de ações que não deixa de ser estratégica, mas que se baseia 

numa comunhão, na comunicação que dialoga diretamente com as 

demandas afetivas do seu público.  

Não é possível, na observação deste produto e de todos os demais 

aspectos que o conformam, colocar a razão e a emoção em campos 

opostos. O livro, no entanto, associado a sua presença nos meios de 



A mídia e seus “braços sociais”: jornalismo, participação e cidadania no programa Correio 
Verdade 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 51 a 77                65  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

 

 
 

comunicação, é peça importante para a construção da imagem política de 

Samuka Duarte, uma imagem política que se reconhece no movimento de 

desqualificação da política tradicional.  

A literatura de autoajuda, a qual “Como vencer na vida - Samuka 

conta tudo” se filia, está em franca expansão desde 1980 (FREIRE FILHO, 

2009), conecta-se com uma rede dispersas de ações que busca capacitar 

psicologicamente os indivíduos na condução dos seus destinos. “Processo 

no qual “as referências à ‘dívida social” e às iniquidades estruturais 

(fomentadas pelo Estado, pelas grandes corporações ou pelos órgãos 

reguladores da economia global)” se tornam esparsas e são eclipsadas 

pela crença no triunfo do poder do psiquismo humano (FREIRE FILHO, 

2009, p. 722).  

O livro contribui fortemente com a construção do perfil mítico do 

apresentador. Nele, o apresentador é um vencedor, um menino que como 

outros passou fome, trabalhou desde pequeno vendendo verduras na feira 

ou pintando cruzes de cemitério, mas que nutriu incansavelmente o 

desejo de falar na rádio e venceu. Os argumentos que apontam a 

literatura de autoajuda que se pratica neste livro como algo que acentue e 

colabore para o apagamento do processo que está por trás deste 

personagem costumam ser excessivamente intelectualizados para serem 

compreendidos e aceitos fora do circuito acadêmico.  

Durante a leitura desta obra, Samuka Duarte é representado como 

alguém simples, talvez se presumindo semelhante àquele que o lê. 

Samuel de Paiva Henriques quando pequeno teve sovaqueira e curou com 

limão, dormiu com fome e foi constrangido pelo dono da mercearia 

cobrando-lhe as contas não pagas quando, mandado pelo pai, foi ao 

mercado buscar suprimentos para a família. Narra-se também a 

perseguição que o comunicador enfrentou para crescer profissionalmente. 

Como quando alistado no exército sofreu com o Sargento "Topogijo" (sic). 

Samuka Duarte, nas páginas do livro, é descrito como alguém de cabeça 

erguida e passos largos, que “seguiu firme. Tinha Deus ao seu lado. Tinha 

fé e acreditava no seu trabalho” (ANDRADE, 2013, p.81). A frase "tão 

amado pelo público" se repete na apresentação das constantes vitórias 

nos meios de comunicação do estado.  Mas também é a chave explicativa 

utilizada para explicar as relações políticas do apresentador, que “amado 
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pelo público” foi obrigado pelo seu patrão a se candidatar a vereador em 

1992. Que Samuka, de "tão amado pelo público", teve de participar da 

campanha do prefeito Marcus Odilon. O amor do seu público também é 

responsabilizado para explicar a sua seleção para assessorar o filho do 

prefeito de Santa Rita, o ex-deputado estadual Quinto.  

Ao longo do livro, narra-se momentos em que o apresentador se 

comunica com Deus e pede proteção e sabedoria. Antes de dormir “ora e 

pede a Deus que não deixe jamais essa fama subir à cabeça. Que sua 

índole permaneça sempre a mesma e que o Pai, pela eternidade lhe 

abençoe e cubra de bênçãos a todos que o cercam e aqueles a quem ele 

tem tanto carinho” (ANDRADE, 2013, p. 93).  Ao ser demitido “notou que 

Deus tinha planos diferentes em sua vida, apesar de não saber quais” 

(ANDRADE, 2013, p. 74).  

O segredo para vencer na vida, segundo Samuka Duarte, está “em 

primeiro lugar, Deus, que juntando sua bondade interminável, abençoou 

Samuka com tantas esplêndidas surpresas”. Outro fator também é 

apontado como o segredo do seu sucesso “os fãs tiveram também um 

papel muito importante na busca deste sonho, à primeira vista impossível. 

Mesmo sendo considerado um astro da TV paraibana, Samuka nunca se 

esqueceu daqueles que o consideravam” (ANDRADE, 2013, p. 92). Sua 

retribuição ao carinho dos fãs é representada pela indicação de que “sua 

paixão pelos fãs é interminável, e ele, procura de diversas maneiras 

interagir sempre com essas pessoas tão queridas e acolhedoras” 

(ANDRADE, 2013, p. 92). O trecho final do vigésimo segundo capítulo 

sintetiza a colaboração do livro com o processo de construção do perfil 

mítico do comunicador, defendendo que:  

 
Samuka considera-se uma pessoa muito feliz. Tem tudo que 
sempre sonhou e partilha o que pode com as pessoas que ama. 
Apesar de descobrir, como apresentador de programa de TV, que 
algumas empresas de comunicação tentam através de complô com 
algumas entidades derrubar a sua autoestima, e até tirá-lo do 
sério, Samuka pouco dá importância para isso. Sabe bem quem é 
e conhece o que quer. Não vai parar assim. Enquanto o povo o 
quiser como primeiro, que seja eternamente. Um dia, se caso essa 
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fase passar, continuará feliz sabendo que aquele momento foi 
especialmente seu (ANDRADE, 2013, p.92). 

 
A publicação é vendida por R$ 10,00 e teve como postos de 

vendas, as Lojas Narciso, que é uma das principais anunciantes do Correio 

Verdade e tem produtos voltados para as classes C, D e E, livrarias 

localizadas em shoppings da cidade e bancas de jornal e revistas.  

 

A “Caravana da Verdade”   
O projeto “Caravana da Verdade” é, sem dúvidas, a mais 

importante ferramenta desenvolvida pelo Sistema Correio de Comunicação 

para investir no capital político do apresentador, do programa e, 

principalmente, da emissora. A atividade é realizada mensalmente e 

percorre bairros periféricos da região metropolitana de João Pessoa 

(Bayeux, Santa Rita e Cabedelo), tendo percorrido também, entre 2011 e 

2013 período em que Samuka Duarte está à frente do programa, em 

edições especiais, cidades do interior como Campina Grande, Patos e 

Solânea, conforme demonstramos na tabela abaixo. 

 

 2011 2012 2013 

Janeiro XXX Funcionários II/João 

Pessoa 

XXX 

Fevereiro Alto do Mateus /João 
Pessoa 

Mangabeira IV /João 
Pessoa 

Centro/Cabedelo 

Março Mangabeira/João 

Pessoa 

Colinas do Sul/ João 

Pessoa 

Cidade Verde/ João 

Pessoa 

Abril Mandacaru/João 

Pessoa 

Valentina II/ João 

Pessoa 

Valentina/ João 

Pessoa 

Maio Geisel/João Pessoa Costa e Silva/ João 
Pessoa 

Cristo Redentor/ 
João Pessoa 

Junho Maior São João do 

Mundo/Campina 
Grande 

Maior São João do 

Mundo/Campina Grande 

Maior São João do 

Mundo/Campina 
Grande 

Julho Valentina/João Pessoa XXX Alto do Céu/João 

Pessoa 

Agosto Cristo Redentor/João 

Pessoa |Solânea/Brejo 

XXX João Paulo II/ João 

Pessoa 

Setembro Bairro das 
Indústrias/João Pessoa 

XXX Alto do Mateus/ João 
Pessoa 

Outubro Santa Rita/Região 

Metropolitana 

XXX Patos/Sertão 
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Novembro Malvinas/Campina 
Grande 

Mandacaru/ João 
Pessoa 

Conde/Litoral Sul 

Dezembro Funcionários I/João 

Pessoa 

SESI/Bayeux São Bento/Bayeux 

Tabela 1: Percurso percorrido pela "Caravana da Verdade" entre 2011 e 2013 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O projeto “Caravana da Verdade” compõe a produção do programa 

desde que ele era apresentado por Jota Júnior, desenvolvendo as 

atividades semelhantes: palco, a presença do apresentador e a prestação 

de serviços. A “Caravana da Verdade” nos ajuda a refletir sobre o sentido 

da solidariedade e da mobilização propostos em sua estrutura, que além 

de atuar como um termômetro e um impulsionador da audiência do 

programa é também um instrumento de formação e didática construído 

em torno dos interesses da emissora.  

Além de um palco, onde se apresentam artistas locais populares e a 

principal atração - o apresentador, o projeto é composto por stands onde 

são oferecidos serviços.  Entidades públicas prestam o serviço de 

produção de documentos de identificação ou publicizam campanhas 

públicas de saúde, como o tratamento de diabetes e hipertensão, 

distribuem preservativos, mudas de plantas, já entidades particulares 

desenvolvem ações de publicização de seus serviços, oferecendo 

assessoria jurídica, limpeza odontológica, auferindo pressão dos 

participantes ou cortando seus cabelos, por exemplo. No palco, bandas 

tocam músicas de sucesso, realizam-se sorteios, concursos do tipo “garota 

que dança melhor”, “casal que dança melhor”, são realizados também 

links ao vivo com um repórter escalado para acompanhar o desenrolar do 

projeto para além do acontece no palco, tudo isso sob o comando de 

Samuka Duarte. A “Caravana da Verdade” é transmitida ao vivo, sendo 

intercalada, através do estúdio comandado pelo o apresentador substituto, 

Jomard Brito, de onde se faz outros anúncios publicitários. O 

telespectador acompanha as matérias e o desenvolvimento da ação.    

O projeto “Caravana da Verdade” reproduz um modelo de ação 

social que vem se consolidando como “braço” social de empresas de 

mídia, representadas por projetos como “Ação Global”, “Criança 

Esperança”, da Rede Globo; “Teleton”, do SBT; “Fazenda Canãã”, da Rede 
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Record. O Sistema Correio de Comunicação formalizou as ações de 

caridade da empresa através de uma fundação, a Fundação Solidariedade.  

 Programas populares sensacionalistas de diversas regiões do Brasil 

desenvolvem em suas localidades, com algumas adaptações, projetos 

semelhantes, como é o caso dos programas “Comunidade Alerta” no 

Amazonas, “Balanço Geral” na Bahia, “Cidade 190”, no Ceará e “Mato 

Grosso Urgente” no Mato grosso, para citar alguns exemplos, que 

desenvolvem ações periódicas em regiões periféricas das cidades onde 

são produzidos.  

A prestação de serviços adquire os contornos do tempo da 

televisão. A concentração da comunidade em torno da “Caravana da 

Verdade” não ultrapassa três horas. O que demonstra que o projeto de 

levar cidadania às comunidades está diretamente relacionado ao tempo da 

televisão, obedece às lógicas midiáticas de ilustração visual, de natureza 

do público e de retorno. O que nos faz refletir, inclusive, sobre o seu real 

papel social atualmente.  

 Assim, consolida-se na mídia tradicional, seja na produção de 

programas como os que apontamos, seja naqueles considerados como de 

“referência”, o esvaziamento do conteúdo dinâmico e conflitivo da 

concepção de comunidade, que é recorrentemente utilizada para se referir 

ao público que acompanha através da audiência e ao público que se dirige 

às localidades onde são realizadas as feiras de serviços que citamos 

anteriormente. Através destas feiras de serviços e de quadros que visam 

atender demandas da sociedade por meio do poder de pressão midiática 

que os meios de comunicação detêm, verifica-se que:  

 

a programação volta-se para o agendamento de obras sociais e a 
terceirização das reivindicações da sociedade, a partir da adoção 
de uma roupagem comunitária e uma linguagem de 
responsabilidade social. Com isso, além da escancarada 
autopromoção, o veículo de comunicação desmobiliza e encobre 
as relações múltiplas e complexas de determinado grupo social 
(MEDEIROS, 2012, p. 2).  

 

 Essa relação, sob o nosso ponto de vista, manifesta-se de modo de 

geral na programação televisiva brasileira, e não somente nos programas 

que recebem a alcunha de “populistas”. Embora concordemos com as 
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significativas diferenciações no que tange a produção, afinal falamos de 

programas produzidos para público diferentes, acreditamos que a 

mobilização social promovida não se diferencia politicamente, sendo 

resultado da tendência neoliberal descrita por James Petras e da dinâmica 

da estrutura midiática brasileira.  

 Embora se apresentem como representantes populares 

desvinculados do jogo político tradicional que é bastante criticado, sob o 

nosso ponto de vista, as candidaturas políticas costuradas nos bastidores 

televisivos são diametralmente atravessadas pela conjuntura política e 

econômica que estrutura os meios de comunicação no Brasil. Sem 

dúvidas, as bases deste discurso não são construídas apenas pelos 

sistemas de comunicação, mas estão conectados com o modelo de 

organização do sistema econômico vigente e se expressam na educação, 

na religião, na política, por exemplo. No contexto de um programa policial, 

o projeto de cidadania se evidencia na defesa diária de que a paz social 

pode ser construída apenas através da investigação criminal, e no 

processo de ascensão política que analisamos desempenham papel 

fundamental para moldar a imagem do apresentador como um “defensor 

do povo”.  

Javier Auyero quando analisa o papel dos atos políticos na relação 

entre líderes do partido peronistas e pessoas carentes destaca que, no 

contexto de violência e falta de assistência típicos de um ambiente 

sufocante e opressivo como são as periferias, o entretenimento que um 

ato (como uma passeata, uma manifestação) representa não pode ser 

subestimado (2001, p. 176). Acreditamos que, além de prestar serviços, a 

“Caravana da Verdade”, como um ato político, assume o mesmo papel de 

fonte de entretenimento que Ayuero descreve em sua etnografia.  

O que nos mostra que a distribuição de recursos materiais é uma 

condição necessária, mas quando isolada é insuficiente para compreender 

o funcionamento da relação clientelar.  A “Caravana da Verdade” adota 

algumas estratégias de distribuição de recursos materiais, mas essa não é 

a relação mais importante que se estabelece entre público e produção. 

Através da caravana, os personagens do “Correio Verdade” se 

“materializam”, aquela imagem da tevê se torna real e se aproxima do 

público. O que observamos de fora como uma ação interessada (um 
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intercâmbio político calculado) para o público que acompanha o laço que 

se estabelece é outro: da ação desinteressada, da cooperação, do 

companheirismo, da compaixão e da solidariedade. 

Para fins da nossa análise, acompanhamos presencialmente três 

edições do projeto: de 27 de dezembro de 2012, realizada na cidade de 

Bayeux na região metropolitana de João Pessoa; e de 1 de fevereiro de 

2013, realizada na cidade de Cabedelo, localizada na região metropolitana 

de João Pessoa; de 27 de setembro de 2013, no Alto do Mateus, bairro 

periférico da cidade de João Pessoa. A presença nestas três edições do 

projeto nos deu uma dimensão diferenciada do nosso objeto. A primeira 

dimensão que nos chamou atenção foi a força da relação que se 

estabelece entre apresentador e público, expressada pela alegria do 

contato e a satisfação em vê-lo de perto.  

Outro aspecto que impressiona é a quantidade de pessoas que, ao 

meio-dia e debaixo de um sol escaldante, comparecem para prestigiar o 

evento. Embora a quantidade de pessoas pareça maior na tela da 

televisão, já que a caravana é realizada em espaços relativamente 

estreitos o que faz parecer que existam mais pessoas, a quantidade de 

participantes é considerável. Um terceiro aspecto é a característica política 

do discurso que os membros da equipe, os artistas que se apresentam e 

mesmo o dono da emissora, na ocasião em que participou da atividade na 

edição da cidade de Cabedelo onde mora profere. O que faz com que o 

projeto se assemelhe em demasia com um comício.  

A edição do dia 27 de dezembro de 2012 foi a oitava e a última 

daquele ano, que por ser um ano eleitoral, o projeto suspendeu suas 

atividades nos meses de julho a outubro. Emerson Machado, Samuka Filho 

e Marcos Antônio foram responsáveis pela abertura do evento. A entrada 

de Samuka Duarte no palco sempre é reservada para o meio-dia, horário 

em que o programa começa a ser exibido na televisão. Machado pediu: 

“eu quero Bayeux na palminha da mão: - Samuka, cadê você eu vim aqui 

só para te ver! ”. E Samuka Duarte que não tinha aparecido no palco 

ainda, surge. A atração desta edição foi o cantor gospel Marcos Antônio, 

que participou de duas edições das três que acompanhamos. Na edição de 

Bayeux, a banda Sambakana também se apresentou. 
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Conhecido como “o negrão abençoado”, Marcos Antônio participa 

com frequência dos programas de Samuka Duarte e lançou candidatura 

para deputado estadual em 2014 foi deputado pelo estado vizinho e 

candidatou-se a prefeitura da cidade de São José da Mata/PE em 2012. É 

apresentado como um grande amigo do apresentador que “comeu o pão 

que o diabo amassou e depois comeu o diabo, pois não tinha mais pão” 

ao seu lado. Marcos Antônio quando começou a sua apresentação falou: 

“esse daqui só não é meu irmão biológico, porque não tem condições de 

ser. Mas na Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos” 

e então pediu uma salva de palmas para Deus, que tinha abençoado a 

vida Samuka Duarte e tinha feito à história dele semelhante a sua: 

“vendedor de cocada e feirante” que venceu na vida. Samuka Duarte 

canta as canções do amigo e toca os instrumentos de sua banda durante 

a sua apresentação.  

Nesta edição, aconteceu um fato interessante. Em uma árvore 

localizada no lado esquerdo do palco, um rapaz acompanhava a 

apresentação do cantor emocionado. Samuka Duarte e Marcos Antônio 

interromperam a apresentação e destacaram a emoção do jovem nos 

microfones. Samuka Duarte, então, fez o discurso que costuma fazer para 

responder as críticas que recebe pelas abordagens do seu programa, 

destacando:   

 
Samuka Duarte: Uma coisa que chamou atenção! Aquele jovem 
está chorando em cima da árvore. Filma ele! Vocês estão vendo o 
que a caravana da verdade faz? Eu queria que aqueles que 
criticam o Correio Verdade pegassem essa fita. Eu queria que 
aqueles que passam o ano inteiro... Aqueles que no caceteiam, 
aqueles que falam mal da gente, que criticam o correio verdade 
mostrem o que o correio verdade faz, o que a caravana da 
verdade faz. Está ali o rapaz chorando numa árvore com o hino de 
Marcos Antônio. Continua Marcos Antônio! (DUARTE, 27 de 
dezembro de 2012)  

 

 O discurso, acompanhado do enquadramento do rapaz com as duas 

mãos no rosto em cima de uma árvore, coincidiu com a transmissão ao 

vivo da caravana no programa e foi exibida na televisão para toda a 

Paraíba. Logo após, o cantor fez uma oração. A resposta para as críticas 
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costuma compor os comentários de Samuka Duarte todos os dias, e 

geralmente é associada à inveja e à falta de compaixão com o próximo. 

Essa característica é constitutiva da identidade de programas populares 

sensacionalistas, a promoção constante de um discurso contra as críticas e 

também às reivindicações de grupos ligados aos Direitos Humanos é 

recorrente. 

 O discurso mítico é apropriado pela audiência. Na edição de 

Bayeux, Samuka Duarte levou ao palco mãe e filha que são fãs do 

apresentador. A peculiaridade é que elas levaram um travesseiro que tem 

a imagem de Samuka Duarte impressa no tecido. A mãe revelou que a 

filha só tem 10% da audição e que assiste ao programa com a esperança 

de que Deus profetize e ela consiga os aparelhos auditivos da filha. Em 

todas as edições do projeto fãs do apresentador são levado ao palco e 

fazem declarações destacando o amor pelo apresentador e a importância 

do programa na transformação das suas vidas.      

A edição de Cabedelo contou com a participação do dono da 

emissora, o ex-senador e empresário Roberto Cavalcanti, presente no 

palco da atração no qual se dividiam Marcos Antônio e o cantor de axé 

Ramon Schnaider. A cidade de Cabedelo está localizada em uma restinga, 

ou seja, está dividida entre o oceano atlântico e o rio Paraíba.  

Roberto Cavalcanti permaneceu no palco por mais alguns minutos e 

depois percorreu o caminho de volta para o seu carro, neste período foi 

convidado por moradores para entrar em suas casas. A participação, 

embora curta, pareceu-nos importante para popularizar a imagem do 

dono da emissora. É interessante salientar que a presença do dono não 

acontece em todas as edições, este caso foi uma exceção, portanto não é 

a imagem dele a que é popularizada, mas sim a do apresentador e demais 

membros da equipe.   

   Fica claro que há uma credencial temática das atrações exibidas e, 

para além disso, há uma relação comercial que se estabelece entre as 

atrações musicais e o programa. Isto justifica a repetição de atrações ao 

longo do percurso da caravana. Acrescenta-se também a relação de 

amizade e a parceria que nos parece existir entre a produção e as 

atrações musicais.  
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 Os parceiros que compõem a feira de serviços também patrocinam 

a ação, como é o caso da Energisa, concessionária do serviço de energia 

elétrica do estado, faculdades particulares e outras entidades que buscam 

se apoiam no lema da “responsabilidade social” para executar suas ações. 

Trata-se assim de uma plataforma de visibilidade não só do apresentador, 

da equipe e da emissora perante o público, mas a qual se associam 

também artistas, empresas e entidades ligadas ao serviço público.  

 

Apontamentos finais  
 O fenômeno que apontamos revela um aspecto singular do modelo 

de mobilização política contemporânea, no qual, nos parece, a mídia 

ocupa papel central.  O falseamento da representação política e o sentido 

dessa “solidariedade” espremida entre os blocos da programação 

televisiva se apresentam como aspectos preocupantes de um processo 

que aos olhos da audiência soam caridosos e inocentes. A crítica, diante 

do que parecem benefícios e boas intenções, soam demasiado 

intelectualizadas e maliciosas sob a ótica do público beneficiado.  

As relações de poder e as características de produção do programa 

que analisamos nos permitiram enxergar parte da complexidade do 

processo que envolve a construção do perfil político do apresentador como 

um “defensor do povo”. A eufemização do fazer político e a negação da 

política tradicional, sob o nosso ponto de vista, manifestam-se como 

aspectos basilares do processo de articulação das relações de poder que 

colocam a mídia no centro do processo contemporâneo de lida da questão 

social (MONTAÑOS, 2010).     

O contexto de desconhecimento por parte do público dos direitos 

que lhe pertencem colabora para que a mídia atue como parte da rede de 

resolução de problemas dos seus telespectadores. O desempenho deste 

papel é elemento constitutivo da ação política do apresentador e equipe, 

formando parte do seu capital político. No entanto, enfatizamos que esta 

tarefa não é realizada somente por telejornais populares, mas também por 

telejornais considerados como de referência.   

Embora concordemos com a existência de diferenças estéticas e de 

público que separam tais produções, acreditamos que o exercício político 

desenvolvido por ambos é articulado sobre os interesses dos 
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radiodifusores, o que nos impede de colocá-los em dois planos distintos e 

ambivalentes. Na articulação complexa de relações de poder que 

conectam o apresentador, o público e o radiodifusor ao contexto político 

paraibano, destacamos especialmente a relação aproximada com a 

arquitetura política da região metropolitana da cidade de João Pessoa, 

caracterizada por disparidades sociais que conectam as cidades 

circunvizinhas à capital.  

O processo de produção do “Correio Verdade” articula-se 

diretamente com as estratégias de construção do perfil político do 

apresentador, para a qual o projeto “Caravana da Verdade” se destaca 

como uma ferramenta importante, mas que não podem ser 

compreendidas sem o acompanhamento da lida do apresentador e equipe 

com o público no dia-a-dia de produção do programa radiofônico “Correio 

da Manhã” e do programa televisivo “Correio Verdade”. 

 Além do afeto e da confiança depositada pelo público na atração e 

primordialmente no seu apresentador, salienta-se o papel do poder 

público no atendimento das demandas apresentadas pela audiência. Em 

busca de visibilidade e da consolidação de uma imagem positiva da 

gestão, o poder público acaba por reforçar o papel e a eficácia do 

exercício político do programa. Sob o nosso ponto de vista, essa realidade 

tem impactos sérios na educação política do público e consequentemente 

na cidadania. É significativo que a redação seja procurada em caso de 

emergência antes mesmo dos setores públicos de socorro ao cidadão. E 

que o programa seja o escolhido em detrimento a programas públicos 

pela celeridade que confere às demandas que acolhe e abre espaço.     

Acrescenta-se ao fenômeno a relação de dependência com o poder 

público, que se reproduz na “personalização” dos programas do governo. 

Na qual, aponta-se a aplicação e criação de políticas públicas como 

resultado da ação da produção ou do apresentador; Na menção, na 

indicação e na proximidade com políticos atuantes na região; E na 

participação dos profissionais de radioescuta através do programa de 

rádio.   
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Os efeitos do imediato: o acontecimento em 
construção nas coberturas jornalísticas ao vivo, de 
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The effects of immediate: the event under construction in live 
news coverage, long-term 
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Resumo 
Este estudo busca entender a construção do acontecimento jornalístico 
numa cobertura ao vivo, de longa duração, de fatos não programados. 
Levantamos a hipótese da construção de um jornalismo difuso. Conceito 
ainda em configuração, mas que, nesse momento, pode ser descrito como o 
jornalismo que destaca imagens captadas e transmitidas em tempo real, por 
meio de plataformas móveis e múltiplos equipamentos de captação e 
transmissão modernos e abre mão, numa primeira fase, de oferecer uma 
informação mais precisa e apurada do acontecimento. Nessa fase, esses 
estudos nos levam a crer que esse tipo de cobertura, minuto a minuto, 
colabora para materialização/enunciação de um jornalismo de interpretação, 
impressão do sujeito e descrição de cenas. 

Palavras-chave  
Telejornalismo; Coberturas ao vivo; Construção da notícia; Acontecimento 
jornalístico.  

Abstract 
This study seeks to understand the construction of a journalistic event live 
coverage, long-term, unplanned facts. We hypothesize the construction of a 
diffuse journalism. Configuration concept yet, but at this moment can be 
described as journalism that highlights images captured and transmitted in 
real time through mobile and multiple platforms to capture and modern 
transmission equipment and relinquishes, initially offering more precise and 
accurate information of the event. At this stage, these studies lead us to 
believe that this type of coverage, minute by minute, collaborates to 
materialize / enunciation of journalism interpretation, impression of the 
subject and description of scenes.  

Keywords 
TV Journalism; Live coverage; Construction News; Journalistic event.  

RECEBIDO EM 23 DE OUTUBRO DE 2014 
ACEITO EM 20 DE MAIO DE 2015 

 



 

Laerte CERQUEIRA 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 78 a 91                79  

 

 

 
 

 

 

ocê está em casa acompanhando a cobertura ao vivo de 

manifestações que acontecem nas ruas de várias capitais 

brasileiras. Num primeiro momento, fica surpreso com aquela 

dimensão. O que gera o interesse das mídias. As imagens impressionam 

porque o número de pessoas na rua é grande. São milhares, de todas as 

idades, que protestam por vários motivos. Mas é ainda mais 

surpreendente porque você acompanha o acontecimento por meio de 

câmeras instaladas em vários locais, para mostrar “tudo” de vários 

ângulos. Em algumas cidades, a imagem vem de um helicóptero, da 

sacada de um prédio, da rua. Numa outra cidade, a câmera está entre os 

manifestantes, ou a alguns metros de distância das faixas e cartazes de 

quem foi gritar. As imagens são geradas por um celular ou por uma 

minicâmera. O apresentador vira uma espécie de narrador. Descreve a 

cena que você também vê. Faz interpretações e usa todo seu capital 

cultural para fazer conjecturas, suposições e condicionar a construção 

daquele fato. Em seguida, o apresentador/narrador chama o repórter ao 

vivo de São Paulo, em seguida é a vez dos repórteres, em vários pontos, 

do Rio de Janeiro. A próxima entrada ao vivo é de Belo Horizonte, e logo 

entra o repórter dando as informações sobre o fato em Salvador, depois 

Recife, João Pessoa. Os repórteres também narram o que veem, 

descrevem o clima do local e retransmitem informações superficiais sobre 

o fato. Uma, cinco, dez câmeras ou mais tentam colocar o telespectador 

em cada cidade, em cada avenida, em cada cena. Nesta colcha imagética 

de retalhos, o apresentador e repórter, provavelmente com ajuda de 

outros profissionais que os abastecem com informações de última hora, de 

várias fontes, tentam dar significado àquelas imagens, explicar os motivos 

das faixas, da gritaria, dos protestos. Tentam desvendar o caminho da 

multidão, as suas angústias, seus líderes e anseios. Os “sujeitos” que 

contam a história das manifestações, visivelmente e verbalmente, 

parecem não saber como lidar com aqueles passos dados em avenidas, 

monumentos e praças do Brasil.  

V 
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Depois de uma, duas horas assistindo, algumas vezes cochilando no 

sofá, ou indo beber água, o telespectador tem uma breve noção do que 

está acontecendo. Mas tudo que ele sabe e pode repassar e socializar vem 

em relatos daquela cobertura ao vivo, que tem ainda informações que não 

foram totalmente apuradas porque o fato está sendo significado ali, ao 

vivo. O discurso jornalístico, naquele momento, é baseado em algumas 

conversas, observações e interpretações rápidas de falas. Os atores dessa 

construção deixam claro para o telespectador que, mesmo tendo a 

informação precisa, contenta-se. Afinal, ele é testemunha dessa 

construção em tempo real. Não há como duvidar que as informações 

ainda são superficiais, incompletas, que não deu tempo apurá-las. A 

legitimidade está no próprio testemunho, afinal, os fatos para a maior 

parte do jornalismo profissional, os “os fatos são sagrados” e para com ele 

exige-se uma “grande porção de responsabilidade moral” (GROTH, 2011). 

Observamos que o processo de construção da notícia, numa longa 

cobertura ao vivo, e de um fato não programado e inesperado, tem cada 

vez mais disponibilidade de ser recheado por imagens de vários locais, 

equipamentos e plataformas. A informação visual, com toda sua carga 

simbólica e representativa, é usada exaustivamente e seus vários ângulos 

e olhares trazem a isca da curiosidade e da atenção. Mas a palavra, nesse 

momento, é usada apenas como uma “tentativa” de registrar o 

acompanhamento legítimo da mídia, discurso de um profissional e de uma 

equipe creditada para isso. Não é a materialização da informação precisa; 

da história, com seus personagens, motivos de ação e reação, plena. O 

discurso/enunciado surge através dessa cadeia de condicionantes, que vão 

fazê-lo objeto de força e transformação: 

 
assim concebido, não é a manifestação, majestosamente 
desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que diz: é, 
ao contrário, um conjunto que pode ser determinada a dispersão 
do sujeito e a sua descontinuidade em relação a si mesmo. É o 
espaço de exterioridade em que se desenvolvem uma rede de 
lugares distintos (FOUCAULT, 2005, p. 61).  

 

Os protestos no Brasil surgiram, inicialmente, para contestar os 

aumentos nas tarifas de transporte público em várias capitais, como Natal, 
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Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, 

e ganharam grande apoio popular. Atos semelhantes rapidamente 

começaram a se proliferar em diversas cidades do Brasil e do exterior em 

apoio aos protestos, passando a abranger uma grande variedade de 

temas, como os gastos públicos em grandes eventos esportivos 

internacionais, a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a 

corrupção política em geral. Os protestos geraram grande repercussão 

nacional e internacional.  

Nas maiores cidades, tudo foi acompanhado como um show. Além 

das câmeras tradicionais, dos links ao vivo de vários pontos das cidades e 

helicópteros, foram usadas imagens feitas pelos celulares e enviadas ao 

vivo para os telejornais; vídeos feitos por colaboradores, conhecidos ou 

não, minutos antes de serem exibidos foram colocados no ar, com 

informações repassadas pelas supostas testemunhas, que fizeram, como 

cidadãos, a legítima análise e interpretação e que, por sua vez, muitas 

vezes era reproduzida para milhares de pessoas na televisão.  Esse é um 

dos exemplos de cobertura que nos colocam diante de questões caras ao 

jornalismo contemporâneo, como: o desejo de mostrar a imagem forte em 

tempo real justifica repassar uma informação imprecisa, 

momentaneamente? O que faz os jornalistas pensarem que 

telespectadores querem ver imagens distorcidas, balançadas e, muitas 

vezes, sem informações claras, em detrimento da informação completa 

minutos depois? Quais os elementos decisivos na construção do 

acontecimento transmitido ao vivo, de longa duração? Essa é uma forma 

legítima de se contar a história cotidiana (LE GOFF, 2001) dos fatos na 

contemporaneidade? Até que ponto essas ações, que possibilitam a visão 

e não apenas a escuta das notícias, preservam o sentido ético ao contar a 

verdade dos fatos? Sobre isso Otho Groth fez o seguinte apontamento: 

 
Mediar a verdade, tão longe quanto possa ser vista no presente é 
e permanece essencialmente a tarefa do periódico. E não se tira o 
compromisso com a veracidade do jornalista, do repórter. Todo o 
jornalismo se baseia em fatos por causa da essência do periódico. 
Ele parte de fatos, o fato é o principal. Nós falamos o suficiente do 
vínculo do jornalista com os fatos (GROTH, 2011, p. 376, 377).  
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Algumas dessas perguntas ainda estão sem respostas e outras 

foram, parcialmente contempladas, possibilitando a formulação de 

algumas hipóteses que nosso estudo pretende verificar e provar ao final 

da pesquisa. São hipóteses baseadas na literatura estudada e nas 

mudanças do conteúdo que tem ido ao ar. Vimos, por exemplo, que para 

a justificativa de se “doar” um fato construído no momento em que ele 

acontece, a “cobertura jornalística de longa duração das tvs” coloca à 

margem do processo, momentaneamente, um dos princípios básicos do 

jornalismo, o da precisão da informação; a construção social baseada 

nessas imagens instantâneas, vindas de plataformas móveis, como 

celulares, ou da longa narração de natureza improvisada, baseada na 

observação de imagens e descrição de cenas, gera o que estamos 

chamando de jornalismo difuso, aquele que tem a legitimidade do 

profissional e da mídia, mas que ainda não pode “carimbar” a informação 

como representação real do acontecimento. As imagens de cenas, vídeos 

compartilhados na internet, vistos pelos profissionais de televisão estão 

influenciando, cada vez mais, na decisão de colocar cenas que chamam a 

atenção do telespectador, mas que ainda precisam ter o seu real sentido 

investigado, contradito, contraposto e refletido. 

O que estamos querendo fazer é entender como, atualmente, as 

decisões e comportamentos em uma longa cobertura ao vivo, de fatos não 

programados, são determinantes na maneira como o acontecimento é 

enunciado e como eles colaboram para a materialização desse jornalismo 

ainda em construção, no qual a precisão na informação, num primeiro 

momento, não é prioridade absoluta. O que podemos observar, 

inicialmente, é que é preciso identificar os cenários que definem decisões 

dos atores sociais envolvidos na construção do acontecimento jornalístico 

não programado, que eclodiu na sociedade; entre as medidas dessa 

conceituação, buscamos fazer um levantamento dos recursos técnicos e 

tecnológicos de imagem utilizados na construção do fato, numa cobertura 

de longa duração; buscar desvendar critérios utilizados por profissionais 

de televisão na hora de definir quais imagens ao vivo irão ao ar para dar 

sentido da informação jornalística; ou como estão definidos, atualmente, 

os processos de manipulação e exibição de imagens ao vivo que dão um 

caráter atual e real à notícia, que permitem que os telespectadores vejam 
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os acontecimentos no momento em que estes acontecimento nascem, 

mesmo que não se tenha a informação completa.  

É imprescindível levar em conta também como o poder de 

improviso e interpretação de quem comanda a cobertura, repórteres ou 

apresentadores, contribui para a construção significativa de um 

acontecimento, bem como o capital cultural ou repertório cultural do 

jornalista e comentarista de uma longa cobertura, ao vivo, que definem o 

perfil do acontecimento.  

Vale registrar que nosso estudo entende o jornalismo, inclusive o 

de TV, como uma forma de conhecimento. Por isso, levar em conta 

métodos de apuração, preocupação com a audiência e a produção da 

informação que chega à sociedade. O homem conhece o mundo pelo 

outro homem, pelos livros (leitura), observação, experiência e vivência. Ao 

se apropriar das ideias, dá novos significados. Acreditamos que o 

telejornalismo é uma pouco de tudo isso. Tudo organizado, condensado, 

enquadrado, reproduzido e, na medida do possível, feito para ser 

entendido facilmente, consumido e, num ciclo ininterrupto, repassado. O 

telejornalismo se apropria de informações geradas na realidade cotidiana, 

nas práticas sócias, geradas por intuição ou necessidade; nascidas, 

inevitavelmente, de uma catástrofe natural, por exemplo, ou de uma 

tragédia humana e social; apropria-se de dados referenciados em 

documentos, reproduções oriundas de observação e do testemunho e, ao 

unir, estes produtos da realidade social cria num tempo uma formas 

objetiva de conhecer a vida que nos cerca, que de alguma forma nos 

identifica, nos emociona, nos revolta e nos transforma.  

O fato é que o telejornalismo consegue esse feito de mexer com as 

pessoas, completando espaços vazios de suas consciências de mundo, 

reformando conceitos experimentados e ouvidos, desconstruindo e 

remexendo o baú de nossas lembranças de vida, porque coloca diante de 

nós questionamentos sobre nossas crenças e verdades naturalizadas, ou 

seja, nos coloca diante de um conhecimento.  Mas, ao ser submetido às 

regras de captação, produção e transferência, esse conhecimento difere 

do que faria qualquer cidadão?  O que um sujeito treinado para produzir 
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conhecimento de forma rápida, com métodos considerados apenas 

técnicos e não “científicos” faz diferente de uma pessoa normal?  

Compartilhamos com a ideia de Pereira Júnior (VIZEU,2012), que 

atribui, entres as várias funções do telejornalismo, a pedagógica. Não 

estamos falando de uma TV que é escola, instituição educacional, ou com 

programação voltada para a educação formal. Fazemos referência a sua 

necessidade de se fazer entender, por sua vez utilizar de mecanismos para 

em meio ao processo de apuração, seleção e nomeação, o discurso 

orgânico, gerado pela sociedade, pelo acontecimento seja desapropriado, 

apropriado e redistribuído de uma maneira que atinja seu principal 

objetivo, o de se comunicar. Por isso, a nossa preocupação em discutir o 

grau de profundidade e apuração desse jornalismo marcado pela dinâmica 

de captação, geração, transmissão e publicação de imagens sem pensar 

no impacto que essa informação vai provocar.  

 

A revolução 

Se, na década 60 do século passado, o aparelho de videoteipe 

provocou uma revolução no processo de construção das notícias editadas, 

as possibilidades de captação, geração e transmissão de imagens ao vivo, 

nos dias de hoje, também estão provocando mudanças significativas na 

produção das notícias em tempo real e em longos períodos. Câmeras 

espalhadas por vários pontos da cidade e em várias cidades, celulares que 

enviam imagens em tempo real para os setores de exibição das TVs, 

permitem, com rapidez, mobilizar uma longa transmissão ao vivo, de um 

fato imprevisto, imprevisível, mas que eclodiu e trouxe a anormalidade 

(CHARAUDEAU, 2006). O fetiche de mostrar o real no momento em que 

ele acontece, com fatos que têm interesse público e que podem ser 

acompanhados com capítulos de novela, colocam o jornalismo dentro de 

uma dinâmica em que a imagem chega antes da palavra e não espera 

para ser significada depois de um período maior de investigação. As 

imagens geradas em tempo real são objetos de uma construção difusa da 

realidade; com descrições, conjecturas, interpretação de cenas e ações. O 

telejornalismo, dono das informações “verdadeiras” e, poucas vezes 

contestadas, é palco de uma construção minuto a minuto, com uma 

linguagem condicional, relativa e baseada em suposição e, em algumas 
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vezes, insinuações. Se, por algum tempo, essas palavras estariam longe 

da gramática jornalística nas coberturas ao vivo de longa duração, agora 

fazem parte da linguagem de quem constrói o acontecimento no momento 

em que ele é gerado. 

O fetiche de mostrar o real no momento em que ele acontece, com 

fatos que têm interesse público e que podem ser acompanhados com 

capítulos de novela, colocam o jornalismo dentro de uma dinâmica em que 

a imagem chega antes da palavra e não espera para ser significada depois 

de um período maior de investigação. As imagens geradas em tempo real 

são objetos de uma construção difusa da realidade; com descrições, 

conjecturas, interpretação de cenas e ações. O telejornalismo, dono das 

informações “verdadeiras” e, poucas vezes contestadas, é palco de uma 

construção minuto a minuto, com uma linguagem condicional, relativa e 

baseada em suposição e, em algumas vezes, insinuações. Se, por algum 

tempo, essas palavras estariam longe da gramática jornalística nas 

coberturas ao vivo de longa duração, agora fazem parte da linguagem de 

quem constrói o acontecimento no momento em que ele é gerado.  

Como profissional de televisão, vivo essa construção, diariamente. 

Como conduzir uma cobertura de longa duração de um fato que nasce e 

cresce na hora em que meus olhos e os olhos dos telespectadores estão 

vendo sem repassar ou cristalizar uma informação errada? Interpretar? 

Descrever? Usar o repertório cultural para o improviso, fazer relações com 

outros fatos? Pretendo fazer este estudo para compreender os elementos 

desse momento fugaz, mas que precisa ser contado e significado. Como 

professor universitário, acredito que esse estudo, aliado às referências 

práticas, também poderão contribuir com a reflexão da dinâmica da 

construção social do acontecimento jornalístico. Um simulacro interesseiro, 

como afirma Pinto: 

 
todo discurso é um simulacro interesseiro, produzido com o 
objetivo de se conseguir dar a última palavra na arena da 
comunicação, isto é, de ter reconhecido pelos outros as 
representações, identidades e relações sociais construídas por seu 
intermédio. Os textos narrativos são os exemplos mais 
espetaculares disso: a narração é um dispositivo instrumental de 
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distribuição de afetos a serviço da sedução e cooptação (PINTO, 
2002, p. 88).  

 

Temos uma vasta literatura com conceitos, novos e antigos, sobre a 

construção do acontecimento em telejornais editados, concebidos sob a 

égide da linha editorial, das rotinas de produção e dos agendamentos. 

Mas, queremos ampliar esse estudo, fazendo uma análise sobre a 

construção do conteúdo, do acontecimento, nas longas transmissões ao 

vivo, onde manter o telespectador informado por várias horas, com 

imagens fortes, descrições, interpretações, improvisos e também 

constatações, requer agilidade, requer estratégias para lutar contra o real 

imprevisível, os problemas técnicos escondidos nas ondas de transmissão 

via internet ou via satélite.  

 Quando os telespectadores em geral assistem ao jornal para 

decifrar códigos verbais e não verbais, signos, e se alimentar de 

informações que o tornem um ser cultural, político e social, não devem 

imaginar o que há detrás de cada palavra dita, de cada imagem recortada, 

de cada sequência de abordagem. Aliás, não é fato que alguém o possa 

fazer, nem o próprio sujeito enunciador, nem nós que, a todo instante, 

nos atrevemos a adentrar nessas intempéries de sentido. Há como 

imaginar o que está além do texto de TV? Quais os verdadeiros desejos e 

vontades? É possível estar ciente do efeito dos significados somatizados e 

complementares? Acreditamos que até seja possível perceber nos textos 

jornalísticos essa tentativa de refletir o mundo, de procurar verdades, vê-

lo como espelho (PENA, 2005). O difícil é conseguir quantificar e qualificar 

a produção de sentidos naqueles acontecimentos discursivos 

segmentados, segregados e muitas vezes desfigurados. Aliás, acreditamos 

que o discurso midiático é aquilo que entendemos como representação 

simbólica, pois, como afirma Gregolin:  
 

O que os textos da mídia oferecem não é a realidade, mas uma 
construção que permite o leitor produzir formas simbólicas de 
representação da sua realidade concreta [...] participa ativamente, 
na sociedade atual, da construção do imaginário social, no interior 
do qual os indivíduos percebem-se em relação a si mesmos e em 
relação aos outros (GREGOLIN, 2003, p.97).  
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Seguindo essa trilha, acreditamos que o jornalismo é a reinvenção 

segmentada de histórias da vida real, feito do mosaico de palavras 

significadas; são as representações sociais materializadas de forma 

organizada na desordem dos fatos; efeito de construção discursiva que 

transforma e invade o espaço do social na busca de, por natureza, 

alongar, transportar, materializar, refazer o que não tem volta e, por sua 

vez, criar novos fatos para realimentar esse efeito de realidade.  

Nas longas coberturas ao vivo, quando apresentadores e repórteres 

passam horas acompanhando, em tempo real, dois sistemas semiológicos: 

o da imagem e o da palavra.  
 

Dessa combinação nasce um produto, talvez mais apto do que 
outros a fabricar imaginário para um grande público, isto é, um 
espelho que devolve ao público aquilo que é sua própria busca de 
descoberta do mundo. Mas diferente do cinema, a televisão esta 
obrigada, por contrato, a dar conta de uma determinada realidade. 
Assim sendo ela não pode se apresentar como máquina de 
fabricar ficção, mesmo que, afinal, seja isso que ela produza 
(CHARAUDEAU, 2006 p. 223).  

 

Neste caso, algo em processo de montagem. A imagem parece 

gritar. Um pedido de ajuda para que a palavra a sustente, a torne clara, 

mais significativa. Mas é onde nasce o dilema, porque a informação 

jornalística, enunciada, sistematizada pela linguagem, e que tem como 

base o cruzamento de enunciação de fontes oficiais, testemunhas e atores 

sociais, ainda não está formatada. Diferente de montar a significação para 

um jornal da próxima hora, pensado e editado com tempo mais largo. A 

história cotidiana, assim, ao vivo, on time, nasce sem ensaios, com 

necessidade de improviso e de resgatar o arcabouço cultural e de 

conhecimento, mas sempre mediada e circunscrita pela amplitude técnica, 

numa liberdade delimitada (CORCUFF, 1995, p.42). Mas a precisão que 

poderia ser colocada em xeque é sustentada pela natureza do processo de 

construção, interpretação e observação que parte do enunciador a 

caminho do observador. Mas eles estão no cenário dialógico, como 

ressalta Nobert Elias, quando afirma que há um tecido de 
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interdependências no interior do qual o indivíduo encontra uma margem 

de escolha individual e que, ao mesmo tempo, impõe limites à sua 

liberdade de escolha. 

 

Há um tecido de interdependência no interior do qual o indivíduo 
encontra uma margem de escolha individual e que, ao mesmo 
tempo, impõe limites à sua liberdade de escolha. O grau de 
autonomia de cada ator deve então, em cada caso, ser 
determinado por análise semiológica concreta. Nobert Elias 
observa, aliás, que as cadeias de interdependência se alongaram 
em nossas sociedades modernas mais complexas e que o indivíduo 
se situa no cruzamento de um maior número de redes de inter-
relações. (CORCUFF, 1995, p. 42).  

 

O jornalismo (inclui-se aqui o telejornalismo) está enraizado na 

sociedade como face importante no processo de formação de opinião e de 

transformação social. Isso se deu, segundo Jürgen Habermas, quando da 

mudança estrutural da esfera pública, que se transforma desde a “ideia de 

cidadania nas praças atenienses à noção de publicidade nos tempos 

atuais”, incluindo aí a “mídia (a imprensa como parte dela) que assumiu 

privilegiada condição de palco contemporâneo do debate público” (apud 

PENA, 2005). Na sua empreitada diária visando os olhos do grande 

público, o telejornalismo traz a história, a memória, apropria-se de 

práticas para construir um sentido presente e já especular uma realidade 

que pode se prefigurar no futuro. Se não o faz por intenção, o faz por um 

processo natural. Os sustentáculos desse processo são as estratégias 

discursivas que atraem, convergem, convencem e, por que não dizer, 

enfeitiçam.  

Citar fontes, ouvir as versões, ampliar as fontes, dar acesso às 

informações igualitariamente são características da busca da verdade 

ética. Caminho comum na rotina de produção de um jornal. Mas que, no 

caso de uma cobertura ao vivo, no fervor da hora, pode se perder no meio 

do caminho. No caminho de ratificar a verdade constitutiva do jornalismo, 

é necessário não só a transformação do episódio‟ da vida em relato, mas 

a utilização no relato das características desse real.  O telejornalismo, 

como um todo, encaixa-se dentro não só das formas específicas de 
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reinvenção (simbólica) do “real” ou representação da “realidade”, mas 

perpassa caminhos pré-estabelecidos pelos interesses desta ordem. Afinal, 

nesse campo de produção de sentidos, “o desejo diz” e “a instituição 

responde” (FOUCAULT, 2004). E é assim que o real está no 

telejornalismo, é assim que o sujeito-jornalista produz a discursivização. 

Essa ordem começa, termina e silencia os discursos. É ela que estabelece 

o começo e o fim deste percurso, encabeçados pelas formações 

discursivas e ideológicas, pela memória social e pelas identidades de um 

sujeito, materializados pela ação transformadora da linguagem.  

Para compreender como isso acontece, o analista precisa voltar. 

Tentar refazer o caminho traçado pelo jornalista ou mediador social – 

como caracteriza a jornalista Cremilda Medina (1973) – no momento da 

construção dos sentidos, através do texto. É buscando saber de onde ele 

fala, para quem ele fala, e quais as condições do processo de produção 

dessa fala, que poderemos compreendê-lo enquanto articulador de 

sentidos, distribuidor de interesses, um sedutor discursivo, por isso agente 

transformador. A regressão nos permite galgar, compreender de uma 

forma particular, através de um olho específico, a matemática dos 

sentidos e significações que se perfazem em cada título, palavra, em cada 

ponto, em cada vírgula, que são inseridos pelo jornalista no processo de 

criação de uma matéria jornalística. É o que queremos fazer com esta 

pesquisa.   

O processo de construção da notícia numa longa cobertura ao vivo 

requer dos atores envolvidos decisões rápidas, poder de improviso, capital 

cultural e experiência. Tudo passa por escolhas subjetivas e arbitrárias, 

pois depende do conjunto dos valores e experiências vivenciadas pelos 

envolvidos no processo. Assim, nosso tema de pesquisa, baseado no 

conceito de jornalismo como um processo em construção, está exigindo 

uma   investigação qualitativa, indicando a necessidade de uma 

combinação de métodos que valorizem a observação participante sobre o 

trabalho dos profissionais de telejornalismo dentro dos princípios do 

newsmaking (PENA, 2005). Nessa abordagem, buscaremos estudar o 

caminho que os acontecimentos cotidianos levam para se tornar notícia e, 

principalmente, o modo como se dá a rotina de trabalho dos jornalistas 
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num dia em que o fato deve ser acompanhado em tempo real, minuto a 

minuto.  

O método Sense Making complementa este estudo, possibilitando a 

compreensão de todo o processo de construção do sentido da informação 

jornalística (CABRAL, 2012). O principal instrumento do método é a 

entrevista da linha de tempo de “micro momentos” da construção do 

sentido, cujo roteiro é dividido em três partes: quando o entrevistado 

descreve sua rotina, quando descreve os procedimentos utilizados para 

realizar uma busca e uso de informação, e quando detalha os recursos e o 

auxílio recebidos na sua trajetória de transformação dos fatos em notícias.  

Para um maior detalhamento fatos ocorridos antes da pesquisa e 

outros que eclodam no momento da pesquisa, quando poderemos 

acompanhar in loco o trabalho dos atores sociais na construção da história 

imediata (LE GOFF, 2001), podem ser usados como objeto de análise.  

Um conjunto de variáveis foi definido para nortear o trabalho de 

campo e a análise a partir dos objetivos traçados: a rotina e o tempo de 

realização das tarefas dos profissionais do telejornal; os recursos técnicos 

e tecnológicos empregados na captação e geração de imagens; os termos 

empregados pelos atores envolvidos na construção discursiva; os conflitos 

presentes nos processos de escolhas do dia; as práticas e os tipos de 

manipulação empregados, os motivos e critérios de escolha.  
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Resumo 
Pensar o jornalismo contemporaneamente é mais que um desafio. É uma 
necessidade. Desde o final do século XX o jornalismo vem passando por 
uma série de mudanças, que são observadas na base do processo de 
produção, de distribuição, de acesso às notícias e na relação com a 
audiência. Essa última uma das mais significativas mudanças. Com papéis 
bem definidos, em outros momentos, a audiência, sob a lógica da interação, 
envolve-se e é envolvida pelo jornalismo de diversas formas. No trabalho 
nos propomos a trazer algumas reflexões sobre esses novos papéis 
assumidos pela audiência na relação com o jornalismo, após o que se 
denomina WEB 2.0, fase que favorece e promove a participação. Tem ainda 
como objetivo apresentar o que denominamos Audiência Potente. 
Palavras-chave  
Jornalismo; Audiência; Participação; Jornalismo pós-web 2.0. 

Abstract 
Thinking about Journalism nowadays is more than a challenge. It is a need. 
Since the end of the 20th century Journalism is going through a variety of 
changings, which are observed to happen on the base of the processes of 
news production, distribution and access and in its relation with audience. 
The former one is indeed one of the most important of all changes. In other 
moments, eventhough within well-defined roles (receiver), and now within 
the interaction logic, audience involves itself and is involved by Journalism in 
many ways. In this work we bring some thoughts on those new roles played 
by audience in its relationship with Journalism, mainly after the advent of 
what is called WEB 2.0, that is, a phase favors and promote people 
participation through digital interfaces. Furthermore this work has the 
objective of presenting the concept of Potent Audience. 

Keywords 
Journalism; Audience; Participation; Journalism after-web 2.0. 
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aparecimento da Internet, rede cujas forças principais são a 

capacidade de armazenamento e o potencial de processamento 

(SANTAELLA, 2004), foi mudando o ecossistema midiático2 e a 

forma como nos relacionamos com os meios de comunicação 

(CANAVILHAS, 2011). Uma dessas transformações na esfera midiática se 

deu pela liberação da palavra, permitindo a qualquer pessoa, além das 

empresas de comunicação, não só consumir, como produzir e distribuir 

informações sob qualquer formato em tempo real, para qualquer lugar do 

mundo, sem ter que movimentar grandes volumes financeiros, ou ter que 

pedir concessão a quem quer que seja (LEMOS & LÉVY, 2010).  

O êxito da Internet e o acesso aos dispositivos móveis modificou a 

forma que as pessoas se acostumaram a se informar sobre a atualidade, e 

a natureza da informação jornalística. De periódica, a informação 

jornalística passou a ser onipresente. De um sistema “pull”, no qual o 

consumidor busca a notícia, caminha-se para um sistema “push”, onde as 

notícias buscam os consumidores, que além de eleger o que querem, 

decidem ainda como, quando e onde. 

 Essa alteração afeta o nível dos conteúdos, e também o jornalismo 

(FIDALGO y CANAVILHAS, 2009), colocando-lhe uma série de desafios: 

lidar com o envolvimento cada vez maior da audiência na produção de 

conteúdos e na agenda da mídia; com a democratização das formas de 

acesso ao espaço público midiático e com o tempo de escolha, que se 

contrapõe ao tempo real (do receptor preso ao fluxo do “aqui” e do 

“agora”). 

As empresas de comunicação, além de terem que lidar com os 

desafios impostos ao jornalismo, perceberam quase que instantaneamente 

à popularização da Internet, que a audiência quer informações completas, 

                                                           
2 Canavilhas (2011, p.13) afirma que “originalmente usado para describir la relación entre la 
blogosfera y la mediasfera, el concepto de Ecosistema Mediático se extendió a otro tipo de 
relaciones, pasando a designar todo el complejo sistema de relaciones entre los medios de 
comunicación. Las nuevas formas de interacción con los contenidos y los cambios en el consumo 
mediático motivados por la movilidad y las nuevas interfaces, han producido alteraciones 

importantes en los propios medios de comunicación que han tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad.” 

O 
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confiáveis e multimidiáticas a todo instante, e com um adicional: que 

sejam totalmente gratuitas.  

O acesso aos blogs e às redes sociais possibilitou à audiência ter 

um papel mais ativo, sobretudo, atuando na seleção de informação que 

lhe interessa filtrar no fluxo recebido diariamente da Web. Canavilhas 

(2011, p.21) afirma que: 

 

El gatewatching (BRUNS, 2003), es decir, la selección de 
información llevada a cabo por los ‘amigos’ de las redes sociales 
en torno a los cuales nacen comunidades virtuales, adquieren 
importancia renovada en un ecosistema en el que asistimos a una 
recuperación del modelo Two-step-flow (LAZARSFELD, BERELSON 
Y GAUDET, 1944).  

 
Esse consumo individual, contínuo, móvel e global obriga aos 

antigos emissores a buscar novas formas de transmitir a informação para 

uma audiência heterogênea, ao mesmo tempo local e global, dispersa 

geograficamente e cujos interesses podem mudar em função de variáveis 

desconhecidas do emissor. 

Neste ecossistema, segundo Cardoso (2008, p.619), emerge um 

novo modelo comunicacional: 

 

caracterizado por la fusión de la comunicación interpersonal con la 
comunicación de masas, que conecta al público, los organismos de 
radiodifusión y los editores en una matriz de dispositivos de 
comunicación en red que van desde los periódicos a los 
videojuegos y dan nuevos palcos de mediación a los usuarios. 

 
Segundo Alves (2005 online) agora é a rede quem tem o poder da 

inovação. São as empresas de comunicação que estão seguindo as 

pessoas e não o contrário. Para ele as criações das redes sociais, a 

produção dos aficcionados e os blogs determinam o que está por vir. E 

diante desse cenário: 

 

Los medios tradicionales tienen que aparcar la arrogancia de las 
últimas décadas. La arrogancia del poder que da tener las llaves 
de la puerta. Los medios tienen que abrazar la revolución digital y 
aceptar que los individuos se apoderen de la Red, y intentar 
sobrevivir en el nuevo ecosistema. La información pasa a ser algo 
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abierto, ya no es una información final, como antes, que se cierra 
y se publica. La información pasa a ser un proceso dinámico en la 
búsqueda de la verdad. 

 

Lévy (2010) acrescenta que os valores e os modos de ação trazidos 

pela nova esfera pública digital são a abertura, as relações entre pares e a 

colaboração. Para ele, enquanto as mídias de massa, desde a tipografia 

até a televisão, funcionavam a partir de um centro emissor para uma 

multiplicidade receptora na periferia, os meios interativos funcionam de 

muitos para muitos em um espaço descentralizado. Assim, em vez de 

enquadrada pelas mídias (jornais, revistas, emissoras de rádio e de 

televisão), a nova comunicação pública é polarizada por pessoas que 

fornecem, ao mesmo tempo, os conteúdos, a crítica, a filtragem e se 

organizam, elas mesmas, em redes de troca e de colaboração.  

No clima da computação social (a famosa Web 2.0), a avaliação, a 

categorização e a crítica também não são mais reservadas aos mediadores 

culturais tradicionais (clero, professores, jornalistas, editores), estando 

também nas mãos das multidões, como bem observa Pierre Lévy (2010, 

p.11): 

 

São os utilizadores de Digg3 que fazem montar ou descer as 
informações afixadas sobre o sítio, na primeira ou na última fila. 
São os utilizadores de Delicious4, de Flickr5, ou Youtube que 
decidem anotar um link, uma fotografia ou um vídeo com tal ou 
tal tag. São os leitores que categorizam e criticam os livros na 
Amazon ou no Librarything. Onipresentes no meio da computação 
social, as redes sociais, que chamávamos de “comunidades 
virtuais”, há alguns anos conhecem um desenvolvimento 
fulminante. 

 

Os efeitos dessa transformação da esfera pública sobre a 

democracia afetam, segundo Lévy (2010), positivamente os quatro 
                                                           
3 Digg é um site norte-americano que reúne links para notícias, podcasts e vídeos enviados e 
avaliados pelos próprios usuários. As notícias mais aclamadas pela comunidade chegam a alcançar 
mais de 1000 votos (diggs). 
4 O Delicious é uma ferramenta para arquivar e catalogar os sites preferidos para acesso de 
qualquer lugar.  
5 O Flickr é um site de hospedagem e partilha de imagens fotográficas (e eventualmente de outros 
tipos de documentos gráficos, como desenhos e ilustrações) na web. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustração
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domínios estreitamente interdependentes: a capacidade de aquisição de 

informação, de expressão, de associação e de deliberação dos cidadãos. O 

que significa para ele que a computação social aumenta as possibilidades 

da inteligência coletiva e, por sua, vez a potência do “povo” (aspas do 

autor). 

Esse rápido desenvolvimento dos sistemas de redes digitais (os 

chats, as webzines, os blogs) oferece aos públicos a possibilidade de 

reagir aos conteúdos, com opiniões, comentários ou complementos de 

informação, o que não é possível na mídia tradicional (RUELLAN, 2006).  

Autores, como Pavlik (2005), chegam a afirmar com isso que o 

jornalismo vive uma transformação radical, quiçá a maior desde o auge da 

imprensa. Essa transformação que começa no final do século XX e vai se 

fortalecendo no século XXI, embora sendo muitas vezes creditada à 

Internet, não se dá apenas em função dela. Razões mais complexas, como 

um conjunto de forças econômicas, reguladoras e culturais, somadas a 

mudanças tecnológicas, convergem de modo que provocam uma enorme 

transformação no caráter do jornalismo do novo milênio. Pavlik (2005, 

p.14) traça um pouco esse cenário: 
 

El crecimiento de un sistema económico global, integrado por 
economías regionales, todas ellas interrelacionadas, y cada vez 
más controlado por gigantes multinacionales, ha alterado la base 
financiera del periodismo y de los medios de comunicación en 
general.(...) El final de la Guerra Fría ha desatado diversas fuerzas 
políticas y culturales  que estaban contenidas y que todavía no han 
llegado a una estabilización. Son fuerzas que han impuesto, en su 
conjunto, una atmósfera de incertidumbre para un periodismo que 
entra en una nueva era, donde el alineamento de las 
superpotencias se ha trastocado, los accionistas hacen prevalecer 
sus intereses y la competencia es más probable que venga de una 
compañia de software radicada en Washington (cidade sede da 
Microsoft), que del periódico o del locutor del otro lado de la 
ciudad. 

 

Neste novo sistema midiático, o jornalismo, que Pavilk (2005) 

nomeia como contextualizado, surge com cinco aspectos básicos: 

amplitude das modalidades comunicativas (texto, áudio, vídeo, fotografia, 

gráficos e animação, que correspondem à multimidialidade), hipermídia 
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(possibilidades de ligação hipertextual, quer entre textos escritos, quer 

entre diferentes formatos de media), participação muito maior da 

audiência (interatividade), conteúdos dinâmicos (possibilidades de 

recuperação da informação a qualquer momento, de modo instantâneo e 

ubíquo) e personalização (possibilidade que o novo meio dá ao visitante 

de configurar, seguindo critérios pessoais, a forma como tem acesso aos 

conteúdos). 

Esse jornalismo contextualizado, como nomeia Pavlik (2005), aos 

olhos de autores como Jones (2009), atravessa um momento de crise, 

surgida com as transformações sociais, especialmente a diversidade de 

fontes e novos modos de produção e circulação de informação. Crise que 

passa a afetar aquilo que seria a base da legitimidade jornalística, ou seja, 

a sua condição de mediador privilegiado da verdade social (JONES, 2009).  

Assim, para Jones (2009), os desafios ao jornalismo na era digital 

não são apenas econômicos, ou seja, sobre como devem ser 

reconfigurados os modelos de negócio, produção e/ou distribuição para 

que se possa dar conta das mudanças no comportamento do consumidor 

e no dinheiro proveniente da publicidade. O autor americano entende que 

esses desafios estão também presentes em como o uso e a 

disponibilidade de tecnologias digitais ajudarão na transformação das 

expectativas do público a respeito de quem na sociedade tem legitimidade 

discursiva e pode participar da configuração da realidade e da verdade.  

A era digital trouxe novas condições para as formas de construção 

social da realidade e o jornalismo enfrenta não apenas transformações 

internas em seus processos e produtos, mas também modos cada vez 

mais diversificados de mediação social e de estabelecimento do que seria 

verdade ou não (JONES, 2009). 

López (2012) argumenta que se está produzindo, sem dúvida, uma 

metamorfose jornalística e que as pesquisas devem contribuir para que o 

jornalismo mantenha sua essência de: 

 
contar lo que acontece en la sociedad a partir de su carácter de 
servicio a la ciudadanía (servicio público), de utilidad social desde 
la mediación profesional, y de compromiso con la veracidad-
honestidad profesional - y del compromiso con una sociedad que 
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camina de la mano del desarollo sostenible y de la lucha por una 
mayor justicia social (LÓPEZ, 2012, p.30).    
 

Sem usar a palavra crise, Adghirni (2010) fala em mudanças 

estruturais no jornalismo, aquelas suficientemente abrangentes e 

profundas para alterar radicalmente o modo como a atividade é praticada 

e simbolicamente reconhecida/definida pelos atores. Segundo Adghirni 

(2012), mudanças estruturais no jornalismo implicam no reconhecimento 

da profissão como uma prática social, marcada por um processo de 

reinvenção permanente, pois o jornalismo é parte da sociedade, assim, é 

(re)construído a partir da participação contínua de diferentes atores 

sociais. 

 

A audiência no jornalismo 
Mesquita & Vizeu (2014) ressaltam que não se pode falar de 

jornalismo deixando de fora a audiência. A relação entre um e outro é 

indissociável, mas antes da Web 2.0 essa relação mantinha “jornalista e 

audiência em suas funções originais – o primeiro com absoluto controle 

sobre o que será ou não publicado, o segundo em uma postura 

meramente reativa ao trabalho do jornalista” (MADUREIRA, 2010, p. 42). 

A audiência com acesso a espaços colaborativos, e que atualmente 

tenta intervir na produção de conteúdos midiáticos, é um prolongamento 

da relação fonte-jornalista, que começou a mudar nos primórdios da 

década de 1970, segundo observa Ruellan (2006, p.33): 

 

Se a “rua” perde a vez para um jornalismo de tipo mais estático, 
imobilista, essa evolução é decorrente da transformação da 
relação com as fontes e do espaço que estas ocupam no 
continuum da produção informativa. Para se informar, o jornalista 
mobiliza redes de relacionamentos que lhe permitem entrar em 
contato, diretamente ou via agências, com o discurso que os 
atores sociais produzem sobre a realidade. Esse relacionamento, 
sem o qual o trabalho de apuração de informações não existiria, 
induz a uma interdependência complexa. 

 

Dependendo em parte do fornecimento espontâneo de informações 

pelas organizações (municipais, sindicais, associativas, comerciais...), as 

mídias e os profissionais da informação tendem a não entrar em conflito 
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com as fontes, em particular as mais importantes sob o ponto de vista do 

fornecimento de informação (RUELLAN, 2006). 

Por outro lado, há ainda uma expectativa de atores sociais 

(movimentos sindicais, por exemplo) que desejam não apenas a 

propagação de seus discursos, mas principalmente, sua legitimação por 

meio de sua incorporação aos propósitos jornalísticos (RUELLAN, 2006).  

Essas situações, para Ruellan (2006), não colocam jornalistas e 

fontes em campos opostos, e, sim, numa convergência de interesses. Os 

primeiros necessitam da informação, oficial e oficiosa, que os outros têm a 

ambição de ver veiculada por meio de um discurso externo. A 

interdependência jornalista/fonte é estrutural, mas a profissionalização de 

certos atores nessa relação é recente, e parece transformar as trocas 

entre fontes e difusores de informação (RUELLAN, 2006).  

Passo a passo, a partir da década de 1970, as organizações foram 

se munindo de serviços e ferramentas voltadas para a relação com o 

público e com a mídia. Houve uma proliferação de espaços de 

relacionamento estabelecidos pelas fontes para ordenar a respectiva 

participação no processo de produção da informação, assim como a 

diversidade de estratégias utilizadas – criação de mídias próprias, com 

objetivo de falar diretamente ao público (as mídias de consumo, 

fomentadas pelas redes de estabelecimentos comerciais de distribuição, os 

jornais criados por instituições públicas, ou programas de televisão 

produzidos por entidades corporativas) para interferir sobre o conteúdo 

das mídias tradicionais. Um intercâmbio de atores, cujo papel é às vezes 

assumido como fonte, às vezes como mediador (RUELLAN, 2006). 

 De acordo com Ruellan (2006), o Brasil é, sem dúvida, um dos 

terrenos mais férteis do Jornalismo de Fontes (SANT’ANNA, 2005). Essa 

fertilidade brasileira para o Jornalismo de Fontes se deu pela necessidade 

dos movimentos políticos e sociais brasileiros, durante o regime militar, de 

criar mídias alternativas, veiculando mensagens que se dirigiam 

diretamente aos públicos, sem passar pelas mídias tradicionais, na época, 

controladas. O hábito manteve-se e desenvolveu-se com o fim da ditadura 

e o processo de redemocratização brasileira, dentro de um entendimento 

das organizações (políticas, sindicais, associativas, administrativas) de que 
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a posse de uma mídia apresenta duas vantagens: comunicação direta com 

os públicos e uma grande capacidade de interferir na agenda das mídias 

tradicionais (RUELLAN, 2006). 

Duas décadas depois, com o avanço das mídias digitais, as fontes 

potencializaram ainda mais essa produção de conteúdos, utilizando, 

muitas vezes, o mesmo discurso jornalístico e as ferramentas que fazem 

com que aquele conteúdo ganhe visibilidade midiática (MESQUITA 

&VIZEU, 2014). 

Chaparro (2009) afirma que houve uma “revolução das fontes”, ou 

seja, homens e mulheres vão deixando de ser “receptores passivos” da 

televisão, do rádio e dos jornais para interferir e participar de uma forma 

mais efetiva no processo de produção de conteúdos para as mídias. 

Chaparro (2009, p.7) destaca que “(...) as fontes, antigamente passivas, 

se transformaram em instituições deliberadamente produtoras de 

conteúdos, por meio de fatos e falas noticiáveis”.  

Mas não só com as fontes oficiais e aquelas que cada vez mais se 

profissionalizam o jornalismo vem estabelecendo relação. Com a facilidade 

de acesso as chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

o cidadão comum, por vezes excluído do debate público articulado pelo 

jornalismo, começou a intervir no processo de produção de conteúdos 

para as mídias, disputando visibilidade midiática com as fontes oficiais, 

que alimentam a pauta jornalística (VIZEU; ROCHA; MESQUITA, 2010).  

Historicamente, o acesso privilegiado à pauta jornalística vem 

sendo usufruído pelas fontes oficiais. As demais fontes – movimentos 

sociais e o cidadão comum de uma maneira geral – que se encontram na 

periferia da estrutura de poder sofrem, quase sempre, uma exclusão 

sistemática do debate público articulado pelo jornalismo. Essa exclusão 

compromete a representatividade e a legitimidade da representação 

simbólica que constrói a realidade (VIZEU; ROCHA; MESQUITA, 2010). 

Em uma rápida passagem pelas Teorias do Jornalismo, fica clara 

essa exclusão. Na tradição da Teoria do Agendamento, Molotch & Lester 

(1999) denominam, como os “promotores da notícia” (news promoters), a 

agenda política governamental. Os jornalistas e editores, na Teoria do 

Agendamento, trabalham a partir dos materiais fornecidos pelos 

promotores da notícia, transformando um conjunto finito de ocorrências 
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em acontecimentos públicos através de publicação ou radiodifusão. Os 

consumidores de notícia (news consumers), que analogamente assistem a 

determinadas ocorrências disponibilizadas como recursos pelos meios de 

comunicação social, criam, desse modo, nos seus espíritos, uma sensação 

do tempo público (MOLOTCH & LESTER, 1999). 

Na Teoria Estruturalista, Hall (1999) e outros pesquisadores 

observam que, quase sempre, os jornalistas não são os definidores 

primários – e sim secundários – da notícia devido à sua dependência das 

informações estratégicas monopolizadas pelas autoridades do aparelho de 

Estado e das grandes corporações do mercado. “Os media não criam 

automaticamente as notícias; melhor, estão dependentes de assuntos 

noticiosos específicos fornecidos por fontes institucionais regulares e 

credíveis (...)” (HALL et al., 1999, p. 228). 

As oportunidades de surgirem informações da periferia da estrutura 

de poder (movimentos sociais e simples cidadãos) que enriqueçam e 

confiram maior representatividade ao espaço público articulado pelo 

jornalismo, em geral, só acontecem em situações de crise, quando o 

sistema de sanções e recompensas dos meios de controle sistêmicos não 

consegue compensar as expectativas de maior legitimidade nas 

deliberações sobre as questões de interesse coletivo. Neste caso, verifica-

se nas decisões o que Habermas (1997) denomina de modelo de iniciativa 

externa (VIZEU; ROCHA; MESQUITA, 2010). 

Usualmente, no entanto, prevalece, no processo de formação de 

opinião e de deliberação sobre questões públicas, o modelo de acesso 

interno, em que os resultados ficam restritos à lógica e aos interesses 

exclusivos da estrutura de poder. Desta maneira, as deliberações são 

apenas comunicadas à sociedade, sem que tenham sido precedidas de 

uma discussão aberta na esfera pública, conforme o ideal republicano 

democrático de autogoverno dos cidadãos que formam a sociedade. Até 

mesmo quando o jornalismo investigativo ou a pressão dos cidadãos nos 

movimentos sociais conseguem institucionalizar, no espaço público, 

assuntos inconvenientes para a estrutura de poder – modelo de 

mobilização, conforme Habermas (1997) – ainda assim, geralmente, 

prevalece a lógica dos interesses particulares poderosos, já que estes 
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setores possuem muito mais recursos para mobilizar apoios e adesões às 

suas pretensões (VIZEU; ROCHA; MESQUITA, 2010). 

Nesse quadro fechado, a presença mais forte do cidadão no 

universo midiático acena para novas possibilidades. Segundo Berger & 

Luckmann (2004), isso promove uma renovação do espaço público com a 

inclusão pelo jornalismo de “instituições intermediárias”, aquelas que 

reconhecem no cidadão o direito de participar da construção de sentido e, 

consequentemente, da construção social da realidade, diminuindo a crise 

subjetiva e intersubjetiva de sentido alimentada pela tendência à alienação 

e anomia que se verifica na modernidade (VIZEU; ROCHA; MESQUITA, 

2010). 

 

Os coprodutores da notícia 
Referimo-nos a esse cidadão, em artigo publicado em 2011, na 

Revista Estudos de Comunicação, não como fonte, mas como mediador 

público, ou seja, homens e mulheres que de uma forma ou de outra 

passam a intervir no processo de produção da notícia. São os 

coprodutores da notícia que, por meio do uso de suas câmeras, celulares 

ou máquinas fotográficas digitais, vêm dialogando com os jornalistas que 

trabalham em várias mídias (Internet, rádio, jornal ou televisão) e, 

também, com outros cidadãos como ele (VIZEU & MESQUITA, 2011). 

Em outro trabalho, publicado em 2009, observamos que esse 

conteúdo gerado pela audiência é mais “aceito”, pelos veículos de 

comunicação de referência, quando se refere a eventos de crise, como 

desastres naturais, atentados terroristas e situações de conflitos que, dada 

a sua imprevisibilidade, dificulta a cobertura pelas equipes jornalísticas. 

Esses eventos foram caracterizados por Molotch & Lester (1999), ao 

fazerem uma tipologia de acontecimentos públicos, como acontecimentos 

ocorridos involuntariamente (acidentes), ou seja, aqueles acontecimentos 

que levam à quebra da ordem habitual (MESQUITA, 2010). 

No Brasil, por exemplo, a cobertura das enchentes de 2010, no Rio 

de Janeiro, foi um momento marcante da presença de coprodutores, que 

trouxeram conteúdos diversos sobre o desastre climático. Foram tantos 

vídeos recebidos por empresas de comunicação que possuíam canais de 

interação com a audiência que, em abril de 2010, o Globo News deslocou 

o foco da cobertura das enchentes para “autorreflexões” sobre a 
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intervenção da audiência no episódio das enchentes. Alguns trechos do 

programa mostravam como os jornalistas, no diálogo com especialistas, 

tentam entender o fenômeno do envolvimento dessa audiência. 

O debate chamava a atenção para esse cidadão, muitas vezes 

excluído do debate público articulado pelo jornalismo, que passou a ser 

envolvido, ainda que de uma forma restrita, na produção de conteúdos 

para os meios de comunicação, relacionando-se de outras formas com os 

veículos de comunicação de massa e abrindo a possibilidade de figurar ao 

lado das fontes oficiais que, historicamente, alimentaram a agenda 

jornalística. No papel não só de fonte, mas de registro, o público capta 

feitos privados ou públicos para remetê-los a diversos meios de 

comunicação, influindo na forma em que se desenvolve o processo de 

produção (VIZEU et al, 2010). 

Dalmonte (2009) vê nisso uma possibilidade de conferir ao material 

jornalístico uma maior dimensão de veracidade, já que não se trata de um 

leitor qualquer opinando sobre um texto, mas de uma testemunha que dá 

seu depoimento. “Articula-se a ideia de que não é preciso enviar um 

repórter para cobrir um acontecimento. Alguém envolvido diretamente no 

ocorrido pode relatar com maior propriedade” (DALMONTE, 2009, p.198).  

Dalmonte (2009) defende, também, que a “participação”, ou 

possibilidade de “participação”, desempenha importante papel para o 

desenvolvimento do efeito do real, incorporando ao discurso outras 

maneiras de aproximação com o seu público, possibilitando a este público 

interagir com um produto jornalístico, agregando outras vozes e fazendo 

com que a matéria se torne mais polifônica. 

Todo esse quadro mostra que o conceito de audiência elaborado 

pelas teorias de comunicação de massa vem perdendo, a cada dia, algo de 

seu sentido em entornos digitais marcados pela diluição dos papéis de 

consumidores e produtores, pela personalização dos conteúdos, pelo 

consumo assincrônico e pelo intercâmbio muitos-muitos (SCOLARI, 2008).   

Para entender essa audiência, que vem se caracterizando por uma 

produção colaborativa, Scolari (2008) propõe mergulharmos nas 

transformações dos processos de consumo cultural, uma vez que as 

comunicações digitais têm renovado todas as fases do processo social de 
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produção da informação, pondo em cheque um modo de produção cultural 

nascido no século XV, com a imprensa, e consolidado no período que vai 

desde a segunda metade do século XIX até a primeira metade do XX, ou 

seja, da imprensa de massa aos meios eletrônicos. 

São vários os processos que confluem nas novas formas 

cooperativas de produção comunicativa. A rede digital permite o 

intercâmbio de conteúdos entre milhares de sujeitos, rompendo com o 

modelo “um para muitos”, que caracterizava o broadcasting; além disso, a 

estandardização e o barateamento da tecnologia põem nas mãos de 

milhões de usuários instrumentos fáceis de usar para a criação e 

manipulação textual (SCOLARI, 2008).  

Bowman & Willis (2005), no livro Nosotros, el medio. Cómo las 

audiencias están modelando el futuro de la noticia y la información, 

lembram que a ideia de introduzir as audiências no processo noticioso 

para obter novas perspectivas, ou converter os leitores em repórteres ou 

comentaristas, não é nova. No começo dos anos 90, sobretudo nos 

Estados Unidos, os jornais experimentaram a ideia do Jornalismo Cívico, 

ou Jornalismo Público, que buscava a participação dos leitores e das 

comunidades em forma de sessões de grupo (‘focus groups’, em inglês), 

enquetes e reação às histórias noticiosas diárias.  

Os objetivos do Jornalismo Cívico ou Jornalismo Público seriam 

voltar a suscitar o interesse do cidadão americano pelos assuntos públicos 

(NIP, 2006), mediante iniciativas orientadas a promover uma participação 

mais ativa desse cidadão no processo de produção das notícias. 

Para Suau & Masip (2011), tratava-se de um movimento pouco 

coeso, em que diferentes jornalistas e meios experimentavam novas 

formas de fazer jornalismo, em uma época (fim do século XX) na qual as 

novas formas de comunicação e difusão da informação possibilitadas pela 

Internet começavam a cobrar importância. 

As primeiras experiências do Jornalismo Cívico surgiram nas 

eleições locais e estatais (FRIEDLAND & NICHOLS, 2002), com o objetivo 

de dar voz aos cidadãos durante a campanha eleitoral. Depois, os jornais 

buscaram envolver a audiência em decisões sobre temas públicos, como 

questões raciais, desenvolvimento e crime (BOWMAN & WILLIS, 2005). As 

relações entre os jornalistas e a audiência foram se manifestando de 
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diversas formas: reuniões periódicas, nas quais os jornalistas explicavam a 

evolução de suas investigações a grupos de cidadãos afetados pelos 

temas investigados, com o objetivo de encontrar novas perspectivas ou 

soluções (CHARITY, 1995); até espaços diários onde os cidadãos podiam 

escrever diretamente sobre os temas que os preocupavam (FRIEDLAND & 

NICHOLS, 2002). 

Nesses projetos, as organizações noticiosas, ainda que tratassem 

de estimular ativamente a participação, mantinham um alto grau de 

controle, definindo a agenda, escolhendo os participantes e controlando a 

conversação (BOWMAN & WILLIS, 2005). 

Tentativas de fazer jornalismo que, para Bruns (2011), não alteram 

de maneira significativa a relação audiência-veículo. Uma vez que o papel 

de gatekeeper da informação continua sendo dos jornalistas, e que a 

audiência dá apenas uma olhada um pouco mais detalhada sobre a 

maneira em que estes processos ocorrem, ou seja, o Jornalismo Público, 

ou Jornalismo Cívico, restringe-se apenas a mostrar para a audiência como 

o jornalismo é feito e o que influencia as decisões dos jornalistas.  

Ruellan (2006) analisa que as iniciativas de Jornalismo Cívico, ou 

Jornalismo Público, podem ser interpretadas como uma reação corporativa 

dos jornalistas preocupados com a influência crescente do marketing e 

das fontes sobre o projeto editorial das mídias. Para o teórico francês, o 

Jornalismo Público permite aos jornalistas legitimar práticas editoriais 

centralizadas sobre as expectativas do público e o interesse dos 

anunciantes, e de justificar a participação dos jornalistas nessas novas 

orientações.  

 

Uma audiência interativa 

Após essa experiência inicial de envolver as audiências na rotina 

jornalística, ainda no final da década de 1990, foram tomando forma as 

ideias de incluir a colaboração dos cidadãos, e a de informar sobre temas 

que os meios tradicionais ignoram. Entendia-se que era uma nova forma 

de fazer jornalismo, realizada por não profissionais e contraposta ao 

jornalismo tradicional e analógico, feito por jornalistas. Surgia a 

denominação: Jornalismo Cidadão (BOWMAN & WILLIS, 2003; NIP, 2006). 
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Espiritusanto e Rodríguez (2011) consideram que o movimento 

Indymedia, The Independent Media Center, deu os primeiros passos, nos 

idos de 1999, para o que se denomina Jornalismo Cidadão. Criado 

inicialmente como uma rede de jornalistas que se dedicava a informar 

sobre conteúdos políticos ou sociais, o Indymedia se particularizou ao 

abrir espaço, em novembro de 1999, para a participação da audiência 

durante os protestos contra a reunião do Fórum da Organização Mundial 

de Comércio (OMC), em Seattle, Washington. A proposta era de atuar 

como um meio alternativo, que documentasse todos os acontecimentos. 

Após esse primeiro momento, o Indymedia experimentou um crescimento 

vertiginoso, chegando a ter, no ano de 2006, sites em 150 países, e 

publicando informação em inglês, espanhol, alemão, italiano, português, 

francês, russo, árabe e hebreu (MESQUITA&VIZEU, 2014). 

No Brasil, um dos países onde o Indymedia atua, a ideologia 

repassada é de “dar voz a quem não tem voz, constituindo uma 

alternativa à mídia empresarial que, frequentemente, distorce fatos e 

apresenta interpretações de acordo com os interesses das elites 

econômicas, sociais e culturais. (...). A ênfase da cobertura é em 

movimentos sociais, particularmente em movimentos de ação direta (os 

“novos movimentos”) e sobre as políticas as quais se opõem” 

(INDYMEDIA, 2006).  

Dentro de uma lógica colaborativa, a audiência foi sendo envolvida 

de diferentes formas, em diferentes sites, como: o Slashdot.org 

(http://slashdot.org), que “permite a participação de múltiplas vozes, ao 

mesmo tempo em que prevê um filtro útil para a discussão” (BOWMAN & 

WILLIS, 2003); o DIGG (http://www.digg.com), que posiciona os assuntos 

mais votados, sejam da mídia tradicional ou não, em destaque na página 

principal, permitindo ainda que se publiquem histórias dos usuários; e o 

famoso OhMyNews (http://www.ohmynews.com), fundado em 2000, 

aberto a participação dos que convencionaram chamar de “amadores” 

(MESQUITA & VIZEU, 2014). 

No Brasil, os principais portais de notícias lançaram, durante os 

anos 2000, o que consideravam iniciativas de colaboração, entre elas o 

“Minha Notícia”, no IG (http://minhanoticia.ig.com.br); o “Você no G1”, na 

Globo.com (http://g1.globo.com.br/vc-no-g1) e o “Você Repórter”, no 
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Terra (http://noticias.terra.com.br/vcreporter). Seguindo o caminho dos 

portais, muitos jornais aproveitaram o espaço na Web para criar canais de 

colaboração, como é o caso do Zero Hora, do Estadão, de O Globo, do 

Jornal do Brasil, de O Dia e dos pernambucanos Diario de Pernambuco e 

Jornal do Commercio (MESQUITA&VIZEU, 2014). 

Chillón (2010) considera que o Jornalismo Cidadão, como 

reclamação de um novo jornalismo que transforma radicalmente as 

estruturas dos meios de comunicação para fazê-las mais democráticas e 

descentralizadas, começa a ter cobertura teórica a partir da obra de Dan 

Gilmor, We The media: Gransroots Journalism by the people, for the 

people. 

Acreditando na possibilidade de todo mundo produzir notícia, Gilmor 

(2004) antecipou a emergência do cidadão-repórter. Embora também não 

seja consenso, há um reconhecimento de que as reportagens de crises, 

consolidadas pelas imediatas consequências do Tsunami no Sul da Ásia, 

em dezembro de 2004, tenham sido um momento decisivo, como observa 

Allan (2009), para o termo Jornalismo Cidadão figurar proeminentemente 

no mundo jornalístico. Ele acrescenta: 

 
A quantidade notável de filmagem de vídeo amador, fotos 
instantâneas de celular – muitas das quais foram postadas em 
blogs e páginas pessoais – sendo feitas por cidadãos comuns que 
estavam no momento (turistas, em muitos casos) foi largamente 
reconhecida como uma contribuição única para a cobertura do 
jornalismo de massa (ALLAN, 2009, p. 18). 

 

Nos anos após o Tsunami, a produção do cidadão-repórter tinha 

conseguido seu lugar no meio jornalístico, estando frequentemente 

associada a eventos específicos de crise. A atuação dessa audiência 

passou a ser descrita de várias maneiras: “Jornalismo Popular”, 

“Jornalismo de Código Aberto”, “Jornalismo Participativo”, “Jornalismo 

Super Local”, “Jornalismo de Rede”, entre outros termos 

(MESQUITA&VIZEU, 2014). Mas, como reforça Allan (2009), mesmo com 

várias descrições e controvérsias, um fato não deixa dúvida: essa nova 

forma de produção de conteúdos para os media estava remodelando os 

protocolos e as prioridades da reportagem de crise.  
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Para Bowman & Willis (2005, p.9), o papel da audiência é ativo “en 

el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar información. La 

intención de esta participación es suministrar la información 

independiente, confiable, exacta, de amplio rasgo y relevante, que una 

democracia requiere”. Essa cultura participativa, que pode trazer 

modificações importantes para o jornalismo, de acordo com Anderson 

(2006), é movida por três forças de aceleração.  

A primeira é a democratização das ferramentas de produção - que 

resultou num grande número de conteúdos diariamente postados em 

redes sociais, por qualquer pessoa com acesso a um computador ou a um 

dispositivo móvel, conexão com a Internet para a publicização, e a 

habilidade para usar alguma das muitas redes sociais (ANDERSON,2006). 

A segunda força é a redução dos custos do consumo pela 

democratização da distribuição. “O fato de qualquer um ser capaz de 

produzir conteúdo só é significativo se outros puderem desfrutá-lo. O 

computador pessoal (PC) transformou todas as pessoas em produtores e 

editores, mas foi a Internet que converteu todo mundo em distribuidores” 

(ANDERSON, 206, p. 55). Por fim, a última força é a ligação, cada vez 

mais próxima, entre oferta e demanda. Os consumidores acabam por 

descobrir “que em conjunto, suas preferências são muito mais 

diversificadas do que sugerem os planos de marketing” (ANDERSON, 206, 

p. 55). 

Scolari (2008) afirma que a difusão dos Weblogs foi um dos 

primeiros sintomas de que algo estava mudando, porque, até então, na 

primeira década de desenvolvimento da Web, a distância entre o autor e o 

leitor era quase similar à do livro impresso. Ao final dos anos 1990, essas 

páginas pessoais começaram a incorporar um espaço que permitia a seus 

leitores agregar comentários aos artigos, e uma série de dispositivos que 

facilitavam a publicação de posts escritos por seus criadores. Em 1998, 

eram vários estes sítios chamados Weblogs, ou simplesmente blogs, 

denominação dada por Jon Barger, em 1997 (SCOLARI, 2008). 

A explosão dos Weblogs foi gerando diferentes descendências de 

blogs, dos estritamente pessoais até aqueles informativos, inspirados na 

imprensa tradicional. O Twitter, ao permitir o envio de breves conteúdos 
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ao longo do dia e a formação de comunidades de leitores (followers), 

levou a prática do blogging a um nível microtextual (SCOLARI, 2008). 

Olhando para esse fenômeno, Gilmor (2004) assegura que estamos 

assistindo ao casamento entre a lógica do código aberto e da produção 

informativa (open sourcing the news), que é um processo inédito na 

história dos meios, onde as fontes tendem a multiplicar-se e numerosas 

vozes se cruzam no ciberespaço.  

Scolari (2008) sustenta que estamos na presença de um 

ecossistema, onde a aparição de novas espécies - as tecnologias 

colaborativas – modifica o entorno ao entrar em relação com as entidades 

que já o habitam (por exemplo, as tecnologias do broadcasting). No 

entanto, as novas tecnologias não desprezam as anteriores, nem, como 

observa Scolari (2008, p. 201), “se suceden linealmente en una cuenta 

regresiva hacia el paraíso digital, sino que transforman el ecossistema al 

interactuar entre si y dar lugar a nuevas configuraciones”.  

Este cenário de mudanças e multiplicação de vozes surge como um 

processo que David Bolter e Richard Grusin (1999) denominaram 

“remediação”. Nesse processo de adaptação ao mundo digital, as mídias 

tradicionais remodelam seus produtos com base na nova lógica, enquanto 

os meios emergentes remodelam os antigos, ou seja, uma remodelagem 

mútua (BOLTER & GRUSIN, 1999). 

A base do conceito de “remediação” se estrutura no pensamento 

Mcluhaniano que, na década de 60, entendia a transformação dos meios 

como um processo de mutação que se dava por hibridização, fazendo 

nascer uma nova forma. Para Mcluhan (2000, p.72), “o rádio alterou a 

forma das estórias noticiosas, bem como a imagem fílmica, com o advento 

do sonoro. A televisão provocou mudanças drásticas na programação do 

rádio e na forma das radionovelas”.  

Wolton (1999) que, igualmente a Scolari (2008), não vê as 

modalidades midiáticas (mídias de oferta, caracterizadas pelos meios 

tradicionais e mídias de demanda, caracterizadas pelas novas tecnologias 

de comunicação) como pontos ascendentes numa escala progressiva e 

evolucionária, mas como complementares, atenta para a capacidade das 

novas tecnologias de comunicação no que se refere à oferta de 
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informação e de bancos de dados, mas enfatiza que esse aglomerado de 

informação requer processos profissionais de filtragem, triagem e 

priorização. Ele explica: 
 

Comunicação direta, sem mediações, como uma mera 
performance técnica. Isso apela para sonhos de liberdade 
individual, mas é ilusório. A rede pode dar acesso a uma massa de 
informações, mas ninguém é um cidadão do mundo, querendo 
saber tudo, sobre tudo, no mundo inteiro. Quanto mais informação 
há, maior é a necessidade de intermediários - jornalistas, 
arquivistas, editores, etc - que filtrem, organizem, priorizem. 
Ninguém quer assumir o papel de editor-chefe a cada manhã. A 
igualdade de acesso à informação não cria igualdade de uso da 
informação. Confundir uma coisa com a outra é tecno-ideologia 
(WOLTON, 1999, p. 85). 

 

Deuze (2009) chama a atenção para o fato de que a audiência, no 

que se denomina Jornalismo Cidadão, está presente no contexto de um 

esvaziamento de criatividade – ou, em outras palavras, de um 

esvaziamento do trabalho assalariado, trabalho de notícia na direção de 

voluntários não pagos - e de se interpelarem os mencionados 

consumidores-cidadãos como “colegas-cidadãos”, sem necessariamente 

investirem em treinamento, monitoração ou arranjos de proteção. 

Já Díaz-Noci (2010) ressalta que a incorporação dos usuários como 

autores é um fenômeno que ainda deve ser contemplado em sua 

verdadeira dimensão, sem cair no determinismo ou no otimismo não 

justificado. Ele considera que do ponto de vista econômico, os meios 

digitais, sobretudo os diários, oferecem como valor agregado os 

mecanismos de participação (e de fidelização). 

 

 A Audiência Potente: algumas considerações  
Uma questão central, que entendemos ser necessária deixar claro, 

é que a Audiência Potente não é jornalista, mas um agente no processo, 

nas práticas jornalísticas, nas rotinas, que, com as novas tecnologias 

sociais (WILLIAMS, 2011), vem afetando o jornalismo de diversas formas. 

Essa afirmativa vem antes de todas as denominações e caracterizações 

que trazemos neste trabalho, porque após o que se denominou Web 2.0, 

que, dentre outras coisas, tornou viável a incorporação, aos produtos 
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jornalísticos, de registros de acontecimentos em vídeos e fotografias feitos 

pela audiência, alguns teóricos questionavam o que diferenciava uma 

produção do profissional e a do não profissional (MESQUITA&VIZEU, 

2014). 

No papel de produtora e receptora de informações, a audiência, 

para alguns teóricos, ameaçava a atividade jornalística na medida em que 

tinha acesso aos meios de produção para participar da configuração da 

realidade. As denominações para o papel desempenhado por essa 

audiência eram várias: jornalismo participativo, cidadão repórter, 

jornalismo de código aberto, jornalismo público, jornalismo cívico. Em 

meio a muitas discussões nesse momento, os autores só conseguiam 

convergir para o entendimento de que há uma mudança nas relações 

entre os veículos de comunicação e a audiência, já que esta última, além 

de ativa e comunicativa, tem, agora, acesso aos meios de produção de 

conteúdos. Assim, uma das primeiras afirmativas referentes à Audiência 

Potente, é que ela, embora se integre cada vez mais ao campo jornalístico 

e contribua com o jornalismo, não é jornalista (MESQUITA&VIZEU, 2014). 

 Quando nos referimos à Audiência Potente, estamos falando de 

cidadãs e cidadãos que, de alguma forma, estabelecem uma relação ativa 

com os veículos de comunicação, envolvendo-se, ou sendo envolvidos, nos 

processos produtivos e nas rotinas jornalísticas (MESQUITA, 2014). É 

importante deixar claro que o conceito de audiência que trabalhamos em 

nossa tese de doutorado não está atrelado à da audience-as-market, 

como observa Ang (1991, p.43-84), perspectiva na qual a audiência é 

tratada como um número a ser vendido, tendo como base o modelo 

comercial norte-americano, em que os ratings (audiência média) são 

vendidos pelas empresas de comunicação aos anunciantes. No entanto, 

não desconsideramos a importância dos institutos de pesquisa, a exemplo 

do IBOPE e do Ipsos Marplan, ao fazerem seus levantamentos, para as 

empresas jornalísticas, acerca do perfil da audiência. 

Também entendemos, como muitos autores do campo do 

jornalismo, superada a ideia da mídia que funciona como emissor e de 

uma audiência passiva e amorfa, que recebe a informação. Estudos sobre 

recepção, principalmente a partir da década de 1980, já repensaram o 
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processo de recepção, vendo-o como decodificação, ou seja, um processo 

de significação e de ressignificação, e lançaram um novo olhar sobre o 

receptor como um sujeito ativo (MESQUITA&VIZEU, 2014). 

A Audiência Potente surge em um contexto de mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas, de democratização das ferramentas de produção, 

redução dos custos do consumo da informação pela democratização da 

distribuição (ANDERSON, 2006) e da interatividade (MESQUITA, 2014). A 

facilidade de acesso às ferramentas de produção possibilita à Audiência 

Potente dois caminhos: criar e alimentar seus próprios espaços de 

visibilidade (blogs e outros sites de redes sociais); e disponibilizar um 

grande número de conteúdos, principalmente em redes sociais, bastando 

que tenha disponibilidade, habilidade para usar algumas ferramentas e 

acesso a um computador ou a dispositivos moveis, como celulares, 

smartphones, tablets, dentre outros, conectados à Internet (MESQUITA, 

2014). 

 No entanto, como bem destaca Anderson (2006, p. 55), “o fato de 

qualquer um ser capaz de produzir conteúdo só é significativo se outros 

puderem desfrutá-lo. O computador pessoal (PC) transformou todas as 

pessoas em produtores e editores, mas foi a Internet que converteu todo 

mundo em distribuidores”. Assim, com o acesso aos meios de produção e 

a facilidade de distribuição, a Audiência Potente pode registrar 

acontecimentos que, em alguns casos, são incorporados a um produto 

jornalístico, ao mesmo tempo em que dispõe de canais pelos quais 

manifesta seu olhar sobre o mundo que a cerca.  

Esse agente que se envolve ou é envolvido nos processos, práticas 

e nas rotinas jornalísticas, possui: força de propagação da informação, 

não necessariamente notícia; capacidade de ação, possibilitada pelo 

acesso aos meios de produção; capacidade de amplificação uma vez que 

reverbera o conteúdo, fazendo com que chegue ao maior número possível 

de pessoas e capacidade de transformação, na medida em que muda sua 

forma de ação e de comportamento ao longo do tempo, dependendo de 

condições culturais, econômicas, sociais, tecnológicas, dentre outras 

(MESQUITA, 2014). 

Com acesso, habilidade de uso dos dispositivos tecnológicos, 

conectividade e a possibilidade de interatividade, a Audiência Potente, 
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além de ressignificar as mensagens que recebe, pode envolver-se com os 

veículos de comunicação das mais diversas formas. A força de propagação 

dessa Audiência Potente tem levado o jornalista, não só a incorporar esses 

conteúdos que estão nessas redes conversacionais, mas a movimentar ou 

ativar essas redes para “ter” os “olhares” desse novo agente, que não é 

necessariamente uma fonte institucionalizada do jornalismo (MESQUITA, 

2014). 

Adghirni (2012, p.66) diz que “trata-se de uma situação de 

interatividade e de reflexividade inédita na história, que obriga os 

produtores de conteúdos a ajustarem rapidamente sua produção para os 

leitores e para os concorrentes”.  

Essa Audiência Potente que utiliza as redes sociais vem se 

envolvendo, e sendo envolvida, pelos veículos de comunicação de 

referência trazendo novos elementos para o jornalista na construção social 

da realidade (MESQUITA, 2014). 

 

Considerações finais 

A sociedade em rede trouxe mudanças nas formas de organização 

social e consequentemente no jornalismo. Mudanças que trazem desafios 

novos como o de lidar com a participação cada vez mais ativa do público 

na produção de conteúdos e na agenda da mídia, com a possibilidade de 

democratização das formas de acesso ao espaço público midiático. E que 

nos obrigam a pensar sobre conceitos novos e velhos que se emaranham 

nessa teia informacional. 

São novas faces do processo de comunicação. Que por um lado 

levam o indivíduo, como receptor de informação, a exercer seu papel de 

consumidor de maneira mais participativa e crítica e do ponto de vista da 

produção de informação leva a ampliação da participação dos indivíduos 

na era informacional. 

No entanto não podemos olhar para essas faces do processo de 

comunicação com total ingenuidade ou com uma exagerada euforia, sem 

refletir sobre os interesses implícitos nessa relação entre a mídia e as 

audiências, que no nosso entender acenam como mecanismos de 

fidelização de leitores, ouvintes e telespectadores por parte das empresas 
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de comunicação “interessadas” em incorporar esses conteúdos produzidos 

por amadores, mas de uma maneira bem superficial. Ou ainda como 

forma de ampliar a propaganda sob outros modos e formatos. 

Não é à toa que grandes veículos utilizam as mais diversas formas 

de contato com a Audiência Potente, não só abrindo espaço para esse 

conteúdo produzido pelo amador, mas, sobretudo procurando saber qual 

produto noticioso anseia essa audiência.  

São novos cenários que se configuram, e que exigem do 

jornalismo, como destaca Chaparro (2007), descobrir, tomar consciência, 

se preparar para exercer os novos papéis que lhe cabem, em uma 

sociedade movida pelas energias da informação e pelos embates 

discursivos de instituições e pessoas que sabem o que dizer, como dizer e 

quando dizer. 
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Resumo 
O surgimento das tecnologias digitais, o fluxo e a velocidade das informações 
despertam nos jornalistas de rádio a necessidade de se compreender e aderir 
às tecnologias que facilitem seu trabalho, incluindo mobilidade e velocidade 
na captação das informações. Nesse sentido, algumas emissoras perceberam 
na ferramenta WhatsApp Messenger (aplicativo para celular disponível que 
utiliza dados móveis para troca de mensagens de texto, imagens, vídeos e 
áudio) uma oportunidade para se comunicar melhor com seus públicos. No 
caso específico, a rádio CBN São Paulo utiliza o aplicativo em seus programas 
repassando informações de serviço transmitida pelos ouvintes. Pretende-se, 
portanto, compreender, a partir da análise de conteúdo, como se dá a 
participação dos ouvintes da emissora através do aplicativo e como este 
contribui para construção do noticiário. 

Palavras-chave  
Radiojornalismo; Participação; Whatsapp; Jornal da CBN. 

Abstract 
The emergence of digital technologies, the flow and speed of information 
arouses the need to understand and adhere to the technologies that facilitate 
the work in radio journalists, including mobility and speed to get information. 
In this sense, some broadcasters realized the tool WhatsApp Messenger 
(mobile app available that uses mobile data to exchange text messages, 
images, videos and audio) an opportunity to better communicate with their 
audiences. In the specific case, the CBN São Paulo radio station use the 
application on their programs transferring information service transmitted by 
listeners. This search want to understand, from the content analysis, how is 
the listener’s participation of the station through the application and how this 
contributes to building the news. 

Keywords 
Radio journalism; Participation; Whatsapp; Jornal da CBN. 
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s notícias consumidas na atualidade, sejam através dos jornais, meios 

eletrônicos ou digitais, são produzidas a partir do trabalho de 

profissionais como jornalistas, que coletam informações e as 

organizam em determinados espaços (em papeis, tempo ou caracteres). 

Essa coleta está inserida em um processo composto por rotinas que 

propiciam ao profissional e à empresa, condições de trabalho para que o 

jornalista não se perca em meio a um montante de informações, e a 

empresa mantenha eficiência na realização desses processos.  

Para entender essas rotinas e como as informações chegam às 

redações e se transformam em notícias, pesquisadores em comunicação 

desenvolvem desde a década de 1950, estudos sobre a produção da 

informação, também conhecido e intitulado como newsmaking. Nesses 

estudos, surgem os conceitos de seleção noticiosa, noticiabilidade e valores-

notícia. Entende-se noticiabilidade como reflexo da ação das organizações 

e do trabalho dos jornalistas. Wolf (2012) acredita que, nesse processo, os 

eventos que não correspondem a tais requisitos são deixados de lado pelos 

jornalistas por não se enquadrarem ao andamento rotineiro das fases de 

produção jornalísticas.  

Os estudos justificam a seleção noticiosa a partir desses critérios 

pela necessidade que os jornalistas têm em manter o equilíbrio no 

desenvolvimento das atividades: “sem uma certa rotina de que se possa 

valer para fazer frente aos acontecimentos imprevistos, as organizações 

jornalísticas, como empreendimentos racionais, faliriam” (TUCHMAN, 1973 

apud WOLF, 2012, p. 196). Assim, a seleção faz parte do trabalho dos 

jornalistas em meio a um conjunto de informações que implicam o 

reconhecimento de que um acontecimento é um evento, e não uma 

sucessão casual de fatos.  

Já os valores-notícia são considerados como diversas relações e as 

combinações para recomendar a seleção de um fato (WOLF, 2012). Eles 

estão difundidos durante todo o processo de produção jornalística, 

independente da periodicidade da mídia. É, portanto, um parâmetro de 

relevância utilizado pelos jornalistas na avaliação dos fatos e sua possível 

A 
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inclusão no noticiário. Desse processo de seleção, Wolf (2012) propõe uma 

divisão ampla de valores-notícia por estarem relacionados a quatro áreas 

ligadas à transformação do evento em notícia, aos processos para produção 

e realização, à percepção dos jornalistas sobre o público receptor e a última 

sobre a relação dos jornalistas com seus pares: “a. os caracteres 

substantivos das notícias; o seu conteúdo; b. a disponibilidade do material 

e os critérios relativos ao produto informativo; c. o público; d. a 

concorrência” (WOLF, 2012, p. 207). 

Compreendendo toda essa dinâmica, percebe-se que esses valores 

notícia são alterados com a passagem do tempo e pela especialização dos 

profissionais e meios de comunicação, fatores que alteram as dinâmicas de 

produção e seleção das notícias, além da adaptação às transformações 

sociais e tecnológicas. Essa relação pode ser percebida com mais clareza 

partir do século XIX, quando os aparatos tecnológicos começaram a 

revolucionar a prática do jornalismo que também adaptou a forma de 

construção e veiculação das notícias para aproveitar melhor as tecnologias 

e atender a um público cada vez mais exigente. 

Um aspecto inicial dessa transformação pode ser percebido com o 

surgimento do telégrafo que, de acordo com Traquina (2005), foi uma das 

grandes revoluções do jornalismo com a aplicação do conceito de 

atualidade, principalmente na primeira guerra mundial. Criou-se a partir 

daquele instrumento, o conceito de presente instantâneo, colocando o 

jornalismo mais próximo da atualidade; contribuiu também, para a criação 

das agências de notícias e possibilitou a escrita de material jornalístico em 

uma linguagem homogeneizada em períodos telegráficos.  

Aquela época também registrou o crescimento da venda dos 

jornais, percebido a partir das mudanças sociais com a revolução industrial 

e do crescimento do número de alfabetizados. Percebe-se, portanto, que o 

jornalismo não se desenvolveu apenas tecnicamente, mas também, 

acompanhou as mudanças da sociedade, como destaca Traquina (2005, p. 

65):  

 
A seu tempo, a extrema orientação política da imprensa modificou-
se, embora apenas parcialmente, como resultado do crescimento 
econômico. A mudança chegou por causa do aumento da 
alfabetização e da formação de um público leitor novo que já não 
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estava tão interessado na política, e por causa do aumento da 
publicidade paga, que diminui a dependência financeira da imprensa 
dos partidos políticos. 

 

Esse período também é conhecido como o surgimento do novo 

jornalismo justamente por registrar mudanças consideráveis na técnica 

jornalística, incluindo a produção em larga escala e a industrialização do 

processo de produção jornalístico (TRAQUINA, 2005). 

Essa época também fez surgir a figura do repórter que passou a 

cobrir os acontecimentos, em especial os conflitos, como foi o caso da 

Guerra Civil Americana. Esses eventos se tornaram mais acessíveis aos 

jornalistas que passaram a buscar novas fontes de informações, relatar os 

fatos com exclusividade dos locais onde aconteciam, além exporem o 

conteúdo com diversas fontes e ângulos. 

Isso tudo fez com que a notícia passasse a ser tratada como um 

produto (como assim o é até os dias atuais): os americanos são 

reconhecidos como os criadores dessas técnicas de redação jornalística 

como se conhece aqui na América Latina e que foi implantada justamente 

nesse período; o produto notícia apresentado por eles, trazia características 

nas quais os fatos importantes estavam nas primeiras linhas do que 

conhecemos como lead, e os com menor importância de desenvolviam no 

texto formando uma pirâmide invertida.  

Além dessa formatação, destacam-se também daquela época, as 

melhorias na reprodução de imagem, sobretudo com a fotogravura (1851) 

e a heliogravura em (1905) e, no início do século XX, a popularização das 

máquinas fotográficas e das lentes que contribuíram para o registro de 

imagens, passando não só a ilustrar o conteúdo escrito como também, 

servindo para complementar com informações adicionais – não verbais.  

Também na primeira metade do século XX, surgiram os meios de 

comunicação eletrônicos como o rádio e a televisão que incorporaram o 

jornalismo em suas práticas. Ao longo das décadas, as notícias precisaram 

se adaptar a esses meios que buscavam se tornar mais ágeis que os jornais 

e passaram a emitir notícias em tempo real para milhares de pessoas com 

auxílio de outros aparatos tecnológicos, como por exemplo, o telefone, que 
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possibilitou a comunicação entre redação e repórter, além da transmissão 

de informações sonoras com maior agilidade. 

Já as últimas décadas do século XX revelaram uma importante 

transformação na forma de produção e consumo de informações 

jornalísticas. Os computadores se transformaram em ferramentas 

essenciais para a construção de notícias em todas as mídias, ao mesmo 

tempo que a internet, que além de facilitar a comunicação e distribuição de 

informações digitais, também pode ser considerada um grande arquivo 

onde se encontram informações de todo o mundo, verídicas ou não.  

Essas ferramentas evoluíram ainda mais no início do século XXI com 

o barateamento da produção dos aparatos tecnológicos, popularização da 

internet e dos aparelhos portáteis que permitem, tanto ao profissional 

quanto ao consumidor, produzir e transmitir conteúdos multimídia com 

rápidos toques nas telas de seus aparelhos.  

Nessa perspectiva, os jornalistas e as empresas jornalísticas se 

veem em um espaço onde as notícias não são mais estáticas e o espaço é 

infinito, diferentemente dos jornais impressos. Assim, surgiram novas 

hipóteses sobre as técnicas do jornalismo no século XXI, como a defendida 

por Canavilhas (2007, p. 38) que apresenta a “Pirâmide deitada” em uma 

tentativa de relacionar a técnica do webjornalismo de terceira geração com 

o conceito de pirâmide invertida. Nesse contexto, o leitor fica livre para fazer 

escolhas de leituras através de hiperlinks conectados em um mesmo site ou 

em sites diferentes. 

Percebe-se, ainda, que a sociedade do século XXI vive uma nova 

ordem do consumo das notícias e está cada vez mais crítica, percebendo 

que as informações publicadas não são verdades absolutas (ALSINA, 2009). 

Isso nos mostra que tanto a sociedade quanto os profissionais precisam 

compreender a importância do jornalismo e que as notícias precisam evoluir 

com base no interesse social.  

 Nessa perspectiva, percebendo as alterações tecnológicas e sociais 

na evolução do jornalismo, considera-se a necessidade de se compreender 

como a sociedade utiliza tais tecnologias para expor seus anseios e como 

os aparatos tecnológicos contribuem para a construção das mensagens 

noticiosas, tendo o rádio como objeto específico de avaliação. 
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A notícia radiofônica na era dos dispositivos móveis 

Após todas as discussões já apresentadas, estamos cientes de que 

a produção das notícias passa por processos de rotinas que incluem a 

seleção dos fatos que merecem ser publicados. Sampaio (2008), destaca 

que o rádio, assim como as demais mídias, utiliza tal seleção para construir 

seu noticiário. Entretanto, diferentemente dos jornais gráficos que tem 

equipes distribuídas em tarefas específicas, o radiojornalismo exige, por 

exemplo, que os profissionais lidem com matérias de todas as procedências 

ou natureza, o que contribui para que o jornalista tenha maior apuro, 

“redundando na melhoria gradativa pela prática do importantíssimo critério 

seletivo” (SAMPAIO, 2008, p. 41). 

Considera-se que a seleção das notícias, portanto, é algo inerente 

aos jornalistas, incluindo os que atuam na produção de conteúdo para o 

rádio, mesmo apresentando rotinas estruturais e de pessoal diferentes das 

demais mídias, mas mantendo rotinas intelectuais de seleção semelhantes, 

afinal, o tempo do rádio não comportaria a cobertura de todos os fatos que 

acontecem no mundo. 

Nessa perspectiva, diversos pesquisadores buscaram sistematizar, 

com o objetivo de explicar aos estudantes de comunicação, quais os 

critérios necessários para que um fato se torne notícia no rádio. Parada 

(2000) apresenta um resumo da pesquisa de Boyd (1988) que reuniu os 

elementos das notícias de rádio em seis grandes grupos: proximidade, 

relevância, imediatismo, interesse, drama e entretenimento. 

Este último tópico pode até causar estranheza já que estamos 

tratando de jornalismo e muitos acreditam que o entretenimento é 

contraponto a ele. Entretanto, segundo Boyd (1988 apud PARADA, 2000), 

esse entretenimento jornalístico é um conjunto de informações úteis ao 

ouvinte que não precisa ter um tom de seriedade como as notícias factuais. 

Nesse sentido, o autor ainda subdivide o critério entretenimento em onze 

grupos e assuntos que o ouvinte está à procura: hora certa; emergências; 

denúncias; atos do governo; conflitos e debates; saúde; reclamações de 

ouvintes; dá para resolver - soluções simples para problemas cotidianos; 

previsão do tempo; esporte; trânsito e estradas (BOYD, 1988 apud PARADA, 

2000). 
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O autor ainda registra que os fatos devem ser abordados sob a ótica 

do interesse público e do ouvinte e que, se o fato não se enquadrar nos 

critérios acima citados, o produtor/redator deve verificar se a informação se 

encaixa em um dos tópicos seguintes: importante; trágico; raro; o último 

ou mais recente; o mais caro; acabou de acontecer; vai acontecer; o 

primeiro ou o maior (PARADA, 2000). 

Um outro olhar sobre essa temática está na pesquisa de Ferraretto 

(2003) que, com um viés nacional, afirma que o rádio brasileiro não difere 

das demais mídias, em sua essência, mas a seleção dos fatos noticiáveis 

obedece a dois tipos de parâmetros: validação do grupo dominante na 

sociedade e o teor informativo. O autor define que as informações são 

analisadas com base nas normas da empresa, depois passam por critérios 

jornalísticos – normalmente expressos em manuais de redação das 

emissoras, e, quando finalmente definido o que será noticiado, os fatos 

ainda sofrem influência dos editores. 

A pesquisa ainda aponta que “a unidade básica do poder noticioso 

de um acontecimento é a sua anormalidade, o seu inusitado” 

(FERRARETTO, 2003, p. 194). Ele ainda nos apresenta que os principais 

critérios de seleção no rádio são: atualidade, proximidade, proeminência e 

Universalidade. Para o autor, os chefes de reportagens, editores, repórteres 

e redatores ainda analisam o material informativo com base nos parâmetros 

editorais da empresa e com relação à ideia que eles têm do público receptor. 

A partir de uma análise comparativa desses critérios apresentados, 

percebe-se que os dois pesquisadores concordam que um dos fatores que 

levam à seleção dos fatos é o seu imediatismo e a proximidade geográfica. 

Comasseto (2007) destaca ainda que as notícias no rádio costumam ser 

apresentadas em três grandes grupos: “a) notícias tradicionais; b) notícias 

de serviço; c) notícias de entretenimento” (COMASSETO, 2007, p. 166). 

As notícias tradicionais compreendem temas de atualidade de todas 

as editorias com o objetivo de manter as pessoas informadas sobre 

acontecimentos importantes e contribuindo para enriquecer o 

conhecimento de mundo dos ouvintes. Já as notícias de serviço têm a 

função de fornecer informações e dicas sobre as condições do tempo, 

trânsito além de oferecer orientações sobre saúde, economia doméstica, 

direitos do cidadão, ofertas de emprego, dentre outros.  
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Por último, as notícias de entretenimento englobam as dicas de 

culinária, notícias do mundo artístico e relatos sobre problemáticas 

pessoalizadas e dramas emocionais (COMASSETTO, 2007). Dentre as 

notícias tradicionais, o autor ainda destaca o fato dos produtores de rádio 

darem ênfase às matérias de cunho policial que se distribuem em toda a 

programação informativa/jornalística, deixando de lado outros temas 

importantes. Essas observações de Comassetto nos fazem refletir sobre a 

construção da notícia no rádio do século XXI. Temos um meio de 

comunicação ágil que se transforma. Os critérios que se enquadram no 

jornalismo de entretenimento surgem como novo elemento no 

radiojornalismo. 

Entretanto, é necessário destacar que, além dos temas, estamos 

vivendo em uma era em que a informação é transmitida de forma ágil 

através das mídias sociais acessíveis em dispositivos móveis com 

transmissão e recepção de dados como smartfones e tablets. Ressalta-se 

dessa percepção, que o radiojornalismo, no contexto digital do século XXI, 

se transformará para além da sua atual forma de apresentação. Com a 

influência da internet, a informação radiofônica estará conectada com um 

hipertexto maior, desconstruindo a ideia de produção e apresentação das 

notícias que se tem na atualidade, como destaca Semprini (1994 apud 

MEDITSCH, 2010, p. 234-235): 

 
Não se trata de fornecer o dado, mas de indicar onde encontra-lo e 
como obtê-lo. É explorando esta atividade de intermediário que o 
rádio põe a conhecer uma vastíssima rede a todos os níveis de 
administração pública, a nível associativo e do voluntariado. [...] A 
França aparece agora como um imenso how to, um sistema de 
complexidade tal que necessita a presença de um intermediário 
para poder interroga-lo. France Info é propriamente isto, um smart 
agente midiático da vanguarda que orientou o seu fluxo pela 
disposição da audiência de orientar-se na nova sociedade da 
comunicação generalizada. 

 

Nesse contexto percebe-se que o jornalismo também sofrerá 

adaptações, em especial nos processos de produção e nos critérios de 

noticiabilidade, em virtude da maior conexão entre receptor e emissor. Além 

disso, a concepção de hipertextualidade no rádio desconstrói a ideia do 
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seletor de notícias, pois na internet, o usuário organiza suas próprias 

informações de acordo com os interesses próprios. Surge então, o receptor-

emissor, aquele que emite informações que ajudam a pautar e construir o 

noticiário através de participação pelas mídias sociais ou por aplicativos. 

É interessante registrar uma breve diferença entre interação e 

participação. Consideramos o conceito apresentado por Klöckner (apud 

KOCHHANN, 2012) que registra a participação como sinônimo de tomar 

parte de, enquanto a “interação implica, entre outros fatores, na conquista 

de um lugar, em intenção de interagir mutuamente, em senso de 

oportunidade, em concentração ao conteúdo debatido” (KLÖCKNER, 2011 

apud KOCHHANN 2012, p. 52). 

Nesse processo de participação na era da conexão pela internet 

móvel em celulares e tablets, um dos destaques dos tempos atuais do uso 

dessa rede na participação do ouvinte para construção do conteúdo 

jornalístico nas emissoras de rádio, é o aplicativo WhatsApp Messenger, que 

permite troca de mensagens por celulares e tablets através de conexão de 

dados por internet. Esse aplicativo vem sendo usado nos últimos meses por 

emissoras de rádio das maiores capitais do Brasil como uma forma de 

participação e obtenção de informações para construção do noticiário: 

 
As grandes emissoras estão usando o aplicativo muito além do envio 
de mensagens. Alguns veículos de comunicação têm usado outro 
recurso do aplicativo, que é dinâmico, como a informação passada 
por áudio, onde o ouvinte tem 15 segundos para passar a sua 
informação ou o seu recado. Em emissoras jornalísticas, o uso do 
aplicativo em áudio tem se tornando comum. O próprio ouvinte 
passa (grava) informações do trânsito, por exemplo, quase que em 
tempo real (CHENI, 2014, p. 1) 

 

Percebe-se, portanto, que o jornalismo de rádio vem se adaptando 

às novas tecnologias para chegar cada vez mais perto de seu público 

ouvinte. Entretanto, é necessário lembrar que a rotina jornalística não pode 

ser abandonada ou substituída pelas novas tecnologias, mas sim, adaptada, 

afinal o jornalista tem responsabilidade sobre o que publica e, por isso, deve 

apurar ou confirmar os dados recebidos por qualquer plataforma. 

Um dos exemplos práticos do uso do WhatsApp na construção do 

noticiário é percebido na Rádio CBN de São Paulo que proporciona a 
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participação dos ouvintes através do número (11) 999 131 943 em 

programas como o Jornal da CBN e o CBN São Paulo. Nessa perspectiva e 

buscando compreender melhor as influências das atualizações tecnológicas 

e das necessidades dos ouvintes na construção do noticiário na perspectiva 

prática, apresentamos, a seguir, uma análise sobre a utilização do aplicativo 

WhatsApp no Jornal da CBN exibido durante o período de 06 a 10 de 

outubro de 2014. 

 

O WhatsApp no Jornal da CBN 

A rádio CBN São Paulo opera nas frequências de 780 AM e 90,5 FM 

a partir da capital paulista para outras três emissoras próprias da Central 

Brasileira de Notícias (CBN) instaladas nas cidades de Belo Horizonte/MG, 

Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, além de outras 32 rádios afiliadas, formando 

assim, a rede CBN. A rádio de São Paulo é responsável por boa parte da 

programação da rede, incluindo o programa Jornal da CBN, objeto deste 

estudo, transmitido diariamente no horário das 6h às 9h30. 

Esta pesquisa realizou análise de conteúdo do programa veiculado 

pela emissora no período de 6 a 10 de outubro de 2014, e, a partir dessa 

análise, podemos resumir a organização e caracterização do programa. O 

radiojornal é apresentado pelo jornalista Milton Jung com o apoio do locutor 

Thiago Barbosa. Eles iniciam a primeira hora do informativo com escalada 

com cerca de dez minutos de duração, transmitindo os destaques dos 

principais temas que serão abordados no programa, apresentando também, 

sonoras dos temas mais impactantes do noticiário, como por exemplo, as 

repercussões dos temas políticos.  

Em seguida, é concedido espaço para as notícias locais das 

emissoras afiliadas, enquanto a emissora cabeça de rede3 transmite as 

informações da cidade de São Paulo com reportagens e informações ao vivo 

do trânsito e outros acontecimentos observados por Luiza Silvestrini a bordo 

do helicóptero da CBN. Adiciona-se também um resumo da situação de 

outros serviços públicos e trânsito com Adamo Bazani e Joyce Ribeiro (que 

atuam dentro da redação da CBN) além da participação da repórter de rua 

Kátia Tofoleto com informações e entrevistas em determinados pontos das 

                                                           
3 Local onde é gerada a programação para emissoras afiliadas (TAVARES, 2011). 
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cidades em torno da capital paulista. Ressalta-se que algumas dessas 

informações são veiculadas com frequência também para as demais 

emissoras da rede. 

O Jornal da CBN também apresenta quadros com análises de temas 

do cotidiano que contam com a participação de jornalistas e especialistas já 

conhecidos do público ouvinte, seja pelo tempo de atuação no noticiário ou 

pela participação em outras mídias. No período de pesquisa, registram-se 

os seguintes quadros: CBN na Fórmula 1; Academia CBN com Mário Sérgio 

Portela; Mundo digital com Ethevaldo Ciqueira; Momento do Esporte com 

Juca Kfouri; Caderninho da Bel com Bel Pesce; Linha aberta com Carlos 

Alberto Sardenberg; Bem estar e movimento com Márcio Atalla; CBN 

Dinheiro com Mauro Halfeld; Time das 8; O comentário de Arnaldo Jabor; 

Dia-a-dia da economia com Míriam Leitão; Capital Humano com Gilberto 

Dimenstein; Momento do Esporte; Hora de Expediente Dan Stubach, Luiz 

Gustavo Medina e José Godoy; A política como ela é com Kennedy Alencar; 

Mais São Paulo com Gilberto Dimenstein; Liberdade de expressão com 

Carlos Heitor Cony, Artur Xexéo e Viviane Mosé; Rádio Sucupira; e Minuto 

Meio e Mensagem. 

Além desses quadros, ainda puderam ser registradas entrevistas 

com profissionais ou personalidades que contribuíram para o detalhamento 

de informações que não se adaptaram ao formato das reportagens, por 

exemplo. Elas não são apresentadas em horários fixos e, durante o período 

de análise, registrou-se entrevistas com: Walter Feldman (coordenador da 

campanha de Marina Silva – PSB, à presidência da república) no dia 06/10; 

Claudio Couto (cientista político) e Flávio Dino (político do PCdoB eleito 

governador do Maranhão) no dia 07/10; Wellington Dias (eleito governador 

do Piauí pelo PT) no dia 08/10; e Dr.ª Rosana Richtmann (Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas), 10/10. 

Destaca-se ainda, da exibição do programa, o Repórter CBN, 

boletim informativo veiculado para todas as emissoras da rede e lido pelo 

locutor Thiago Barbosa, a cada meia hora, com os principais acontecimentos 

do Brasil e do mundo em blocos de dois a dois minutos e meio de duração 

(TAVARES, 2011). 

Em meio a todos esses quadros, o ouvinte é convidado pelo âncora 

a participar do programa através de ferramentas como o e-mail do âncora 
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(milton@cbn.com.br), Twitter do programa (twitter.com/jornaldacbn) e da 

página do Facebook da emissora (facebook.com/radiocbn), além do 

WhatsApp da CBN São Paulo.  Para participar através desta última 

plataforma, a emissora orienta que o ouvinte deve fazer download do 

aplicativo e adicionar o número à sua agenda de contatos. Em seguida, deve 

enviar nome completo, cidade e bairro em mensagem através do aplicativo 

para o número da emissora (CBN, 2014). 

 Para compreender como esse aplicativo compõe o noticiário, foi 

realizada uma análise do conteúdo veiculado no período de 06 a 10 de 

outubro de 2014. Nesse recorte temporal, observou-se que a produção do 

Jornal da CBN convida constantemente os ouvintes a participar através do 

WhatsApp. Além disso, o programa também utiliza sinais sonoros para 

ressaltar o momento em que as informações recebidas pelo aplicativo são 

utilizadas e veiculadas no programa. 

 No período analisado foram constatadas 31 inserções de conteúdos 

enviados pelos ouvintes através do aplicativo, sendo divididas em 11 no dia 

06/10, 6 em cada um dos dias 07, 08 e 09/10, e apenas 02 participações 

no dia 10/10. A seguir, veremos uma descrição detalhada do que aconteceu 

em cada uma dessas participações. 

 

06 de outubro de 2014 

 A primeira participação aconteceu às 6h24, quando um ouvinte não 

identificado fez reclamações e enviou fotos sobre descarte de lixo e 

publicidade político-eleitoral em formato de santinho nas ruas da cidade de 

Guaratinguetá. O locutor ainda destacou que outros ouvintes reclamaram 

da sujeira com material eleitoral na cidade de São Paulo. Logo depois, foi 

registrada a reclamação de ouvintes a respeito de problemas na linha 3 do 

metrô. O locutor registrou a mensagem do ouvinte Ricardo Leandro que 

estava na plataforma Arthur Auvin da linha vermelha do metrô, e destacou 

que o ouvinte aconselhava aos demais usuários que se deslocavam da zona 

leste para o centro da cidade a procurarem outro transporte. Segundo 

Thiago Barbosa, locutor no horário, àquela hora eram cinco mensagens de 

ouvintes no WhatsApp da CBN reclamando da linha 3 vermelha. 

mailto:milton@cbn.com.br
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 Já às 6h42 o sinal sonoro do WhatsApp foi veiculado para registrar a 

informação do ouvinte André Keirob, de Mauá, que relatou um acidente 

grave na Pereira Barreto em São Bernardo do Campo, sentido Santo André. 

A seguir, o locutor chamou o repórter Adamo Bazani que ratificou a 

informação destacando que o acidente ocorreu porque um motorista perdeu 

o controle do carro na avenida Pereira Barreto no sentido Santo André e 

acabou batendo contra um poste. Duas pessoas ficaram feridas naquele 

acidente e o veículo ocupava a calçada. O repórter aproveitou a 

oportunidade para informar que um outro acidente também foi registrado 

na marginal do Rio Tietê próximo à ponte Cruzeiro do Sul no sentido da 

Castelo Branco e deixava o trânsito lento na região. 

 Às 6h54 o locutor destacou novamente que os ouvintes continuavam 

reclamando da linha 3 do metrô paulista. Logo após, o repórter Adamo 

Bazani justificou que a Linha 3-vermelha do metrô apresentou problemas e 

que o passageiro ainda sentia os reflexos. Um trem apresentou defeito na 

estação vila Matilde e a composição foi esvaziada, ficou parada por 4 

minutos e seguiu para barra funda. Por causa disso, havia lentidão no 

serviço. Quase uma hora depois, às 7h44, o repórter Adamo Bazani foi 

chamado novamente para conferir informação enviada por um ouvinte de 

que havia um acidente no túnel 9 de julho. O jornalista ratificou a 

informação e relatou que dois carros bateram e que a faixa da direita 

continuava bloqueada. 

 Uma outra participação no dia 06/10 envolveu a opinião dos ouvintes 

sobre o conteúdo do jornal. Às 7h47 foi registrada a reclamação dos 

ouvintes sobre a afirmação da jornalista Luiza Silvestrini que estava a bordo 

do Helicóptero CBN e que havia informado que usaria óculos de raio laser 

para ver os túneis e ficar informada sobre acidentes como o do túnel 9 de 

julho. Os ouvintes registraram que era melhor a profissional utilizar óculos 

de raio-x, pois o de raio laser poderia danificar os túneis. Nesse momento 

a repórter pediu desculpas aos ouvintes e aproveitou para registrar outras 

informações do trânsito. 

 Já às 7h55 a repórter Luiza Silvestrini trouxe outras informações do 

trânsito e foi registrada a participação dos ouvintes que estavam na avenida 

Pereira Barreto em Santo André e tinham dificuldade com o trânsito intenso, 

ratificada pela profissional que estava no helicóptero. Um minuto depois, o 
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locutor registrou que um ouvinte relatava dois acidentes entre a Ponte do 

Jaguaré e o Cebolão na Marginal Pinheiros, informação ratificada pela 

jornalista Luiza Silvestrini que viu um dos acidentes que estava causando 

interdição na Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. Três minutos depois, 

o locutor continuou com a opinião dos ouvintes que enviavam texto e 

fotografias sobre a sujeira na cidade ocasionada pelo descarte de materiais 

de campanha eleitoral.  

 Ainda sobre o acidente em Santo André e lentidão na Marginal 

Pinheiros relatada pelos ouvintes, a repórter Luiza Silvestrini informou ao 

vivo, às 8h17, as alternativas para quem seguia no sentido Interlagos. Mais 

de uma hora depois, às 9h20, foi registrada a última participação pelo 

WhatsApp, quando o locutor relatou que os ouvintes continuavam 

reclamando da sujeira de material de campanha eleitoral nas ruas, e que 

um deles preferia que se trocassem os nomes das impressões de santinhos 

para capetinhas. Nas ruas, a repórter Catia Toffoletto, confirmou o que os 

ouvintes estavam reclamando e entrevistou cidadãos que estavam limpando 

os materiais descartados em frente às casas deles. 

 

07 de outubro de 2014 

A primeira participação aconteceu às 6h52 quando um ouvinte não 

identificado perguntou o que estava acontecendo na Marginal Pinheiros no 

sentido Castelo Branco. O repórter Adamo Bazani, da redação da CBN, 

respondeu o ouvinte registrando que a pista local na marginal Pinheiros no 

sentido Castelo Branco estava com a faixa da esquerda interditada por 

causa da queda de um motociclista.  

Às 7h15 a ouvinte Ana Carolina estava na Estação Tucuruvi do 

Metrô e mandou uma mensagem pelo WhatsApp informando que o acesso 

à estação estava restrito devido a uma falha em equipamento de via. O 

repórter Adamo Bazani confirmou a informação e destacou que o problema 

ocasionou o embarque por apenas uma plataforma e, por isso, a lotação na 

estação era maior. Cerca de 30 minutos depois, as 6h44, o locutor Thiago 

Barbosa destacou que o ouvinte Samuel Queiroz reclamava do problema 

naquela mesma estação através do e-mail e que a ouvinte Ana Carolina, 
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que já tinha entrado em contato anteriormente, ressaltou que o problema 

foi somente na estação e que dentro dos trens a situação era tranquila. 

A participação seguinte aconteceu às 8h46, quando a ouvinte 

Natalia Ferrari relatou que havia cinco vacas pastando em frente à 

prefeitura de Mauá, interior paulista. Depois do relato, a repórter Luiza 

Silvestrini foi chamada a falar ao vivo e confirmou que viu vacas pastando 

no centro da cidade e que, naquele momento, elas estavam em frente ao 

Teatro Municipal. Ainda sobre o assunto, às 8h49 o repórter Adamo Bazani 

e o âncora do jornal, Milton Jung, fizeram um breve comentário sobre as 

vacas que continuavam no centro da cidade. Oito minutos depois, o locutor 

do jornal trouxe o comentário do ouvinte Geyzus que declarou pelo 

WhatsApp que costumava ver cavalos em Mauá, e que aquela era a primeira 

vez que ele via vacas no centro da cidade. O locutor aproveitou e brincou 

com a repórter aérea Luiza Silvestrini, perguntando se havia vacas no 

corredor norte-sul, onde ela sobrevoava naquele instante. 

Às 9h24, o sinal sonoro do WhatsApp tocou mais uma vez para a 

última participação do dia através do aplicativo. O locutor anunciou que 

havia chegado uma foto mostrando um motociclista caído na rodovia 

Presidente Dutra no quilômetro 228 e que uma faixa estava interditada. 

Naquele momento, ele convidou a repórter Isabel Campos para trazer mais 

informações e ela confirmou que o quilômetro 227 estava com duas faixas 

interditadas e que já havia sete quilômetros de congestionamento no 

sentido São Paulo, destacando como alternativas a avenida Ayrton Senna 

ou expressa da Dutra.  

 

08 de outubro de 2014 

Às 6h19 o sinal do WhatsApp tocou pela primeira vez naquela 

quarta-feira e o locutor Thiago Barbosa destacou que os ouvintes 

internautas estavam enviando fotografias da lua e do sol de São Paulo e 

que um ouvinte compartilhou pelo aplicativo uma imagem da lua e do sol 

na região do Capão Redondo, destacando que ainda não dava para ver o 

eclipse da lua que acontecia naquela manhã. Trinta e cinco minutos depois, 

às 6h54, o repórter Adamo Bazani informou que a velocidade estava 

reduzida na avenida Presidente Dutra por excesso de veículos e que a 

Rodovia dos Imigrantes ainda estava com faixas interditadas por causa de 



  

Luiz Custódio da SILVA ▪ Jeferson ROCHA 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 116 a 137              131  

 

 

 
 

um acidente. Naquele momento, o locutor Thiago Barbosa destacou que 

alguns ouvintes utilizavam o WhatsApp da CBN para informar que já 

estavam parados na Rodovia dos Imigrantes a partir do quilômetro 22 e 

que havia pelo menos cinco quilômetros de congestionamento para quem 

estava indo naquela rodovia no sentido de São Paulo. 

Às 7h43 o Sinal WhatsApp tocou novamente e o locutor do jornal 

destacou que as pessoas continuavam falando de transito. Marcelo Lima, 

um dos ouvintes, relatou pelo aplicativo que gastou dezoito minutos para 

andar 600 metros na Geovani Grunch para chegar até a Ponte João Dias. 

Dois minutos depois, outro ouvinte participou informando que havia um 

sinal quebrado na avenida Francisco Morato com a Praça dos Três Poderes. 

A participação seguinte aconteceu às 7h56 quando os ouvintes 

emitiram opiniões sobre o retorno da proibição do uso das sacolas plásticas 

na cidade de São Paulo, mas essas opiniões não foram citadas com nomes 

dos ouvintes. Vinte e quatro minutos depois, às 8h22, aconteceu a última 

veiculação de participações do ouvinte pelo WhatsApp no Jornal da CBN. 

Naquele momento, o locutor destacou informações do ouvinte Almir, que 

escreveu que na avenida Ordem e Progresso, Casa Verde, estavam 

acontecendo obras do corredor de ônibus há pelo menos sete meses e 

aproveitou para questionar se prioridade das obras da prefeitura eram os 

ônibus ou as ciclovias. 

 

09 de outubro de 2014 

A participação dos ouvintes através do WhatsApp da CBN São Paulo 

naquela quinta-feira começou às 6h14 quando o sinal sonoro foi executado 

e, na sequência, o locutor ressaltou que havia gente reclamando da Linha 

3/vermelha do metrô, que teve um problema por volta das cinco horas da 

manhã e precisou ser esvaziada. A ouvinte Solange contou que embarcou 

às 4h50 e chegou no Anhangabaú até as 5h50. O locutor ainda destacou 

que outros ouvintes relataram que, naquele momento, a situação já estava 

normalizando. 

Já às 7h13, alguns ouvintes reclamaram do trânsito na avenida 23 

de maio, sentido centro. Já o ouvinte Thiago, taxista na capital paulista, 

relatou um acidente na altura da avenida Stela, que estava causando 
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congestionamento. Naquele momento, o locutor chamou a repórter aérea 

Luiza Silvestrini que ratificou que havia um acidente na avenida 23 de maio 

e que também havia trânsito lento no Corredor Norte-Sul até a ponte 

Cruzeiro do Sul. A repórter registrou ainda, que o acesso da marginal Tietê 

estava difícil naquele momento. 

Trinta e três minutos depois, o locutor Thiago Barbosa registrou que 

várias reclamações sobre a água continuavam chegando pelo WhatsApp da 

CBN. Ele destacou a opinião de Felipe Mendes que relatou a situação de 

Itaquera, Guaianazes e Parte da grande São Paulo no lado Leste, onde o 

abastecimento de água estava sendo feito das 20h às 5h. Felipe desabafou, 

questionando se a medida seria para ensinar a economizar. O locutor 

replicou também, a mensagem de Renato Brand que estava no Ipiranga e 

afirmou que naquela região também faltava água toda madrugada e pediu 

para que a produção do Jornal da CBN questionasse a presidenta da Sabesp 

para explicar a diferença entre racionamento e corte de pressão. 

Às 8h19, o efeito sonoro do WhatsApp soou novamente e o locutor 

Thiago Barbosa destacou que vários ouvintes escreveram reclamando de 

lentidão na Linha 4 do metrô. Ronaldo, de São Miguel Paulista, disse que a 

linha estava completamente parada; Moura escreveu: “15 minutos parado 

no metrô, na linha amarela”. Em seguida, o repórter Adamo Bazani 

esclareceu que havia um problema técnico na circulação dos metrôs e que 

a redação ainda não sabia qual tipo de problema, mas que havia uma 

ocorrência técnica que reduzia a velocidade das composições e aumentava 

a lotação nos trens e nas plataformas naquela manhã. 

O problema seguiu e os ouvintes continuaram a se comunicar com 

a CBN através do WhatsApp: às 8h57 o locutor registrou mensagens de 

Ronaldo Brown, Maurício Vincentin, Douglas Pires e Adriane que enviaram 

imagens da plataforma sentido Butantã lotada na linha amarela do metrô. 

O locutor ainda destacou que o repórter Adamo Bazani já havia informado 

a existência de um problema de lentidão no metrô, não justificado nem 

esclarecido até o final daquele programa. 

Na última participação registrada pelo WhatsApp, o locutor Thiago 

Barbosa leu a mensagem de Rodrigo, do Jardim da Saúde, que afirmou 

haver um vazamento de água em frente ao Supermercado Joanin, da 

rodovia Anchieta, e que estava insatisfeito com aquele desperdício em meio 
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ao racionamento de água que a cidade de São Paulo vivia. O ouvinte 

ressaltou que já havia informado o problema à Sabesp e que a empresa já 

estava indo ao local do vazamento para saber o que estava acontecendo.  

 

10 de outubro de 2014 

Na sexta-feira, último dia de análise, o número de participações 

através do WhatsApp foi reduzido com apenas duas ocorrências. A primeira 

aconteceu às 6h43, quando o locutor Thiago Barbosa registrou a opinião de 

Ademar, da Vila Penteado, que relatou a existência de um vazamento de 

água na Rua Miguel Conejo, próximo à Marginal Tietê, caracterizando como 

“um chafariz de cerca de quatro metros de altura”. 

Durante o programa, o âncora Milton Jung e o locutor Thiago 

Barbosa chamam para que o ouvinte participasse pelo WhatsApp da CBN às 

7h22 e 7h49. Já às 8h22 registrou-se a última mensagem veiculada no 

programa, quando o ouvinte Denis Max afirmou que o trânsito estava prado 

desde o começo da avenida Eduardo Paulo Freire e na Fernão Dias. Naquele 

momento o locutor contatou a repórter Luiza Silvestrini que estava no 

helicóptero e que registrou a ocorrência de um acidente na ponte 

Aricanduvas que estava travando a Rodovia Presidente Dutra, avenidas 

Educador Paulo Freire e Fernão Dias, por causa de um carro e uma moto 

que colidiram e estavam ocupando uma faixa da rodovia no sentido zona 

leste – centro. 

 

Para compreender melhor esses dados, codificamos 

metodologicamente as inserções em cinco categorias relacionadas aos 

assuntos veiculados, quais sejam: trânsito, metrô, cidade/cotidiano, 

infraestrutura e sugestão. Em um resumo das participações descritas acima, 

percebe-se que houve 16 inserções relativas ao trânsito na capital paulista 

e região metropolitana, 07 exposições sobre problemas no sistema de 

metrô, 05 discussões a respeito de temas cotidianos ligados à cidade, 02 

inserções relativas a problemas de infraestrutura percebidos pelos ouvintes 

e 01 ocorrência classificada como sugestão, quando os ouvintes comentam 

sobre a própria produção do programa. 
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Esses dados demonstram que o rádio ainda cumpre o seu papel de 

prestador de serviços e que o WhatsApp, enquanto tecnologia, contribui 

para o fortalecimento desse aspecto, facilitando o contato do ouvinte com 

a emissora. Com tal ferramenta de baixo custo e alta agilidade, o ouvinte 

tem condições de chamar atenção para problemas que interferem na vida 

dele e que merecem ser veiculados por também interferir na vida de um 

número maior de pessoas que é ouvinte da rádio.  

Entretanto, percebe-se uma característica importante na forma de 

apresentação do conteúdo que, na maioria dos casos, seguem 

acompanhados de ratificação por parte de jornalistas que estão na redação, 

na rua ou a bordo do helicóptero. Para compreendermos essa situação 

numericamente, de 31 ocorrências, 17 ou 54,84%, foram acompanhadas 

de informações adicionais ou confirmações por parte de profissionais do 

jornalismo. Se levarmos em consideração apenas as informações de trânsito 

e metrô, que somam 23 ocorrências, temos 15 delas ratificadas pela equipe 

da CBN, ou seja, cerca de 65%.  

Outro destaque das informações veiculadas, são os critérios 

utilizados para que as informações fossem veiculadas em meio a um grande 

número de mensagens recebidas pela produção do informativo. Levando-

se em consideração os critérios apresentados por Parada (2000) e 

Ferraretto (2003) para seleção de informações jornalísticas no rádio, 

podemos elencar os seguintes, adotados pela equipe do Jornal da CBN na 

construção do noticiário a partir das mensagens do WhatsApp: atualidade, 

proximidade, proeminência e universalidade. 

A atualidade é o critério mais perceptível na seleção das mensagens 

veiculadas, utilizado para selecionar assuntos mais recentes possíveis em 

relação ao momento de sua transmissão ao público, de acordo com 

Ferraretto (2003). Assim, das 31 ocorrências, pode-se considerar que 28 

foram selecionadas utilizando esse critério, ou seja, 90,3% das 

participações. Já o critério proximidade utilizado para selecionar as 

ocorrências mais próximas possíveis do público foi utilizado pela produção 

do Jornal da CBN para veiculação das participações dos ouvintes em 30, do 

total de 31 ocorrências, estando assim, presente em 96,78% dos casos. 

Outro critério presente na seleção é a universalidade, que seleciona 

os assuntos que interessam ao maior número de pessoas possível em 
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relação ao quadro de valores, conhecimentos e necessidades do público. 

Ele está presente em 22 das 31 participações, ou seja, em 70,97% das 

veiculações referentes ao aplicativo WhatsApp. Já com relação à 

proeminência, que envolve pessoas importantes ou conhecidas do público, 

pode-se relacionar apenas uma ocorrência, quando os ouvintes brincam 

com uma informação equivocada da repórter aérea, figura conhecida do 

público. 

 A partir dessa análise, percebe-se que a participação do ouvinte 

através do WhatsApp no Jornal da CBN vai além de um simples contato 

entre receptor e emissor. Trata-se do uso de uma tecnologia de participação 

gerida por profissionais da comunicação que precisam manter o ritmo de 

produção e veiculação de informações, construídas pela emissora ao longo 

de anos, e que têm por objetivo garantir a audiência e credibilidade dos 

conteúdos veiculados. 

 

Considerações finais  

 O estudo chama a atenção para o fato da rádio CBN São Paulo dar 

ênfase ao WhatsApp em relação a outras mídias de comunicação, 

utilizando-o para estreitar os laços de comunicação entre emissor e 

receptor. Entretanto, o uso da tecnologia tanto pela emissora quanto pelo 

ouvinte, vai além do tráfego de conteúdo.  

 Mesmo com a facilidade de contato, percebe-se que as informações 

precisam ser ratificadas pelos jornalistas visando a manutenção da 

credibilidade da audiência da empresa. Essa credibilidade é, portanto, um 

dos fatores que influem na seleção de um fato que se tornará notícia, pois 

“a legitimidade do jornalismo está associada à credibilidade dos jornalistas 

e ‘esta credibilidade, por sua vez, está vinculada às preocupações legítimas 

do público em relação à qualidade da informação que recebe” (BERNIER, 

2004 apud SCHMITZ, 2011, p.58). Então, quando não há como saber se 

uma informação enviada pelo ouvinte é verdadeira, cabe ao jornalista 

confirmar e ratificar em busca da qualidade de seus conteúdos. Destaca-se, 

daí a legitimação do olhar do jornalista sobre os acontecimentos.  

Além disso, ressalta-se o fato do rádio ainda se manter na ordem 

dos meios de comunicação de serviços. Pela análise de conteúdo é 
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impossível relatar o número exato de mensagens enviadas pelos ouvintes, 

pois não se registrou aquelas que não foram veiculadas. Entretanto, de 

acordo com o número de inserções lidas no ar e sua relação com os demais 

conteúdos, percebe-se uma preferência por parte dos receptores e da 

emissora em abordar temas ligados aos serviços públicos que envolvam os 

cidadãos da capital paulista e região metropolitana. 

Essa é uma das importâncias dessa tecnologia na construção do 

Jornal da CBN, que também utiliza de outras mídias, como já citado. 

Entretanto, o que faz dela uma forma de comunicação que mereça destaque 

com uso de sinal sonoro específico e até citação do nome do aplicativo em 

detrimento de outros meios de comunicação como o telefone, por exemplo? 

Essa resposta só será possível em outro estudo mais profundo com foco nos 

produtores da informação. No entanto, hipóteses podem ser admitidas 

como o fato de o aplicativo ser de baixo custo e a transmissão de dados de 

imagens digitais, áudio e vídeo serem mais ágeis através dele com relação 

a outras mídias ou aplicativos como Facebook Messenger, por exemplo. 

Por fim, ressalta-se a importância da utilização do WhatsApp na 

construção do noticiário por possibilitar o estreitamento de laços entre o 

ouvinte e a emissora na perspectiva de construção de um noticiário cada 

vez mais próximo do público, além da necessidade das emissoras atentarem 

mais para essas formas de comunicação, mas com a preocupação em 

utilizá-la com zelo pela qualidade e responsabilidade. 

 

Referências 

ALSINA, Rodrigo Miquel. A construção da Notícia. São Paulo: Vozes, 
2009. 
CANAVILHAS, João. Webjornalismo: da Pirâmide invertida à pirâmide 
deitada P. 24 – 40. In: BARBOSA, Suzana (Org.). Jornalismo Digital de 
Terceira Geração. Covilhã: Universidade da Beira Interior, 2007. 
CBN. Rede CBN. Disponível em: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/rede-cbn/rede-cbn/REDE-
CBN.htm>. Acesso em: 21 out. 2014. 
CBN. WhatsApp. Disponível em: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/servicos/whatsapp/WHATSAPP.htm#ixz
z3ET1D3WbH>. Acesso em: 17 out. 2014. 



  

Luiz Custódio da SILVA ▪ Jeferson ROCHA 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 116 a 137              137  

 

 

 
 

CHENI, Anderson. WhatsApp! a nova ferramenta de interação do 
rádio. Disponível em: <http://portal.comunique-
se.com.br/index.php/artigos-e-colunas/74717-whatsapp-a-nova-
ferramenta-de-interacao-do-radio>. Acesso em: 31 jul. 2014. 
COMASSETO, Leonardo Ramires. A Voz da Aldeia: o rádio local e o 
comportamento da informação na nova ordem global. Florianópolis: 
Insular, 2007. 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 3 ed. 
Porto Alegre: Luzatto, 2003. 
KOCHHANN, Roscéli. Rádio e tecnologias: a produção de 
radiojornalismo da guaíba, em ambiente de convergência. 2012. 169 f. 
[Dissertação (Mestrado) – Mestrado em Comunicação], Programa de Pós-
graduação em Comunicação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria, 2012. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/poscom/wp-
content/uploads/2013/05/Dissertação-Roscéli-Kochhann.pdf>. Acesso em: 
16 out. 2014. 
MEDITSCH, Eduardo. A informação sonora na webmergência: sobre as 
possibilidades de um radiojornalismo digital na mídia e pós-mídia. In: 
MAGNONI, Antônio Francisco. CARVALHO, Juliano Maurício de (Org.). O 
novo rádio: cenários da radiodifusão na era digital. São Paulo: Senac, 
2010. 
PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. São Paulo: Panda, 
2000. 
SAMPAIO, Walter. Teoria e Prática do jornalismo no rádio. In: MEDITSCH, 
Eduardo; ZUCULOTO, Valci (Org.). Teorias do rádio: textos e contextos. 
Florianópolis: Insular, 2008. p. 37-47. 
SCHMITZ, Aldo Antonio. Fontes de notícias: ações e estratégicas das 
fontes no jornalismo. Florianópolis: Combook, 2011. 
SILVA, Gislene. Para pensar critérios de noticiabildiade. In: FERNANDES, 
Mário Luiz; SILVA, Gislene; SILVA, Marcos Paulo da (Org.). Critérios de 
noticiabilidade: problemas conceituais e aplicações. Florianópolis: 
Insular, 2014. p. 51-68. 
TAVARES, Mariza. Manual de redação CBN. São Paulo: Globo, 2011. 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. 2. ed. Florianópolis: Insular, 
2005. v. 1. 
WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. 6. ed. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2012. 
 



 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 138 a 155          138 

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

As mídias sociais e o papel do jornalismo na assessoria 
de instituições públicas de ensino 

Social media and journalism's role in advising public 
education institutions 

 
Mônica Maria Montenegro de OLIVEIRA1  

Ana Carolina de Araújo ABIAHY2 
 

 

 

 

                                                           
1 Doutora em Linguística e Práticas Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. Professora do 
Instituto Federal da Paraíba.  
Contato: monicammo@gmail.com 
2 Jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto Federal da Paraíba. Graduada em 

Comunicação Social - Jornalismo e Mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. 
Contato: carolabiahy@gmail.com 

Resumo 
A partir da pesquisa sobre o uso das mídias sociais em quatro instituições 
públicas que oferecem ensino superior pretende-se discutir as questões 
éticas que envolvem essa experiência. Entre os principais questionamentos 
do está a dicotomia entre o espaço virtual como pessoal e lúdico e a 
tradição das instituições em serem impessoais e coletivas. Além da 
Comunicação Pública, o balizamento teórico se compõe com os estudos 
sobre mídias sociais, tendo Recuero (2009) e Primo (2006, 2007) como 
expoentes da reflexão sobre essa cultura digital.  

Palavras-chave  
Jornalismo; Mídias sociais; Instituições públicas de ensino. 

Abstract 
From the research on the use of social media by public education institutions 
we intend to discuss the ethical issues surrounding this experience. Among 
the main questions of the work is the dichotomy between the virtual space 
as personal and playful and the tradition of the institutions on being 
impersonal and collective. Besides the Public Communication, the theoretical 
beacon is composed with studies on social media, having Recuero (2009) 
and Primo (2006, 2007) as exponents of this reflection on digital culture.  
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Journalism; Social Media; Public Education Institutions. 
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s palavras chaves que compõem a temática é que incentivaram as 

reflexões desse estudo: jornalismo, participação, cidadania e ética. 

Suscitaram também dúvidas sobre os limites de atuação do 

jornalista, com a multiplicidade de atividades que as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) possibilitaram. No que diz respeito à 

análise do corpus, o trabalho proposto ainda é uma pesquisa inicial, mas 

a fundamentação teórica que o norteia já nos acompanha há algum 

tempo, em estudos que se detêm sobre a intersecção entre a 

Comunicação Pública e a Organizacional e o uso das mídias digitais pelas 

organizações públicas da área de ensino. Mais do que resultados, 

esperamos despertar um olhar crítico acerca das possibilidades de 

ampliação do espaço público virtual e do papel que o jornalismo pode 

desempenhar nesse processo.  

 

O jornalismo e assessoria de comunicação pública  
 O espaço da assessoria de comunicação em órgãos públicos ainda 

enfrenta dificuldades de se desvincular da ideia de comunicação 

meramente institucional. Aliás, considerando Habermas, é difícil ao 

cidadão se sentir parte da coisa pública e não achar que o poder público é 

somente estatal, reduzindo ao poder de polícia e a cobrança de impostos. 

“O poder público se consolida em algo antitético e que apenas é 

tangenciável por aqueles que lhe são meros subordinados e que, de início, 

só encontram nele a sua própria definição negativa” (HABERMAS, 2003, p. 

31). 

No que tange à comunicação, a dificuldade é compreensível se 

pensarmos no que propicia a criação das assessorias em órgãos públicos. 

No Brasil, esse quadro surge a partir do Estado Novo, ou seja, da fase 

mais ditatorial de Getúlio Vargas, no fim da década de 30. O panorama, 

no entanto, não era muito diferente do praticado em vários outros países, 

em que a figura do estadista passa a ser propagandeada insistentemente, 

com um rígido controle dos meios de comunicação da iniciativa privada. 

Martins e de Luca resumem esse quadro em que o principal produtor de 

conteúdos informativos para a sociedade já foi o estado brasileiro, através 

A 
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da antiga Agência Nacional, ligada ao Departamento de Propaganda e 

Imprensa: “Mais de 60% do que era publicado na imprensa provinha 

deste braço do DIP” (2006, p.67).  

O quadro inicial, portanto, era de órgãos públicos fazendo uma 

comunicação altamente personalista e exercendo forte censura nos 

profissionais e veículos da área. Décadas depois, durante a ditadura 

militar, a censura se acirrou, enquanto o número de veículos de 

comunicação diminuía ficando concentrados nas mãos de poucas 

empresas, incluindo políticos entre os ganhadores usuais de concessão de 

rádio, principalmente. (Cf ROSA, 2008). A assessoria de órgãos públicos 

assumia mais uma vez o papel de ser disseminador da única voz 

permitida. Mafei (2008) aborda “a mácula das ditaduras” quando é criada 

a Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), chefiada por um 

coronel para propagandear o regime: 

 
O governo Médici foi emblemático nesse tipo de prática. A Aerp 
ganhou poder de “superministério”, centralizando as ações de 
manipulação da informação como estratégia de poder (leia-se 
também censura). Muitos jornalistas passaram a ocupar ao mesmo 
tempo cargos nas redações e nas assessorias públicas, com a 
tarefa de publicar nos respectivos noticiários os press releases 
elaborados pelo governo (MAFEI, 2008, p. 35). 

 
A autora complementa que essa imagem do assessor de 

comunicação que impede a veiculação das informações de interesse 

público e dificulta a relação com a sociedade demorou a ser quebrada. 

Com a redemocratização do país, surge o desafio de estruturar as 

instituições públicas com mecanismos que permitam o diálogo com os 

segmentos sociais. Os anos 90 são de consolidação de instituições 

democráticas, mas de estagnação no investimento no quadro pessoal de 

servidores públicos, com a política neoliberal. A nova forma de se fazer 

assessoria de comunicação é germinada no mundo corporativo, mas esse 

modelo passa a ser absorvido pelos profissionais que atuam também na 

área pública. Muitas reflexões foram realizadas tomando por base as 

experiências desenvolvidas em empresas privadas, o que não contempla 

problemáticas enfrentadas por instituições públicas e nem na confluência, 
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convívio e confronto dessas com a iniciativa privada e os movimentos 

sociais. 

As discussões sobre Comunicação Pública representam um avanço 

no ponto de vista dos estudos colocados à disposição daqueles que 

trabalham em instituições desse perfil. Há pouco mais de dez anos é que 

estudos nessa linha começaram a ser discutidos em nosso país, o que, 

sem dúvida, é um enriquecimento da compreensão do papel que a 

comunicação hoje ocupa em nossa sociedade. É claro que muito do que 

foi pensado a partir dos estudos que se remetem exclusivamente a 

corporações da iniciativa privada contribuem para a nossa pesquisa, até 

porque, paradoxalmente, as cobranças acerca de responsabilidade civil 

iniciaram tendo como foco as empresas do primeiro setor, impulsionando 

o crescimento daquelas organizações do terceiro setor, mas não 

contemplavam as instituições públicas, que, por obrigação deveriam ter a 

noção de comprometimento social mais amadurecido. 

O desafio, a partir dos anos 2000, é trazer outra perspectiva com a 

Comunicação Pública (CP) que passa a ter em seu compromisso a 

pluralidade de formas de abordagem para o cidadão. Duarte, que já 

ocupou pasta no jornalismo da Secretaria de Comunicação da Presidência, 

durante o Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive 

disseminando e diversificando as formas de comunicação com o cidadão, 

esclarece ao listar as exigências da CP: 

 
(a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao 
interesse individual ou corporativo; (b) centralizar o processo no 
cidadão; (c) tratar comunicação como um processo mais amplo do 
que informação; (d) adaptação dos instrumentos às necessidades, 
possibilidades e interesses dos públicos; (e) assumir a 
complexidade da comunicação, tratando-a como um todo uno 
(DUARTE, 2009, p. 59). 
 

Desse texto, apreendemos que segmentar a informação, direcioná-

la através do caminho mais viável e fomentar a participação dos diversos 

públicos por meio do diálogo é característica fundamental da CP. Evitar a 

confusão entre Comunicação Pública e Comunicação Governamental ou 
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Institucional é preocupação constante dos estudiosos da área. Mas, 

Brandão também explicita sobre essa relação tão próxima e inevitável:  

 
A comunicação governamental pode ser entendida como 
comunicação pública, na medida em que ela é um instrumento de 
construção da agenda pública e direciona seu trabalho para a 
prestação de contas, o estímulo para o engajamento da população 
nas políticas públicas adotadas, o reconhecimento das ações 
promovidas nos campos políticos, econômico e social, em suma, 
provoca o debate público (BRANDÃO, 2009, p. 5).  

 

Por outro lado, o texto de Brandão destaca que deve-se ampliar a 

noção da comunicação como meramente informacional, âmbito que é o 

mais exigido pelos dirigentes de instituições, para o relacional. Brandão 

ressalta que a Comunicação Pública deve ser entendida como “um 

processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a 

sociedade com o objetivo de informar para a construção da cidadania 

(2009, p.9)”. Nesse sentido, muito mais do que um modus operandi 

profissional, específico de um setor de assessoria de comunicação, é uma 

ponte, um caminho, tentativa de construção de relações entre os atores 

da esfera pública. Ela segue reafirmando: “O papel da comunicação 

mudou e é cada vez menos profissão. É quase missão: é fazer circular a 

informação e suas respostas, muito mais do que produzir. É muito mais 

visão de futuro, do que objetivo institucional (BRANDÃO, 2009, p.31)”.  

A possibilidade da assessoria de abrir caminho, de criar percurso, 

muito mais do que se constituir em um lugar de emanar discursos, é o 

que defendem Oliveira & Paula: “Os fluxos informacionais representam 

todas as ações e instrumentos utilizados para veicular informações. Já os 

fluxos relacionais são oportunidades de interação e encontro entre 

organização e atores sociais” (2007, p.21).  

Qual o novo lugar em que esse encontro passou a se dar? As 

mídias sociais. Já que esse é o mais recente locus de interação para os 

sujeitos, mediando nossa relação desde o mercado consumidor até as 

pessoas mais íntimas, passando por esse percurso, então, as organizações 

públicas, como espaço possível de consulta, de interesse na resolução de 

demandas. Por sua característica mais horizontalizada e de resposta que 

pode ser imediata, acreditamos que essa nova forma de relacionamento 
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pode significar uma ampliação do contato do cidadão com as políticas 

públicas.  

 

As mídias sociais como caminhos para a cidadania  

Antes de nos debruçarmos sobre a especificidade das mídias 

sociais, faz-se necessário atentar para a definição de rede que nos dá 

Castells: 

 
Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de 
redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes 
ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes 
de informação energizadas pela Internet. As redes têm vantagens 
extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de 
sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características 
essenciais para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida 
mutação. É por isso que as redes estão proliferando em todos os 
domínios da economia e da sociedade, desbancando corporações 
verticalmente organizadas e burocracias centralizadas e 
superando-as em desempenho (CASTELLS, 2003, p. 7).  

 

Castells ainda menciona quatro camadas de cultura da internet: 

tecnomeritocrática, hacker, comunitária virtual e empresarial. Segundo o 

autor, essas quatro camadas interpenetram-se para viabilizar a sua 

apropriação para o uso. Como vamos tratar especificamente das mídias 

sociais, vemos que a camada das comunidades virtuais é a que nos 

interessa mais de perto. O autor aponta as duas características principais 

em que elas se baseiam:  
 

A primeira é o valor da comunicação livre, horizontal. A prática das 
comunidades virtuais sintetiza a prática da livre expressão global, 
numa era dominada por conglomerados de mídia e burocracias 
governamentais censoras. (...) O segundo valor compartilhado que 
surge das comunidades virtuais é o que eu chamaria formação 
autônoma de redes. Isto é, a possibilidade dada a qualquer pessoa 
de encontrar sua própria destinação na Net, e, não a encontrando, 
de criar e divulgar sua própria informação, induzindo assim a 
formação de uma rede (CASTELLS, 2003, p. 48). 
 

É flagrante que a descrição inicial da rede não se coaduna com a 

hierarquia das instituições públicas burocráticas. Por isso, vemos as mídias 
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sociais como a forma de o cidadão se aproximar de modo mais equilibrado 

com as instituições públicas; ao menos, isso está resguardado em sua 

potencialidade. Analisando mais de perto as duas características culturais 

da internet que o autor nos aponta, vemos um dado curioso: o da 

espontaneidade em criar as redes nesse espaço, de antecipar-se para a 

ocupação do lugar que estaria sendo restringido. Curiosamente, em nosso 

corpus, analisamos que foi mais comum nas mídias sociais do Twitter e 

Facebook a criação não-oficial do perfil ou página da instituição, como 

iniciativa da comunidade. Passemos à análise do corpus. 

  

As instituições de ensino, suas páginas e perfis  
Delimitamos o nosso corpus para analisar o perfil no Twitter e a 

página ou perfil no Facebook das quatro instituições públicas que ofertam 

ensino superior na Paraíba, são três federais e uma estadual. Como 

afirmamos, a pesquisa está em fase inicial, com análise das páginas e 

perfis. Entrevistas com os profissionais que gerenciam as mídias ainda 

estão em curso e devem balizar outros estudos futuros. 

Em nossa análise, coletamos dados quanto ao número de 

seguidores e curtidores e a quantidade de postagens. A utilização de 

recursos audiovisuais e outras ferramentas oferecidas por essas mídias 

também foi considerada. Verificou-se ainda a relação que as mídias das 

instituições possuem com outras entidades na rede. A forma de interação 

com os usuários e o tipo de recurso utilizado foram os principais aspectos 

em que nos detivemos. A abordagem que é feita pela própria instituição, a 

linguagem que é utilizada, se é mais oficial ou pessoal, se há uma 

familiaridade sendo construída, também foi ponto de análise.  

Passamos a algumas breves considerações sobre cada uma das 

mídias. Em relação ao Twitter, foi a primeira grande mídia social utilizada 

por órgãos públicos no Brasil. No momento, seu papel vem se reduzindo 

pelo crescimento do Facebook. Observamos que há uma migração da 

presença dos usuários, fechando os seus perfis no Twitter por sentirem 

que muitas funcionalidades passaram a ser abarcadas pelo Facebook. As 

instituições não abandonaram esse espaço, que continua muito útil para 

disseminação de informações entre formadores de opinião e veículos de 

comunicação, por exemplo. Mas, o maior investimento em volume de 
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informações encontra-se no Facebook, já que a sua abrangência é 

incontestável numericamente.  

Identificamos as instituições pesquisadas, conforme o número de 

curtidores e seguidores. Mas, o caráter quantitativo ou a tentativa de 

medição entre essas instituições não é o nosso foco. “Nesse sentido, é 

preciso cuidado ao aplicar-se métodos quantitativos para o estudo de 

redes heterogêneas e de associações fugidias (PRIMO, 2012, p.630)”. 

Observamos que o Facebook tem o dobro de pessoas conectadas. 

Ressalta-se que a análise se deteve apenas nas páginas e perfis oficiais. 

Utilizaremos as letras A, B, C e D para distinção3:  

 

Instituição Twitter Facebook 

A Desatualizado 31.736 curtidas 

B 9.690 seguidores 329 amigos 

C 11.800 seguidores 31.664 curtidas 

D 7.502 seguidores 12.553 curtidas 

Tabela 1: Identificação das instituições. 

Fonte: As próprias autoras. 

 

Há particularidades nas instituições. A organização A deixou de 

alimentar o Twitter desde dezembro de 2013. B optou por criar um perfil 

no Facebook, ao invés de página, o que é mais usual no segmento. Esse 

perfil tem um número significativamente restrito de pessoas agregadas. 

Por outro lado, a página mais visitada a não-oficial possui 5.700 pessoas 

curtindo.  

 Em nossa pesquisa sobre o Facebook, verificamos que a instituição 

A tem o mural fechado, não permite postagens do usuário e não há como 

enviar mensagens. Entrou na rede em maio de 2011 e só encontramos 

álbuns durante o ano de 2013. A atualização não é diária. Em alguns 

casos, há demora de quase um mês para uma postagem. Observa-se, 

                                                           
3 A análise foi feita nos meses de setembro e outubro de 2014. 
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ainda, que há um número razoável de curtições e compartilhamentos, 

embora quase não existam comentários. A página curte outras cinco, 

sendo um portal de notícias e o restante de setores específicos da 

instituição e de produções de sua própria comunicação. Mas, só posta 

material próprio, oriundo do site, nada de parceiros. É um canal de 

comunicação respaldado pela instituição, já que possui o ícone no site 

oficial. Em relação ao Twitter, não faremos a análise para a instituição por 

estarmos considerando a sua inatividade há dez meses.  

 No Twitter, a instituição B está desde fevereiro de 2010. O perfil 

permite ao seguidor tuitar diretamente e traz os dados de telefone e e-

mail da instituição. Não seguem e nem replicam conteúdo de outros 

perfis, reproduzindo em seus tweets apenas os links das matérias do seu 

site. A periodicidade é de dois tweets diários em média. O perfil no 

Facebook existe há um ano com baixa interação. Não identificamos 

comentários e existem poucas curtidas. Não é compartilhado conteúdo de 

outras fontes. A utilização de recursos audiovisuais também não existe, 

como álbuns de fotos e links de vídeos. Por outro lado, na página não 

administrada pela Comunicação, mas que se identifica como sendo da 

comunidade acadêmica e com cerca de 5000 pessoas curtindo e mais 

interação.  

 A instituição C está no Twitter desde novembro de 2009. O perfil 

traz os dados de contato da instituição e tem atualização diária, com ao 

menos um post por dia. As duas mídias têm respaldo, pois há o ícone 

como atalho na página oficial. No Facebook, a medida é de seis posts por 

dia, com links do site. A página existe desde janeiro de 2012. Possui 

álbuns de fotos, o seu mural é fechado para postagem dos usuários. A 

interação com comentários é bem equilibrada. Há maior presença de fotos 

e recursos de vídeo. Na página e no perfil, está explícito que a 

Comunicação é a responsável pela sua administração. 

 A instituição D tem 8 posts diários no Facebook, tanto comentários 

quanto o mural são abertos para postagens de usuários. Há mais de 100 

páginas que são curtidas, de órgãos governamentais, da mídia local, 

instituições de pesquisa, e de setores e campi da própria instituição. O 

conteúdo oriundo dessas páginas curtidas eventualmente é compartilhado, 

mas a maioria dos posts é de links das matérias do próprio site. No perfil 
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do Twitter, seguem cerca de 500 páginas e esse conteúdo também é 

retuitado, ocasionalmente. Mas, novamente, os links de matérias do 

próprio site é que constituem a maior parte dos tweets. Há publicação de 

fotos e links de vídeo em mais proporção, comparando com as outras 

entidades. Como essa instituição também atua com público de ensino 

médio, a utilização de recursos audiovisuais e linguagem mais lúdica se 

mostra necessária. Não há um ícone para as mídias sociais no site da 

instituição, mas a palavra oficial faz parte para identificação do perfil e da 

página. Estão desde maio de 2010 no Twitter e desde outubro de 2011 no 

Facebook.  

 Observamos que nas mídias sociais temos a convivência de dois 

modelos ou processos de comunicação: o massivo e o da emergência da 

comunicação interpessoal. Enquanto o massivo é aquele no qual a 

instituição de modo impessoal tenta lançar as suas informações e dados, 

sobretudo por meio dos links de matérias, o da emergência da 

comunicação interpessoal percebe-se quando há respostas e interação 

com o curtidor, seguidor ou amigo, além de outros processos de relação 

entre esses “usuários” que passam a dialogar por meio daquele espaço, 

comentando e polemizando o que foi postado, por exemplo. As mídias 

sociais são espaços híbridos, portanto, e isso causa ainda atordoamento 

quanto ao modo de abordar esse “usuário”. Afinal, é a instituição que está 

se comunicando, em seu modo impessoal, abrangente, oficial, e, por 

outro, o espaço da rede exige uma forma de abordagem mais próxima, 

menos sisuda, por ser o ambiente em que o “usuário” está acostumado a 

vivenciar a ludicidade, com facilidade de expressão, vide que o grande 

número de informações que circula nas mídias sociais se dá entre pessoas 

que são íntimas e é carregado de humor e afetividade, por exemplo.  

 O leitor pode observar que colocamos entre aspas o termo usuário 

por entender que não é satisfatório. Primo (2007, p.12) já problematiza 

esse termo ao ver que ele não é capaz de representar a relação 

interpessoal que se trava, embora seja pertinente quando se trata da 

utilização do serviço em si, da ferramenta de bate-papo, por exemplo, 

mas não do diálogo que se trava entre as pessoas nesse meio. Além disso, 

o termo vem impregnado da identificação com o consumo, próximo do 
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cliente. Para as instituições públicas, o desafio seria não esquecer o 

“cidadão” ali. 

Em se tratando do recorte de nossa pesquisa, instituições públicas 

de ensino, o termo poderia ser usado, no sentido em que identificamos a 

sociedade como usuária dessas políticas públicas educacionais, ao menos 

em potencial. No entanto, a relação que as mídias sociais pensam em 

suscitar já vem impregnada da expectativa de intimidade e ludicidade, 

afinal, você é “amigo” de um perfil, “curte” uma página, “segue” um perfil. 

Essas palavras carregam, em sua semântica, a expectativa de afetividade, 

admiração, engajamento.   

No tocante ao engajamento, vemos que é um grande desafio para 

as instituições públicas no ambiente das mídias digitais. Mesmo investindo 

em recursos menos sisudos e mais próprios da rede, o número de 

retweets, replies, compartilhamentos, comentários e curtidas é pequeno 

para o volume de pessoas envolvidas. Se considerarmos a abrangência 

que as instituições possuem no mundo presencial, vemos também que 

esse volume de pessoas atendidas não chega até o virtual. Porém, se 

considerar outras modalidades de alcance, como a leitura das informações 

disponibilizadas, que parece ser a maior preocupação dessas 

organizações, vide que o volume de posts e tweets disponibilizados é 

maciçamente de links de matérias sobre a própria instituição, esse 

objetivo pode ter sido alcançado. O fato é que não temos ainda um 

parâmetro para definir o que seria algo bem-sucedido na rede virtual das 

instituições públicas de ensino. Primo nos esclarece melhor acerca do 

chamado grau de interatividade: “O posicionamento aqui adotado será de 

que tanto um clique em um ícone na interface quanto uma conversação 

na janela de comentários de um blog são interações. Portanto, é preciso 

diferenciá-las qualitativamente” (PRIMO, 2007, p.12). 

Essa capacidade de proximidade com o interlocutor da rede só é 

possível quando compreendemos a dinâmica do espaço virtual. Recuero 

caracteriza a rede justamente como esse espaço em que a individualidade, 

as estratégias de colocação de si precisam se apresentar de modo nítido 

para compensar a ausência física. Aproveitando isso para os profissionais 

de comunicação das mídias sociais, indaga-se, se seria necessária uma 
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análise do público da página e de como esse perfil é apresentado, de qual 

narração de si se faz, que individualização do espaço ocorre.  

Segundo a autora, a palavra adquire maior importância na rede 

devido à ausência de outras expressões que ocorrem em uma conversa 

presencial. A utilização na rede virtual de outras imagens e expressões 

que compensem essa lacuna e façam o papel de uma individuação é 

importante: “É preciso, assim, colocar rostos, informações que gerem 

individualidade e empatia, na informação geralmente anônima do 

ciberespaço. Este requisito é fundamental para que a comunicação possa 

ser estruturada” (RECUERO, 2009, p.27). 

Gerar o engajamento é, portanto, o desafio maior, razão pela qual 

pensamos que as reflexões de Recuero sobre laços fortes e fracos na rede 

nos dão indícios a respeito. Os laços fortes nas mídias sociais são aqueles 

em que, muitas vezes, há uma relação próxima fora da rede virtual, mas, 

basicamente, o que os caracteriza é a maior frequência de contatos, a 

intencionalidade da relação entre os usuários. Chamamos de laços fracos 

aqueles em que a relação é circunstancial, há a troca de dados não 

porque haja, necessariamente, intimidade, admiração ou vontade de 

contato, mas por necessidade de obter uma determinada informação. 

Recuero dá uma definição valiosa de rede que demonstra o quanto 

esse estudo pode contribuir para a melhoria institucional no que tange ao 

melhor engajamento com os públicos atendidos. Para a autora, não é 

possível isolar as redes sociais da relação que existe fora dela. O estudo 

das redes na Internet deve então focar nos impactos que as mídias 

digitais podem ter para as relações fora dela (RECUERO, 2009, p. 22). 

A baixa interatividade que percebemos nas páginas e perfis das 

instituições na rede nos leva a pensar nas críticas que Primo faz ao uso do 

termo mídias sociais e mais do que isso na expectativa que lançamos 

sobre elas. Para o autor, é questionável o que é de fato social. A sua 

principal base é a Teoria Ator-Rede para quem existem mediações, 

traduções entre aqueles que se comunicam, mas não necessariamente 

laços sociais.  

Mesmo com familiaridade insuficiente com essa Teoria, temos a 

pretensão de depreender desta o que é fundamental, o que nos motiva a 

desenvolver um estudo nessa área: a preocupação em refletir sobre o 
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impacto do meio e da tecnologia para a mudança dos processos sociais. 

Primo se apropria melhor da Teoria com base em Latour:  

 

Assumindo-se os princípios da Teoria Ator-Rede, um meio digital 
precisa ser interpretado como um “mediador” ao fazer diferença 
nas associações. Uma conversa entre dois colegas de trabalho 
através do e-mail seria diferente se fosse mantida via Twitter. E 
também não seria a mesma se ocorresse através de comentários 
em um blog de acesso público. Como se pode observar, a mídia 
nestes casos não é um mero condutor de dados (PRIMO, 2012, p. 
633). 

 

Acreditamos que a utilização das mídias sociais poderá fazer uma 

diferença nos processos de democratização das relações entre o cidadão e 

o poder público, razão pela qual propomos tal reflexão. Hoje, o cidadão 

tem acesso a várias fontes em tempo real, a bancos de dados diversos, 

podendo confrontar a informação oficial. Algo bem diferente do quadro de 

poucas décadas atrás em que o diálogo entre o governo e a sociedade era 

limitado, com muitos temas impedidos de serem discutidos e a 

transparência nas informações vista como indesejável.  

Depreendemos que a vivência virtual exige das entidades públicas a 

agilidade diferente do que ocorre no atendimento presencial em um prédio 

público, em que a informação está localizada em determinado setor, com 

profissionais específicos, sujeitos a limitações de horário. É como se a 

instituição que está na rede passasse a viver em dois ritmos diferentes. 

Castells (2010) ilustra isso ao falar que a sociedade em rede nos lança em 

dois espaços diferentes: 

 

O espaço de fluxos organiza a simultaneidade das práticas sociais 
a distância, por meio dos sistemas de informação e 
telecomunicações. O espaço de lugares privilegia a interação social 
e a organização institucional tendo por base a contigüidade física 
(CASTELLS, 2010, p. 156). 
 

Em se tratando especificamente do nosso recorte, de perceber uma 

chance de aproximação entre o cidadão e a instituição, Primo ratifica que 

as mídias sociais até chegaram a ser apontadas também como uma “mídia 

cidadã” (Cf PRIMO, 2012, p.623), não apenas pelo seu caráter de maior 
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pluralidade e de equilíbrio nos recursos materiais, mas para diferenciar a 

mídia da qual o cidadão comum faz parte, e tem acesso como um 

publicador-editor, daquela onde as atividades são direcionadas aos 

profissionais da comunicação, como um jornal. Afinal, tanto faz se é uma 

organização pública com milhares de funcionários e um alto orçamento ou 

se é um cidadão comum de baixa renda, se ambos decidirem criar uma 

página ou perfil em rede social esse espaço estará disponível com a 

mesma facilidade de acesso. Difícil imaginar tal situação para conseguir a 

concessão de uma rádio, por exemplo.  

Outro impacto significativo é sobre a relação dessas páginas e 

perfis de instituições públicas com a mídia considerada tradicional. Para 

ela, o contato também foi facilitado, já que jornalistas são os primeiros a 

curtir ou seguir essas páginas, geralmente. Essa observação é feita pelo 

Manual elaborado pelo Departamento de Estado Norte-Americano. Outra 

questão importante levantada por eles, no entanto, é sobre o contato que 

as instituições passam a ter diretamente com o usuário, sem o filtro da 

mídia. “Os governos podem divulgar informações, fotos e vídeos 

diretamente ao público sem passar pelo filtro da imprensa. Podem solicitar 

a opinião dos cidadãos e obter suas sugestões sobre os programas de 

forma direta” (SULLIVAN, 2012, p. 51). 

  

Críticas e conclusões  

Faz-se necessário que as instituições entendam o papel da rede no 

seu sentido colaborativo, múltiplo, permitindo a entrada das vozes da 

comunidade, do cidadão, ao invés de limitá-la a um mural digital das 

circulares e notas públicas emanadas pela gestão. Menos ainda se deve 

impedir o acesso, limitando as ferramentas que surgiram para diferenciar 

a rede virtual como um espaço dialógico. Essa conduta de silenciamento 

do contraditório ou de isolamento do discurso oficial pode parecer 

antiética quando se preconiza a transparência das informações e a 

facilidade de acesso para propiciar a participação cidadã. O aspecto de 

articulação que a rede propicia, com a possibilidade de conhecer parceiros 

deve ser aproveitado também.    
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É necessário escapar da limitação da mera reprodução no Facebook 

ou Twitter do link de matérias que já estão no site da instituição, não 

saindo do aspecto da mídia digital em si. Claro, falamos isso se não 

houver repercussão, interesse, replicação, engajamento a partir do 

conteúdo que está sendo reproduzido através daquele link. Esse é o 

principal desafio a ser enfrentado, fomentar, de fato, o relacionamento, 

criar laços, fazer daquele espaço uma mídia realmente social.  

Por que falar de jornalismo quando falamos de mídias sociais? 

Porque esse trabalho de gerenciamento das mídias tem sido feito por 

jornalistas nas instituições públicas. Porque o conteúdo que está sendo 

disponibilizado é o conteúdo jornalístico e o profissional está tendo de se 

adaptar a uma nova plataforma de atuação. Esse artigo é uma forma de 

refletir sobre a chance que temos de ver o papel do jornalista se ampliar, 

compreendendo o alcance do trabalho na assessoria de comunicação em 

uma instituição pública, em uma forma de se aproximar do cidadão.  

Percebemos que o profissional específico para lidar com as mídias 

digitais ainda é inexistente na maioria das instituições públicas. Essa 

lacuna acaba sendo preenchida por profissionais da comunicação que 

tentam se adaptar à linguagem e ao seu meio. O risco do contato entre o 

cidadão e a instituição ser ineficaz por inabilidade do profissional em 

compreender o espaço das mídias digitais é imenso.  

Constata-se que o espaço das páginas e dos perfis acaba sendo 

utilizado como uma extensão do site institucional, uma forma de chegar 

até o cidadão e disseminar a informação que a instituição julga como útil e 

necessária. A ausência, portanto, na utilização de recursos imagéticos e 

ferramentas próprias das mídias sociais que possam gerar empatia e 

identificação são problemas a serem enfrentados por aqueles que são 

responsáveis pela comunicação virtual das instituições analisadas.  

Outra problemática para os profissionais pensarem é a questão do 

tempo de resposta nas mensagens trocadas. A expectativa gerada no 

usuário nas mídias sociais é de interação em tempo real. A ausência de 

respostas ou a demora delas, ocorrendo, portanto, com a comunicação de 

modo assíncrono, é um fator negativo para a interatividade entre a 

instituição e o cidadão.  
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Observamos que por serem organizações prestadoras de um 

serviço, é mais compreensível que os laços entre as mídias sociais das 

instituições e os seus usuários sejam do tipo fraco, pois, o contato se dá, 

na maioria das vezes, devido ao pedido de informações ou a tentativa de 

resolver online demandas ainda não solucionadas fora da rede. Algo bem 

diferente, portanto, do engajamento ou da relação de um grupo de 

antigos amigos que são também conectados no mundo virtual.   

A rede tem se mostrado salutar para que os jornalistas percebam 

lacunas na comunicação entre as instituições e o público a que atendem. 

Muitas demandas e questionamentos que brotam na rede são indícios de 

pequenos conflitos ou críticas ao funcionamento de determinado serviço. 

Isso obriga ao profissional jornalista, por exemplo, a ampliar a pauta ao 

tratar de problemáticas as quais de outra forma dificilmente teria acesso, 

já que a tradição nas instituições públicas é de uma comunicação 

meramente institucional, emissiva. Nesse sentido é que vemos as mídias 

sociais como o espaço em que o afloramento da Comunicação Pública 

possa se efetivar de um modo mais fácil.  

A vivência na Internet simboliza um tempo distante da prática de 

controle da informação, usual na instituição pública, principalmente em 

um país de tradição democrática tão recente como o Brasil. Hoje, em que 

vivenciamos a mobilidade da informação nas mídias sociais, percebe-se 

que a chance de sair das páginas oficiais, estáticas, para o espaço de 

interação, com comentários e funcionalidades agregadas pode significar 

um novo alcance na aproximação do cidadão com o poder público. A 

credibilidade e a relevância dos conteúdos passam a ser atestadas pela 

intervenção dos usuários.  

A Comunicação Pública como uma possibilidade de democratização 

dos discursos e de construção de pontes entre os organismos públicos e 

segmentos da sociedade é uma ideia recente e de parca conceituação 

teórica. As mídias sociais são instâncias onde a pluralidade dos pontos de 

vista e a transparência, tão caras aos estudiosos da Comunicação Pública, 

se constituem em experiências reais através do convívio com usuários 

virtuais.  

As instituições ainda agem na rede virtual atendendo às ações mais 

imediatistas, como vemos no fluxo de informações que dominam as 
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páginas e perfis, com caráter mais informativo e menos dialógico. Os 

jornalistas responsáveis pelas mídias digitais não devem desperdiçar a 

chance de construir laços duradouros com seus público-alvo, atendendo, 

inclusive, o que preconiza a prática da Comunicação Pública, em uma 

atuação que esteja em proximidade com o cidadão e a sua linguagem, 

estimulando a participação. 
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Resumo 
A comunicação pública é responsável por transmitir informações de 
interesse público e, para isso, utiliza ferramentas alinhadas ao objetivo e 
público alvo e é atribuída como responsabilidade de governo. Este artigo 
descreve resultados parciais de pesquisa que analisou o conteúdo do portal 
eletrônico da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
São Paulo a fim de verificar a qualidade da informação sobre políticas 
públicas. Conceitos de comunicação pública, a Lei de Acesso à Informação e 
aspectos históricos dos direitos da pessoa com deficiência são revisados, a 
fim de fundamentar a interpretação dos resultados provenientes da análise 
de uma amostra de 46 páginas web coletadas entre janeiro e dezembro do 
ano de 2013.  

Palavras-chave  
Comunicação pública; Portais web; Pessoa com deficiência; Lei de Acesso à 
Informação.  
Abstract 
Public communication is responsible for transmitting information of public 
interest and, for that, it deploys tools designed to its objectives and 
audience and is assigned as a government responsibility. This paper 
presents partial results of research which analyzed the content of the web 
portal of the São Paulo State Department of Rights of Persons with 
Disabilities in order to verify the quality of information on public policies. 
Concepts of public communication, the Right to Information Law and 
historical aspects of the rights of people with disabilities were reviewed in 
order to support the interpretation of the results obtained from the analysis 
of 46 web pages collected between January and December of 2013.  

Keywords 
Public communication; Web portals; people with disabilities; right to 
information law. 
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comunicação voltada para assuntos de interesse público é direito 

do cidadão em sociedades democráticas. Com a informação obtida 

sobre temas da vida pública, o engajamento cívico pode ser ativado 

e transformado em participação social. O acesso à informação é direito 

constitucional e assegurado pela Lei de Acesso à Informação.  

Em particular na análise das políticas públicas que buscam o 

atendimento dos direitos das pessoas com deficiência, deve-se considerar 

o processo de sua realização como um todo, em esferas dinâmicas 

completadas apenas no final de cada etapa. Assim, a comunicação pública 

é um dos fatores que pode contribuir para a consolidação dos objetivos 

das políticas da área ou prejudicar sua realização. 

Este artigo descreve os resultados parciais de pesquisa que teve o 

objetivo de caracterizar, através de análises de conteúdo e 

enquadramento, a qualidade da informação disponível na seção de 

notícias do portal eletrônico da Secretaria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de São Paulo 

(http://pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/) em 2013.  

Os resultados indicam que as informações encontradas 

correspondem a 28% do total do que, no contexto teórico-metodológico 

da pesquisa, foi considerado necessário para a caracterização abrangente 

das políticas públicas da área. 

Os dados foram interpretados sob conceitos da comunicação 

pública e da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), indicando 

espaço para potencial melhoria da qualidade da informação disponível no 

portal analisado. 

  

Direito à comunicação pública 

 A comunicação provém do compartilhamento de informações úteis 

ao público e faz uso de um conjunto de atividades (sons, palavras, 

imagens, símbolos, signos, iconografia) com o objetivo de tornar públicos 

informações e dados. À medida que se dirige a um público múltiplo e 

A 
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diverso, a comunicação torna-se social, objeto de sociedade viva, 

dinâmica e plural, e para tanto tem em seu cerne a noção de capacidade 

para informar a todos de diversas formas, visando a não exclusão de seus 

pares pelo não acesso ao que é definido como propósito do processo 

social comunicativo, afirmado por Correia (2005), em que não existe 

comunicação sem publicação ou sem vocação para se tornar algo 

conhecido e disseminado.  

O processo de comunicação social não advém somente dos meios 

formais de transmissão de informações, mas também da relação 

interpessoal, caracterizada como atividade social inerente ao ser humano. 

Correia (2005) afirma que os meios de comunicação social podem ser 

utilizados para diversas facetas, positivas, negativas ou apenas 

expositivas, por isso, são objetos de estudo do direito e, principalmente, 

das normas éticas e jurídicas “para salvaguarda dos interesses legítimos 

das pessoas, segundo critérios de justiça e com eventual recurso à força 

para os fazer valer” (CORREIA, 2005, p. 24). 

 A Constituição Federal de 1988 considera, em seu artigo 220, a 

liberdade de expressão de informação característica da comunicação social 

como liberdade de transmissão de informações a um público. Pelo caráter 

social da comunicação, exigem-se normas jurídicas de conduta social com 

a finalidade de obter justiça e igualdade. Para Correia (2005, p. 50), o 

direito da comunicação social pode ser definido como proveniente de 

normas jurídicas que regulam as atividades desempenhadas pelo processo 

de comunicação social ou direitos e obrigações entre pessoas e suas 

respectivas instituições, bem como o resultado das atividades realizadas 

pela mídia. 

 Quando o conceito é levado ao cidadão, relacionado ao direito de 

ser informado com transparência e clareza por órgãos públicos, temos o 

conceito de comunicação pública, o qual se refere ao processo realizado 

no espaço público democratizado, com a discussão de temas de interesse 

público no qual os atores sociais participam, como o governo, as 

empresas, o terceiro setor e a sociedade civil (OLIVEIRA, 2004; DUARTE, 

2009).  

O processo de comunicação do governo para a sociedade é definido 

como comunicação pública, no entanto, o conceito faz referência a toda 
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comunicação de interesse público, mesmo que originado de instituições 

privadas. Este fenômeno é intrínseco às sociedades democráticas e tem 

por objetivo levar informação transparente e decodificada ao cidadão, 

para que este possa se informar, tomar decisões e participar do processo 

democrático. 

Para Duarte (2011), com a redemocratização no Brasil, a exigência 

para com a comunicação pública no país tornou-se maior. O termo faz 

referência a processos que podem ser diferenciados pelo objetivo final, 

como por exemplo, a comunicação governamental, que trata do fluxo de 

informações envolvendo o Executivo e a sociedade; a comunicação 

política, que emprega ferramentas para propaganda de candidaturas 

eleitorais com a intenção de conquistar a opinião pública. Já a 

comunicação pública faz referência à interação de informações relevantes 

para o coletivo. 

A comunicação pública inclui, segundo Duarte (2011), o que está 

relacionado ao “aparato estatal, às ações governamentais, a partidos 

políticos, ao Legislativo, ao Judiciário, ao terceiro setor, às instituições 

representativas, ao cidadão individualmente e, em certas circunstâncias, 

às ações privadas” (DUARTE, 2011, p. 126). Apesar dos muitos 

significados que esta expressão carrega, foi definido para este trabalho o 

sentido da comunicação pública como governamental, na qual o governo 

possui responsabilidade de repassar a informação pública à população, da 

maneira que for adequada aos diversos públicos. 

O conteúdo da comunicação pública, para Matos (2011), é 

orientado pelo ideal normativo de referências como o direito à informação, 

o interesse público, a busca pela verdade e a responsabilidade social dos 

meios de comunicação. 

Os cidadãos precisam estar preparados para usar as regras de 

participação democrática, por isso são requisitos básicos o acesso à 

informação e participação igualitária. As informações devem ser veiculadas 

com contextualização adequada nos meios de comunicação para a 

formação da opinião pública (BEZZON, 2004). 

A relação pública, segundo Duarte (2011), converge ao ambiente 

de comunicação de interesse público do qual fazem parte ONGs; poderes 
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Executivo, Legislativo e Judiciário; os movimentos sociais; os cidadãos; o 

governo, entidades representativas; a imprensa e, também, as empresas 

privadas. 

O receptor deve ser tratado como agente ativo capaz de debater e 

decidir, afinal, a comunicação é um processo de troca de informações e 

possui feedback. Para Duarte (2011), a comunicação pública deve ser 

pensada com o espírito público, pois leva o interesse da sociedade acima 

do empresarial ou pessoal: “o objetivo central é fazer com que a 

sociedade ajude a melhorar a própria sociedade” (p.128).  

O processo de comunicação pública prevê a existência de quatro 

eixos que, para Duarte (2011), vão nortear o processo de produção da 

informação pública. O primeiro deles é a transparência em relação aos 

compromissos assumidos a favor da informação ofertada e prestação de 

contas, bem como a incorporação de valores éticos por aqueles 

envolvidos. O segundo princípio é o acesso: os diversos setores sociais 

devem ser estimulados e orientados a fiscalizar aquilo que é público. Este 

ponto ainda chama a atenção para a decodificação da linguagem 

específica utilizada e consequente adaptação ao público alvo. 

O terceiro princípio é o da interação, para a qual importa o 

fortalecimento de instrumentos de comunicação que viabilizem os fluxos 

de comunicação, de preferência em diálogo simétrico, com o objetivo de 

estimular o acesso e participação crítica. O quarto e último ponto colocado 

por Duarte (2011) é a ouvidoria social, na qual o cidadão deve ser 

escutado na forma de opinião pública, que pode ser materializada por 

canais de feedback como pesquisas com critérios de satisfação 

estabelecidos. 

O acesso à comunicação pública deve ser garantido para todos os 

cidadãos brasileiros, independente de sua condição financeira, física ou 

psíquica. Com o objetivo de fortalecer o que está previsto na Constituição 

Federal de 1988, o governo brasileiro, tendo em vista o dever de 

disponibilizar a informação pública ao cidadão, sancionou a Lei de Acesso 

à Informação (LAI), nº 12.527 de 2011. A lei coloca como dever do 

Estado a garantia do acesso à informação de maneira rápida, eficaz, 

transparente e decodificada, objetivando a transparência exercida pelos 

serviços públicos na administração pública. Independentemente de 
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solicitação, a informação deve ser ofertada; e, caso não esteja disponível, 

o indivíduo pode solicitá-la. 

 A lei estende aos órgãos públicos a responsabilidade por gerir a 

informação e garantir o acesso transparente, bem como a proteção de sua 

integridade. Entre as garantias, encontram-se as informações relativas ao 

acompanhamento das etapas de projetos e ações de entidades públicas, 

desde o início de sua implementação até os resultados, passando pelo 

controle interno e externo na prestação de contas em formas de 

auditorias, por exemplo. 

  Ainda garante que órgãos públicos promovam, independente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso das informações de 

interesse coletivo com registros de telefones e endereços das unidades, 

bem como o horário de atendimento ao público; informações referentes à 

repasses financeiros e de despesas; informações sobre editais e seus 

resultados; dados para acompanhamento de programas, ações e projetos 

e respostas às perguntas mais frequentes. 

 O instrumento de comunicação adequado para a disposição destas 

informações, segundo a Lei de Acesso à Informação, é o meio eletrônico 

(internet), desde que os sítios atendam a requisitos como ferramenta de 

busca de conteúdo; possibilitem a gravação e exportação de relatórios em 

diferentes formatos eletrônicos; garantam a autenticidade, integridade e 

atualização de informações, bem como a disponibilidade de canais de 

comunicação com o órgão público.  

 Para a pessoa com deficiência, deve-se garantir a acessibilidade de 

conteúdo nos termos do artigo 17 da lei 10098, de 19 de dezembro de 

2000, na qual o poder público é chamado a eliminar as barreiras na 

comunicação por meio de mecanismos e alternativas acessíveis às pessoas 

com mobilidade reduzida com o objetivo de garantir o acesso à 

comunicação, informação, ao trabalho, transporte, cultura e lazer. 

Também importa no contexto o artigo 9o da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 186, de 9 

de julho de 2008, que coloca como prioridade o acesso à informação. 

 A relação entre a Lei de Acesso à Informação e a comunicação 

pública está, segundo Geraldes e Sousa (2013), centrada em dois 
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aspectos. O primeiro deles é o fato de que, sem transparência, não existe 

efetivação desse tipo de comunicação. O segundo ponto faz referência à 

construção da informação por meio de subsídios ofertados pela sociedade, 

e a lei pode facilitar a participação. Para isso, a comunicação deve ser 

tratada como um princípio praticado pelo governo brasileiro, constituindo-

se políticas de comunicação nas organizações públicas. 

 No texto da LAI, o único meio de comunicação citado é a internet e, 

para as autoras, o Estado deve atentar para a exigência de melhorias em 

seus espaços públicos digitais por meio da democracia digital e 

accountability na prestação de contas do governo para a sociedade. 

Destacam-se possibilidades, desafios, limites e impasses relacionados ao 

estímulo à participação do público e na avaliação do processo de 

fornecimento de informações para o público. Isto requer a investigação de 

sites com conteúdos de comunicação pública, sob a visão de conteúdo, 

usabilidade e acessibilidade.  

 Napolitano, Resende e Rothberg (2013) levantam questões sobre a 

aplicabilidade da lei no sentido de zelar pela qualidade da informação 

prestada, e promover a transformação da cultura intrínseca à sociedade 

brasileira do sigilo e clientelismo. O foco da lei é garantir aos cidadãos 

brasileiros a possibilidade de encontrar material necessário para subsidiar 

decisões e atitudes perante a administração pública.  

Com o objetivo de investigar a qualidade de informações referentes 

à pessoa com deficiência presentes nos portais eletrônicos de governo e 

averiguar a aplicabilidade da lei quanto ao acesso e disponibilidade de 

informações, a pesquisa descrita neste artigo empregou metodologia de 

análise de conteúdo segundo categorias específicas, a fim de indicar 

pontos fortes e a serem melhorados na comunicação pública realizada 

pelo governo no portal eletrônico da Secretaria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de São Paulo. 

 

Materiais e métodos 

Para atender aos objetivos do trabalho, a metodologia utilizada foi 

a de análise de conteúdo e enquadramento.  

A análise de conteúdo forneceu elementos para a caracterização 

geral do enquadramento simbólico com o qual as políticas públicas foram 
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apresentadas pela comunicação pública. O conceito de enquadramento 

sugere, segundo Rothberg (2010), identificar a importância aparente de 

determinadas ideias dentro de um texto jornalístico, ou o que confere 

mais ênfase a determinado fato, segundo uma ideia central que organiza 

a realidade dentro de eixos de apreciação e entendimento.  

De acordo com a metodologia de análise de conteúdo e 

enquadramento, e utilizando conceitos de autores da literatura sobre 

avaliação de políticas públicas como Trevisan & van Bellen (2008), Faria 

(2005), Costa & Castanhar (2003), Carvalho (2003), Souza (2003) e 

Arretche (1998), formulamos dezoito categorias para analisar as notícias 

da amostra de pesquisa, composta por 46 páginas web com informações 

referentes a políticas de atendimento dos direitos da pessoa com 

deficiência na região Sudeste publicadas no portal da Secretaria de Estado 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo no período de janeiro 

a dezembro de 2013. 

 

1. Antecedentes – Nesta categoria, a análise enfoca as condições 

explícitas do texto que incentivaram a criação e execução da política 

pública. 

2. Diagnósticos – Aqui, examina-se a oferta de informação sobre o 

diagnóstico que teria fundamentado a política pública. 

3. Objetivos – Esta categoria envolve informações sobre os propósitos 

de uma política pública, expostos de maneira não específica.  

4. Metas – As informações nesta categoria devem se referir às 

expectativas reais e palpáveis do programa desenvolvido. 

5. Recursos atuais – As informações analisadas nessa categoria fazem 

referência aos recursos disponíveis (financeiro, humano ou material) para 

executar uma política.  

6. Ações atuais – As informações analisadas nessa categoria referem-

se às ações realizadas ou em andamento para a realização da política 

pública, muitas vezes, amparada por parcerias entre secretarias de 

governo ou outras instituições. 

7. Recursos planejados – Esta categoria envolve informações sobre os 

recursos que seriam aplicados na execução de uma política pública ou 
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programa de governo em um futuro determinado, com marcação 

temporal.  

8. Ações planejadas – Essa categoria envolve informações sobre as 

ações programadas para o futuro determinado, com marcação temporal.  

9. Eficiência – Esta categoria refere-se à avaliação da relação entre o 

esforço empregado e os resultados alcançados. 

10. Eficácia – É a avaliação da relação entre os objetivos e 

instrumentos explícitos de um dado programa e seus resultados efetivos, 

que pode ser acompanhada de estatísticas. 

11. Impacto (efetividade) – Esta categoria de análise envolve 

informações sobre a relação entre a execução de uma política pública e 

seus impactos ou resultados. 

12.  Custo-efetividade – Esta categoria de análise observa a relação 

entre o que foi investido e o realizado, comparando formas da ação social 

e os impactos desejáveis. 

13.  Satisfação do usuário – Esta categoria envolve informações sobre a 

qualidade do serviço prestado sob a ótica do usuário. Os instrumentos 

para a realização deste quesito podem ser pesquisa de satisfação, 

entrevistas com o público, enquetes ou por retorno espontâneo. 

14.  Equidade – Esta categoria de análise trata de informações sobre o 

modo em que os benefícios foram distribuídos de maneira justa e 

compatível com a necessidade do usuário.  

15.   Públicos beneficiados – Esta categoria envolve informações sobre 

quem se beneficiou com a política.  

16.  Informações legais – São observadas as leis ou decretos utilizados 

como base para a origem de uma política pública.  

17.  Cenário político/parcerias – Esta categoria envolve informações 

sobre as parcerias políticas, entre secretarias e instituições para realizar a 

política pública. 

18.  Informação operacional – Esta categoria envolve informações sobre 

a forma de se atingir a política pública, local de cadastramento, horários 

disponíveis, entre outras informações pertinentes ao acesso. 
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Essas foram as 18 categorias analisadas dentro do portal eletrônico da 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo 

com o objetivo de caracterizar a abrangência da informação disponível. A 

existência de dados relacionados às dezoito categorias de avaliação foi 

diferenciada em planilhas eletrônicas através da atribuição de um ponto 

para a presença de informação em cada categoria. Uma página web com 

o máximo possível de informações obteria, assim, 18 pontos. O número 

efetivo de pontos obtido por uma página web, quando comparado em 

relação ao aspecto normativo estabelecido pelo preenchimento de todas 

as 18 categorias, gerou um percentual, correspondente à qualidade 

relativa de abrangência e profundidade das abordagens de comunicação 

presentes nos sítios estudados. Este número percentual foi denominado 

Índice de Qualidade de Informação (IQI).  
 

Resultados e discussão 
O Índice de Qualidade da Informação (IQI) apurado é de 28%, o 

que indica que foi detectado nas páginas web analisadas menos de um 

terço do total de informações consideradas, no contexto teórico 

metodológico da pesquisa, necessárias para a caracterização abrangente 

de uma política pública no âmbito das 18 categorias de análise de 

conteúdo empregadas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gráfico 1: Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de 
conteúdo no portal eletrônico da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado de São Paulo. 
Fonte: Elaboração própria. 
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O Gráfico 1 indica os percentuais de páginas web observados 

segundo categorias de análise de conteúdo no portal eletrônico da 

Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de 

São Paulo. 

Observa-se que informações classificadas nas categorias ‘objetivos’; 

‘ações atuais’; ‘cenário político’; e ‘informação operacional’ estiveram 

presentes em 40% a 70% das páginas web analisadas. Informações sobre 

‘ações planejadas’; ‘antecedentes’; ‘diagnósticos’; ‘ públicos beneficiados’; 

e ‘metas’ estiveram presentes entre 20% e 39% da amostra. ‘Equidade’; 

‘recursos atuais’; ‘impacto’; ‘informações legais’; ‘eficácia’; ‘recursos 

planejados’; e ‘eficiência’ estão em 4% a 19%. Informações classificadas 

nas categorias ‘satisfação do usuário’ e ‘custo efetividade’ foram 

identificadas em 4% das páginas analisadas. 

O baixo Índice de Qualidade da Informação indica a presença de 

abordagens insuficientes de comunicação pública digital sobre os direitos 

da pessoa com deficiência. Isto pode levar ao entendimento de que 

existem lacunas em relação ao conteúdo explorado pelos gestores de 

comunicação instalados nas secretarias de governo, que se mostram 

aquém dos desafios presentes no estágio em que se encontra a 

democratização do acesso aos direitos sociais do Brasil, que associa 

cidadania a direito à informação. 

A diferença do percentual entre as categorias analisadas demonstra 

a ênfase ou exclusão das informações presentes nas páginas web 

analisadas. A concentração de informações sobre ‘objetivos’; ‘ações 

atuais’; ‘cenário político’ e ‘informação operacional’ indica a predominância 

da perspectiva mais obviamente ligada a uma política, como por que razão 

ou quem fez alianças com a Secretaria para desenvolvê-la.  

A reduzida presença de informação relacionada às categorias ‘ações 

planejadas’; ‘antecedentes’; ‘diagnósticos’; ‘públicos beneficiados’ e 

‘metas’ sugere a escassa preocupação dos gestores da comunicação 

pública em apresentar aprofundamentos de dados suficientes para 

justificar a existência da política pública e relacioná-la com o atendimento 

das demandas dos diversos públicos-alvo. 

Já a escassez de informações relacionadas às categorias ‘equidade’; 

‘recursos atuais’; ‘impacto’; ‘informações legais’; ‘eficácia’; ‘recursos 
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planejados’ e ‘eficiência’ sugere que a produção de notícias do portal 

eletrônico analisado tende a ignorar aspectos relacionados ao 

planejamento e implementação de políticas na relação entre resultados 

esperados e obtidos. 

  O direito à comunicação, principalmente em relação à Lei de 

Acesso à Informação, deve ser aprofundado em ambientes nos quais a 

informação e o processo comunicativo sejam valorizados. Há espaço para 

aperfeiçoamento, como observado na amostra analisada. Os gestores da 

comunicação precisam apreender seu dever de disponibilizar informações 

necessárias e suficientes para fundamentar a participação no processo 

democrático. 

 

Considerações finais 
Este artigo apresentou resultados de pesquisa empírica que aplicou 

análise de conteúdo sobre uma amostra de 46 páginas web com 

informações sobre os direitos da pessoa com deficiência provenientes do 

portal eletrônico da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de São Paulo.  

 As 18 categorias de análise empregadas foram elaboradas de 

acordo com a metodologia de pesquisa a fim de identificar a abrangência 

e a profundidade de informação sobre políticas públicas. 

 Os resultados indicam a insuficiência de informações na amostra 

analisada. Foi detectada a presença de menos de 30% dos dados 

considerados relevantes para fundamentar uma compreensão abrangente 

dentro do ambiente político orientado pela democracia digital e direito à 

comunicação. 

 Com isto, o previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Acesso à Informação, que determina como dever do Estado a 

disponibilização de informações transparentes e de qualidade para o 

cidadão, deve ser reafirmado em espaço público digital a fim de promover 

o engajamento cívico utilizando as ferramentas da democracia digital. 
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Resumo 
O texto apresenta o conteúdo da conferência ministrada pelo pesquisador Antonio 

Fausto Neto, por ocasião da aula inaugural do Programa de Pós-graduação em 
Jornalismo da UFPB, ao final de abril de 2015. Em debate com os docentes e 

estudantes do programa, o pesquisador explorou questões atuais que afetam o 

campo jornalístico, cujas práticas, processos e produtos são afetados por 
dinâmicas da sociedade em vias de midiatização. O jornalismo e a sua pesquisa: 

cenários de estudos e de formação, panorâmica desses desenvolvimentos e a 
atualidade desse debate. Os temas da agenda jornalística.  A ascensão do leitor e 

finalmente um quarto tópico, que reflete sobre as condições pelas quais o 

jornalista pode recuperar o lugar protagônico de narrador e produtor dos 
acontecimentos. Dos modelos clássicos de produção da notícia, às novas 

ambiências, em que novos atores participam e colaboram com o trabalho do 
jornalista, Fausto Neto nos apresenta, em linguagem coloquial, um panorama do 

jornalismo e as profundas transformações vividas pela profissão na 
contemporaneidade, pontuando uma questão central: qual o futuro dessa 

profissão? O jornalismo terá futuro após a emergência dessas tecnologias que 

invadem o tecido social? Transcrição: Profª. Drª. Joana Belarmino de Sousa (PPJ 
– UFPB). 

Palavras-chave  
Jornalismo; Midiatização; Atorização; Notícias; Internet; Ambiências Jornalísticas.   

Résumée 

Le texte présente la pensée du PROFESSEUR ET  chercheur   DANS LE CHAMP DE 
LA COMMUNICATION Antonio Fausto Neto, au cours de la classe inaugurale du 

programme d'études approfondis en journalisme UFPB, à la fin Avril de 2015. Le 
chercheur a touché des questions actuelles du champ journalistique, dont les 

pratiques, des processus et des produits sont affectés par les dynamiques issues 

de la societé em processus de médiatisation: la recherche sur le journalisme - 
études de scénario et de la formation; les thèmes de l'agenda journalistique; la 

monté du rôle de lecteur et enfin des réflexions sur les conditions dans lesquelles 
les journalistes peuvent récupérer la place de protagoniste narrateur et producteur 

d'événements. Des modèles classiques de production de nouvelles aux nouvelles 

ambiances où de nouveaux acteurs participent et collaborent avec le travail du 
journaliste, Fausto Neto nous présente, dans un language familier, un aperçu du 

journalisme et les profonds changements vécus par la profession à l'époque 
contemporaine, marquant quelques questions: quel est l'avenir de cette 

profession? Le journalisme a un avenir après l'émergence de ces technologies qui 
envahissent le tissu social? Transcription: Profª. Drª. Joana Belarmino de Sousa 

(PPJ – UFPB). 

Mots-clés 
Journalisme; Médiatisation; Acteurisation; Actualités; Internet; Ambiances 

Journalistiques. 
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m seu Volume 2 Número 2, a Revista Latino-americana de Jornalismo 

- ÂNCORA participou da aula inaugural da terceira turma do Programa 

de Pós-graduação em Jornalismo da UFPB, ocorrida no dia 28 de abril 

de 2015, e que trouxe a João Pessoa, o pesquisador, jornalista e professor 

universitário, Antonio Fausto Neto.  

 

Em uma conferência dialogal, o pesquisador problematizou acerca dos 

desafios que afetam hoje o mercado profissional dos jornalistas, assim como 

as reflexões que devem orientar as investigações do campo, afetado pelo 

paradigma da sociedade em vias de midiatização. 

 

ÂNCORA decidiu recuperar esse diálogo entre o pesquisador, discentes e 

docentes do PPJ, além de convidados, organizando-o na sua seção de 

entrevistas, e oferecendo aos leitores, um panorama que toca em algumas 

das temáticas cruciais para uma radiografia das pesquisas em jornalismo, 

assim como para trazer à cena do debate atual, dilemas como a gramática 

dos manuais, ou as estratégias de atorização incorporadas aos processos 

de narratividade dos acontecimentos.   

 

ÂNCORA dialogou, pois, com a fala do professor Fausto, organizando essa 

comunicação em quatro grandes tópicos: O jornalismo e a sua pesquisa: 

Centros de Estudo, panorâmica desses desenvolvimentos e a atualidade 

desse debate; os temas da agenda jornalística; a ascensão do leitor e 

finalmente um quarto tópico, dedicado a discutir em que medida o jornalista 

pode recuperar o lugar protagônico de narrador e produtor dos 

acontecimentos. 

 

Mantivemos aqui, a coloquialidade dessa comunicação, a qual é chancelada 

pelo vasto conhecimento do professor Fausto Neto, que dialoga com 

matrizes de pensamento como a semiótica, ciências da linguagem, 

antropologia e filosofia, extratos que o ajudam a pensar sobre o campo do 

jornalismo e os seus desafios, imerso que está, nesse cenário da sociedade 

em vias de midiatização.  

 

A capacidade investigativa do professor confere-lhe uma extensa atuação 

junto à universidades e instituições de fomento à pesquisa. É Pesquisador 

1A do CNPq; membro do Comitê Científico do CNPq (área de comunicação); 

 E 



Jornalismo: do chão da fábrica aos novos processos de redesenho da profissão na 
sociedade em vias de midiatização 

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 170 a 187          172  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 

Consultor ad hoc: CAPES, CNPq, Fundação Carlos Chagas. Professor titular 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); professor da Unifra; 

ex-professor nas: UFRJ, UFPB, 

UnB e PUC-Minas. Professor 

Colaborador do Mestrado 

Profissional em Jornalismo da 

UFPB Campus João Pessoa. 

Presidente do Centro 

Internacional de Semiótica e 

Comunicação (CISECO). Co-

fundador da Associação Nacional 

de Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação - COMPÓS.  

 

Também é vasta a sua produção 

bibliográfica, de onde 

destacamos as obras, Mortes 

em derrapagem (1991); O 

impeachment da televisão 

(1995); Ensinando à TV Escola 

(2001); Desconstruindo os 

sentidos (2001); Lula 

Presidente - Televisão e política 

na campanha eleitoral (2003); O 

mundo das mídias (2004).  

 

Em 2013, recebeu o título de Dr Honoris Causa conferido pela Universidade 

Federal da Paraíba. A honraria traduzia-se em um preito de gratidão de 

professores e alunos do curso de Comunicação Social da instituição, onde 

ele fora professor, entre o fim da década dos setenta e início dos anos 

oitenta, tendo contribuído para a fundação do curso, tanto em seu lastro 

teórico disciplinar, como em sua infraestrutura material e de laboratórios. 

Como dissera Pedro Nunes, em sua saudação ao professor Fausto, por 

ocasião da cerimônia do título, “... Fausto Neto ao longo de sua vida 

acadêmica operou com temporalidades dos afetos, das buscas, dos desejos, 

das mudanças, temporalidades do inconformismo, da construção, dos 

diálogos transdisciplinares, dos compromissos, da entrega, da 

argumentação, da paixão, das contradições humanas. Fausto Neto é então 

esse ser PLURAL povoado de SINGULARIDADES”. 

Antonio Fausto Neto | Doutor Honoris 
Causa - UFPB 

Estudioso da comunicação e do 
jornalismo, a trajetória profissional de 
Antonio Fausto Neto revela uma longa 
prática na área do jornalismo, que 
começa com a sua atuação como 
repórter, redator e colaborador em 
jornais como O Nordeste, Gazeta de 
Notícias, Jornal Unitário, Jornal Tribuna 
do Ceará, Jornal do Brasil, Agência 
ASAPRESS, Rádio Iracema, Ceará Rádio 
Clube, TV Ceará e outras iniciativas 
desenvolvidas no campo. Para além da 
graduação em Jornalismo, na 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 
deu curso a uma bem sucedida formação 
acadêmica, com Pós-Graduação Lato 
sensu em Comunicação Coletiva pelo 
CIESPAL - Centro Internacional de 
Estudios Superiores de Periodismo para 
América Latina, Mestrado Acadêmico em 
Comunicação, pela Universidade de 
Brasília, doutorado em Sciences de La 
Comunication Et de L'information - Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
- França (1982) e estudos de pós-
doutorado na UFRJ (1990). 
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Fiquemos, pois, com a comunicação com a qual Fausto Neto realizou a aula 

inaugural do período letivo 2015.1 do Programa de Pós-graduação em 

Jornalismo - UFPB. 

 

O jornalismo e a sua pesquisa: Centros de Estudo, 

panorâmica desses desenvolvimentos e a atualidade 

desse debate 

Eu não pretendo fazer uma fala formal, uma aula, mas venho com o intuito 

de expor, compartilhar com vocês, algumas questões que envolvem hoje, a 

pesquisa, a agenda de estudos da formação jornalística. Agenda de estudos 

que reúne preocupações  que estão em grandes centros de pesquisa,  sejam 

eles centros formais como cursos de pós-graduação, sobretudo alguns 

programas de pesquisa que funcionam em centros internacionais, 

funcionando sobre responsabilidade de  fundações, como a Unesco, mas 

outros particularmente, sob a responsabilidade de universidades, como o 

Centro de Formação em Jornalismo da Universidade de Colúmbia, nos 

Estados Unidos, o Centro de estudos em jornalismo da Universidade San 

Andrès, na Argentina, o Centro de Estudos em Jornalismo da Universidade 

de Lyon, na França, o Centro de Estudos em Jornalismo, em Leicester e em 

Cardiff, na Inglaterra. Então, todos esses centros que acolhem jornalistas 

para programas de estudos, treinamento, pesquisa e a capacitação estão 

hoje, elencando agendas em torno das quais se constituem os relevantes 

temas que envolvem a pesquisa, visando delinear os cenários de 

desenvolvimento do jornalismo. E tudo isso parece se constituir numa 

conjuntura onde o jornalismo e os jornalistas parecem se situar na 

contramão, ou serem vistos na contramão desses esforços de aclaramento, 

de plataformas, de caminhos que possam valorizar o destino dessa profissão 

e sobretudo desse campo de formação e de conhecimento que é o 

jornalismo. O que é que eu chamo de contramão? Quero dizer, parece que 

o jornalismo e os jornalistas estariam na contramão dessas preocupações, 

na medida em que é repetida, a interrogação, qual o futuro dessa profissão? 

O jornalismo terá futuro após a emergência dessas tecnologias que invadem 

o tecido social? Constituindo outras possibilidades de codificação de 

realidade, sobretudo com a emergência dos chamados amadores? Então, 

essa profissão terá um futuro formalmente reconhecido diante disso tudo 

que cerca a sua existência e a sua identidade? Essa é uma pergunta que se 

faz ao lado de uma outra, que indaga reiteradamente, qual é o futuro do 
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jornal impresso? O jornal impresso tem os dias contados? Afinal de contas, 

o que se pode dizer de tudo isso? Essas questões são hoje elencadas como 

problemas centrais nos grandes centros que estão preocupados com a 

formação dos jornalistas e com o funcionamento dessa profissão, a partir 

de uma perspectiva que reconheça a importância da formação universitária,  

os conflitos que a profissão está encontrando, sobretudo no seu 

relacionamento com  mundo das instituições , mas também, com aquilo que 

a profissão enfrenta, no âmbito das suas  próprias fronteiras internas, na 

busca de uma identidade, ou seja, o esforço  do próprio campo jornalístico 

no sentido de redefinir sua identidade, interrogar-se sobre o que é o 

jornalismo hoje, em tempos de midiatização. O que é o jornalismo hoje, no 

contexto da internet? Eu acho que, em tese, existem perguntas e respostas 

pronunciadas com muita aceleração, 

com muita rapidez, que talvez não 

levem em conta ponderações mais 

cuidadosas.  São respostas dadas as 

vezes por zonas de interesses que 

estão ocupadas talvez em decretar a 

capitulação do jornalismo como 

objeto, ou decretar a formação 

jornalística como problema uma 

página virada...  Eu acho que não 

chegaríamos a esses extremos, 

portanto, e preferimos situar 

problemas interrogativos, que devem 

ser compartilhados com vocês, e 

particularmente, devem estar presentes na cotidianidade de um programa 

de formação de jornalistas como esse aqui. 

 

A Agenda Jornalística e os seus Temas 

Eu alinhei uns quatro a cinco pontos para serem considerados, em termos 

do que significa essa agenda de estudos que envolvem a profissão, e o perfil 

do jornalista hoje, no contexto no qual todas as práticas sociais, as mais 

diversas, são atravessadas e afetadas por uma nova realidade sócio-técnica, 

que estamos nomeando como a midiatização da sociedade.  Todas as 

profissões, e não somente o jornalismo, como o direito, a medicina, as 

profissões pedagógicas, as do mundo das ciências, são afetadas no seu 

território, no seu continente, nas suas fronteiras, por manifestações de 

mídias que não vieram apenas para se constituir em emblemas, mas 

O que é o jornalismo hoje, 
no contexto da internet. Eu 
acho que, em tese, existem 

perguntas e respostas 
pronunciadas com muita 

aceleração, com muita 
rapidez, que talvez não 

levem em conta 
ponderações mais 

cuidadosas acerca disso. 
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complexificar as condições de produção de contato dos seus especialistas e 

saberes com a sociedade. Vieram para colocar em cheque muitas vezes, a 

episteme, ou seja, os fundamentos mesmos de algumas dessas profissões 

e as condições através das quais buscam seu reconhecimento.  E onde é 

que essas questões questionam os fundamentos de profissões tão 

importantes como as práticas de saúde, religiosas e científicas?  Elas 

questionam sobre as condições em torno das quais práticas diversas se 

contatam com o tecido social, ou seja: os médicos com seus clientes, os 

professores com seus alunos, os políticos com seus eleitores, enfim, toda a 

relação das instituições, todas elas, que estão às voltas com essa questão: 

Como maximizar, como qualificar, como repotencializar as formas de 

contato da minha profissão, do meu saber-fazer com a sociedade e suas 

demandas? Então, as práticas não midiáticas são fortemente afetadas por 

essa mutação e particularmente, todas as profissões midiáticas, inclusive a 

jornalística, são afetadas igualmente por essas mutações, na medida em 

que os indivíduos dispõem hoje de novas formas de acesso e de domínio 

aos fundamentos comunicacionais que até então estavam apenas nas mãos 

dos peritos comunicacionais... Não é somente o jornalismo enquanto um 

campo específico, mas, todas aquelas profissões que envolvem a atividade 

comunicacional, além daquelas que envolvem especialistas das ciências 

humanas, exatas... São hoje interrogadas por paradigmas de mídia. 

 

No que diz respeito às afetações desta nova cultura sócio técnica sobre o 

jornalismo, eu vou listar cinco ou seis registros, para, a partir daí, procurar 

o encaminhamento do nosso debate. 

 

Um primeiro tópico dessa agenda, diz respeito à questão do ambiente do 

jornalismo. O que nós estamos chamando de ambiente do jornalismo, é, 

digamos assim, o seu grande entorno, tão bem descrito pelas teorias 

clássicas dos anos 1960. Essas teorias que falavam das rotinas, da divisão 

do trabalho, dos valores-notícias. Mudanças na ambiência de trabalho 

afetam largamente a divisão social de trabalho inerente ao mundo do 

jornalismo. Vemos hoje, que grandes jornais brasileiros, por exemplo, estão 

a publicizar, estão a autodescrever, as formas e as características de 

funcionamento dos seus ambientes, nos quais se organiza a produção da 

noticiabilidade. A redação jornalística já não é mais a redação dos anos 

1970, 1980 e mesmo a dos anos 1990. Sintomaticamente, acaba de sair um 

livro que foi lançado na Folha, recuperando um debate que reuniu 
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jornalistas importantes, e no qual se discutia o futuro do jornalismo. Mas, o 

tema que deu o tom da discussão nesse debate foi o futuro da redação 

jornalística. De um lado, aqueles que defendiam a redação multiplataforma, 

que abrigasse jornalistas do velho e do novo sistema de produção, e de 

outro, aqueles que defendiam redações específicas, porque o objeto 

jornalístico está ainda atravessado por uma complexidade que vai 

questioná-lo; não está claro ainda para o seu próprio ambiente, para os 

seus próprios agentes. 

 

Ou seja, essa convivência entre os velhos e os novos formatos, parece ainda 

ser um enfrentamento importante, não claramente explicitado nas 

redações, embora na prática, muitos jornais já tenham optado pelas 

redações multiplataforma, enquanto que outros seguem ainda com os 

modelos clássicos de redação. Esse é um tema interessante, porque, em 

torno do ambiente, se apresenta, de alguma forma, uma redefinição daquilo 

que seriam as condições de produção desse objeto, ou seja, a prática 

jornalística. O problema é que esse debate, muito importante para o campo, 

está sendo gerenciado não por jornalistas, não por comunicadores, mas por 

engenheiros. Engenheiros que estão fazendo uma formação de passagem 

pelo ambiente dos jornalistas, fazendo impor sobre esse campo, lógicas com 

ênfase organizacional minimizando as lógicas jornalísticas. Há um livro dos 

anos 1950 que, ao descrever sobre o jornalismo o associa a figura de uma 

cidade sem porta. Um livro muito presente nos antigos cursos de iniciação 

ao jornalismo que eram promovidos pelos sindicatos da classe. O autor 

Francisco Porta, ao explicar as razões do título da obra, Cidade sem 

portas (Ed. Latina, SP 1960) sublinhava que o jornalismo se caracterizava  

como uma profissão cujo acesso  era fácil, mas quem nele ingressava  

enfrentava muitas dificuldades para  dela se livrar... Parte da imagem 

construída pelo autor  tem um senso de atualidade, mas algo muda na 

`ecologia do jornalismo` na medida em que seu ambiente é recortado por 

uma nova disposição de interações, cuja racionalidade inibe, possivelmente,  

a tensão do coletivo que movimentava as antigas redações. Se outrora, a 

vivência desta profissão tornava-a mais estimulante e desafiadora, fazendo 

ali permanecer muitas gerações, muitas das quais fonte de inspiração e de 

formação para os que nela ingressavam -  a ecologia dos tempos atuais 

possivelmente, dificulta a compreensão deste trabalho coletivo. Agora, no 

novo recorte organizacional das redações, o mundo silencioso e das cabines 

digitais obstrui a compreensão histórica e dos signos do que foi o cenário 

de uma das atividades mais compartilhadas por parte dos seus atores - a 
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redação de um jornal. Se em tempos passados, a permanência e a 

compreensão sistêmica da redação caracterizavam a relação do jornalista 

com a sua profissão, nos tempos atuais de alguma forma, o jornalista é 

atomizado em um processo caracterizado por fluxos e mobilidades que 

tratam de levar o jornalista à diferentes pontos de uma nova topografia, 

onde o cerne da sua relação se dá com equipamentos eletrônicos e digitais. 

O autor desse adágio, Francisco Patti, pensou o jornalismo como a cidade 

sem portas, que hoje se transforma no ambiente das plataformas. Neste 

novo contexto o acontecimento deixa de ser acolhido por um chão de 

fábrica, denso, plural, com uma hierarquia sob tensão e sob acordos 

momentâneos, uma sinfonia problemática, podemos dizer. O acontecimento 

deixa de ser acolhido por esse chão de fábrica, e passa a ser monitorado 

por um outro desenho de divisão social do trabalho, sobre o qual aparecem 

muitas variáveis como o da terceirização de atores no âmbito do ofício, a 

emergência dos administradores de conteúdos, em suma um redesenho que 

ressignifica a própria natureza da profissão.  Esse registro suscita um debate 

muito importante. Tenho consciência que não posso explorar mais este 

assunto no contexto desta fala, mas isso nos leva a um outro texto, um belo 

artigo, que não é considerado um texto teórico, no sentido das teorias de 

comunicação. Refiro-me ao texto de Robert Darnton, Notícia: Tudo o que 

couber a gente Publica. Robert Darnton1 é jornalista, antropólogo, 

historiador, e hoje é não menos que o diretor da biblioteca da Universidade 

de Harvard, nos Estados Unidos. Ele esteve no centro das discussões no 

amago das negociações feitas com o Google sobre os processos de 

digitalização das bibliotecas universitárias americanas. Foi uma luta tenaz 

que se desenvolveu aí, para que se pudesse preservar alguma coisa da aura 

das grandes bibliotecas universitárias. Então, o que é que Darnton escreve 

nesse artigo? Ele faz uma etnografia sobre o funcionamento de uma 

redação americana, particularmente a redação do New York Times. E ali se 

localiza toda uma história, todo um fundamento, uma filosofia, um campo 

de conhecimento, toda a sua dinâmica... E o que ele quer dizer com essa 

expressão, Notícia, tudo o que couber a gente publica? Que essa 

organização funciona na base de dois princípios: a coleta e a classificação. 

E em função da disposição dos princípios técnicos do jornal como projeto 

editorial, é que se decide o que ingressa no circuito da noticiabilidade. A 

notícia e a sua publicitação resultam do funcionamento do jornal enquanto 

                                                           
1 DARTON, Robert. Cinema: Danton e o duplo sentido. In: DARTON, Robert. O beijo de 
Lamourette: Mídia, Cultura e Revolução. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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instância mediadora que se edifica segundo princípios editoriais estáveis. 

Este foi o tema de um dos debates sobre o jornalismo, nos anos 1990. Nós 

paramos de debater o problema do ambiente jornalístico. E essa questão 

passa a ser formulada pelos engenheiros. Os engenheiros se ocuparam do 

projeto organizacional e do problema do fundamento lógico que organiza 

os preceitos da divisão social do trabalho no âmbito jornalístico.  

 

Então nós estamos às voltas com um novo cenário de produção da 

noticiabilidade, que escapa largamente das mãos dos editores, e passa 

fortemente pelas mãos dos engenheiros. Há um fato sintomático que ilustra 

essa preocupação. Há alguns meses, o jornal Zero Hora demitiu dezenas 

de jornalistas2. Eles foram demitidos com um belo discurso, proferido pelo 

presidente do jornal, onde dizia que foi forçado a demitir os jornalistas 

porque nessas novas lógicas da produção da notícia, apesar das suas 

competências, eles não teriam vez. Na prática, isso significa dizer retirar 

editorias, retirar o jornalismo de cena, do processo, e entregar esses cargos 

reformulados, a novos jornalistas ou estagiários que trabalham doze horas 

por dia em atividades seccionadas, muitas das quais têm pouca relação com 

o princípio holístico da produção da noticiabilidade. Parece-me, se eu não 

estou equivocado, que esse é um tema central dos estudos de um programa 

que forma profissionais do jornalismo, em termos também acadêmicos.  

Sobretudo preparando-os para um debate que não é um debate empresarial 

apenas, tampouco somente um debate classista, sindical; é antes um 

debate de concepção de área, portanto de caráter social. E é um debate 

que perpassa várias áreas, porque essa temática já foi largamente debatida 

nos Estados Unidos. Aqui destaco a importância de um texto de Richard 

Senett3, A Corrosão do Caráter, onde ele diz que, a lógica do capitalismo 

é quebrar os elos, as hierarquias das lógicas de instituições centenárias. E 

substituir esses elos por pequenos remendos, pequenos afetos, ou 

pequenas emoções, que estejam subsumidos a uma lógica cuja gravitação 

esteja firmada sob certos ancoras de atividades, presidida por outras 

racionalidades. Ou seja, reduzir os elos, comprimir os elos, condensar a 

atividade produtiva segundo a máxima, cada vez mais, com menos. 

Trabalhar mais com menos estruturas, com menos relações, com menos 

                                                           
2 “Presidente da RBS anuncia 130 demissões como expressão de coragem e desapego”. Matéria 
divulgada no site da Carta Maior. Disponível em: 
<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Presidente-da-RBS-anuncia-130-demissoes-como-
expressao-de-coragem-e-desapego/12/31528>. Acesso em: 27 maio 2015.  
3 SENNET, R. A corrosão do caráter: Consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. 
Rio de Janeiro: Record, 2012. 
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atividade de contato e mais atividade de performance dos sistemas. Então, 

a redação passa a ser um ambiente de performance sistêmica, e menos um 

ambiente de contato, entre humanos produzindo, criando, reproduzindo 

aquilo que foi o grande ideal do new jornalismo, criando a partir do sentir, 

do olhar, do debate interno, do entrevero nas redações, das reuniões de 

pauta, etc. Então, esse é um tema central, me parece. Mesmo para aqueles 

que são os ideólogos dessa mutação irreversível, eu acho que esse é um 

tema central, que por dever de ofício, deveríamos estar colocando no centro 

das nossas discussões. 

 

Sobre a Ascensão do Leitor: 

O Deslocamento do Fã para 

o processo de produção? 

Um segundo ponto é a ascensão do 

leitor. Quando eu falo na ascensão do 

leitor, não é somente a questão do 

jornalismo colaborativo, mas falo, 

sobretudo do acesso do homem 

ordinário, no dizer de Michel de 

Certeau, tomando de empréstimo a 

expressão de Freud, ou seja, 

deslocando o homem ordinário para 

uma atividade produtiva, ao longo da 

nova cadeia de produção jornalística. 

Ou seja, deslocar o leitor para uma 

atividade produtiva, para a 

coprodução da conjuntura da noticiabilidade, segundo a lógica do fazer mais 

com menos... Essa questão, hoje, está sendo fortemente estudada na 

Europa e Estados Unidos, sobretudo a partir de especialistas que estão 

explorando a questão a partir da perspectiva do fã. O fã está sendo 

submetido à cadeia do ciclo produtivo, na qual ele desponta como aquele 

que admira, na sua fruição, na sua estética, nos seus afetos pelo objeto, 

um jogador, um comunicador, um artista, uma celebridade. Mas que a partir 

de certo desenho de um fluxo de atividade à qual esse objeto está 

vinculado, instaura-se uma cadeia, e o fã começa a ser mobilizado no 

interior dessa cadeia, a tal ponto que é convertido numa espécie de agente 

produtivo do sistema de apoio à celebridade. Ele deixa de ser um integrante 

Então, a redação passa a 
ser um ambiente de 

performance sistêmica, e 
menos um ambiente de 
contato, entre humanos 

produzindo, criando, 
reproduzindo aquilo que foi 

o grande ideal do new 
jornalismo, criando a partir 

do sentir, do olhar, do 
debate interno, do 

entrevero nas redações, 
das reuniões de pauta, etc. 
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amadorístico do clube do fã, até porque o clube do fã também se transforma 

numa empresa, numa entidade de coprodução, integrando-se numa cadeia 

mais sofisticada de prestação de serviços, e ali ele vira um agente produtivo 

dessa atividade, e muitas vezes sem a contrapartida de remuneração ou de 

reconhecimento trabalhista. É um voluntário. Pois bem, isso está ocupando 

largamente, estudos antropológicos nos Estados Unidos e no Canadá. Ou 

seja, a incorporação do fã, integrado a um dispositivo de produção, onde 

ele tem uma atividade estratégica na promoção de um produto ou de um 

olimpiano, recebendo apenas uma rentabilidade simbólica por integrar esse 

ambiente de produção. Mutatis mutandis, a minha posição pessoal sobre a 

concepção do jornalista colaborador, do jornalista participativo passa por aí 

também. Isso precisa ser deslindado. Isso precisa ser explicado. Precisa ser 

questionado, não apenas do ponto de vista da matriz sindical, não é 

somente isso. Essa colaboração do sujeito que se desloca, ele não se 

desloca apenas por um movimento 

auto espontâneo, ele se desloca por 

aí, mas também são organizadas 

plataformas, sistemas para que ele 

possa se deslocar, ter mobilidade, 

para um lugar no qual ele possa 

coproduzir sob certas condições, a 

atualidade jornalística. 

 

Então, essa atividade do jornalista 

colaborador, ou do jornalista fã, ou do 

jornalista cidadão, como queiram, é 

uma problemática que tem que ser examinada do ponto de vista empírico, 

nas realidades bem próximas a nós. Hoje, chama atenção a presença desses 

segmentos que são induzidos pelos jornais a fazer esse trabalho, mas cuja 

lógica de trazê-los para a esfera da produção, tem a ver com algo que passa 

também por uma rentabilidade simbólica, que é a questão da audiência. 

Temos o leitor transformado em produtor, num sistema de produção, para 

que ele não migre para outro, integrando um sistema de competição que 

se expande em bifurcações cada vez mais complexas. Isso também remete 

ao problema da terceirização. O que é que é a terceirização, em tese? 

Prometo a vocês que não vou me estender nesse tema, mas, em tese, a 

terceirização é você quebrar, do ponto de vista formal, do ponto de vista de 

epistemes reconhecidas, certas proteções, entre aspas, que são exercidas 

por certos especialistas, e ter de fato a experimentação de todos esses 
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conhecimentos em várias formas. Quando você quebra isso, você está 

dizendo que alguém pode fazer sem que, alguns direitos dados pela 

formação universitária sejam observados, sejam respeitados. Esse é o 

problema da terceirização, colocado aqui de forma esquemática, a qual está 

afetando o mundo dos peritos. Ou seja, talvez um campo que há muito, 

está sendo colocado em questão, primeiro por conta dos direitos 

trabalhistas e sindicais, agora por um 

problema estrutural de organização 

social, é o campo jornalístico. Foi 

nesse contexto, aliás, diga-se de 

passagem, que a revogação do 

diploma foi autorizada. Quando o 

ministro diz, “jornalista não precisa 

ter diploma, precisa saber escrever e 

falar”, alguma coisa nesses termos, 

ele agencia justamente a lógica da 

terceirização, quebra um pacto de 

saberes de uma categoria com a 

sociedade, estabelecendo que agora 

todo mundo pode fazer isso, porque 

não há necessidade da existência de 

um perito da informação para apurar, 

para observar, para escrever, para 

interrogar, etc. 

 

Como recuperar esse lugar protagônico? 

Muito bem, alinhavando de um modo diverso, porque o tempo é curto, hoje 

na Europa e Estados Unidos formula-se outros desenhos, através dos quais 

o jornalista recupera esse lugar protagônico de mediador. De mediador no 

sentido de construir um lugar que passa por esses profissionais a 

possibilidade de explicar realidades. Por exemplo, os jornalistas se 

constituem em coletivos, produzindo sites onde realizam o que chamamos 

de jornalismo de dados. O que é o jornalismo de dados? A gente simplificou 

isso, mas é uma problemática muito mais complexa. Não se trata apenas 

de vulgarizar grandes relatórios que estão nas mãos de entidades. É mais 

complexa porque a grande revolução da internet foi a de ensejar condições 

para que nós tenhamos mais acesso a dados e mais condições para que 

tenhamos acesso ao outro. Ora, significa dizer que, se essas condições de 
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acesso são facilitadas, e nos mobilizam, e nós nos deslocamos por força da 

circulação, buscando apreender mais dados, e construir novas relações, não 

significa dizer que o acesso uniformize a problemática dos sentidos. Uma 

coisa é acesso, dinamizado por toda essa realidade da circulação das 

mensagens, ou aos bancos de dados. Outra coisa, é o que fazemos com 

isso. E como os bancos de dados são “depositados” em instituições em 

artigos e em instituições que têm interesse em organizá-los segundo certos 

pressupostos, isso requer cada vez mais especialistas para destrinchá-los, 

para desvendá-los. E coloca-los nas mãos da sociedade. E aí desponta um 

perfil da importância de novos treinamentos a que jornalistas se submetem 

para fazer face à essa realidade. Realidade do desemprego, do 

esmaecimento da mediação e a reconfiguração do mercado de trabalho. 

Então, temos aqui uma questão importante: Como lidar, por um lado, com 

a ascensão do leitor, que é voraz, no sentido do desejo de se ver como 

celebridade? O receptor é marcado fortemente pelo desejo de ser visto, de 

ser lido, de ser registrado, de ser observado. Quer dizer, não pauta 

nenhuma problemática social no sentido de converter-se num mediador que 

possa produzir interpretações novas à sociedade, mas é a questão do ser 

visto, do certificar-se que foi observado, que foi codificado nos serviços, nos 

índices, etc. Então isso é muito pouco para se poder nomear o futuro da 

profissão do jornalista, mas esse é um tema  que ao meu ver deveríamos 

não só debater, mas estudar para saber, por exemplo, os meios locais estão 

se abrindo para essa interação, e sob que condições. 

 

Eu acho que há um grande trabalho investigativo a ser feito, porque senão, 

nós vamos ser apenas ventríloquos do que nós estamos recebendo, 

relatórios que estão sendo feitos no interior de redes sociais, alguns muito 

suspeitos, para produzir definições sobre o que é uma profissão, o que é 

que é ser um jornalista? Do contrário você fica editando manuais de 

redação, manuais por exemplo, de como ser um jornalista cidadão, um 

jornalista participativo. Nem mais os manuais de redação passam a ter 

importância. Então, você encontra hoje um manual, tirado de qualquer 

lugar, às vezes nem é assinado, sem qualquer aura de crédito, atribuído à 

sua responsabilidade ou a sua procedência.  

 

O terceiro tema: A Transformação das Narratividades 

O terceiro tema dessa agenda é a transformação das narratividades. Ou 

seja, a transformação do modo de dizer, da enunciação. Em menos de 

quarenta anos, a mediação, a enunciação, talvez um dos pilares centrais 
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que marcava a identidade do jornalista, entra em turbulência. Vou explicar 

isso a partir de algumas poucas pistas. A primeira idealidade que chancelava 

qualquer jornalista para escrever no jornal, era a objetividade. Ou seja, 

esconda-se. Não deixe as suas marcas intervirem no seu texto. O texto tem 

que estar guardado num formato que evite essa irrupção do eu. Daí a 

primeira mecânica contra a narrativa espontânea foi o lead. O famoso 

paradigma das cinco perguntas. É contra isso que emerge o new journalism. 

E, aliás, eu conclamo que vocês coloquem nas bibliotecas de cada um as 

obras dos autores do new journalism, porque foi um momento riquíssimo 

no qual se rompe com a abjeção, com a tentativa de se esconder o jornalista 

e quando se coloca em pauta o problema da existência atorial do sujeito 

jornalista. Aqui se faz despontar as suas marcas, com a escuta, a 

testemunhalidade, o estilo de escrever, ou seja, esse sujeito existe. Esse 

sujeito não pertence a uma maquinaria. Ele existe, fala, formula, pergunta. 

Leiam as obras do Gay Talese, por exemplo, vocês vão ver esse estilo do 

jornalista, com seu próprio produzir. E perto de nós há a obra de Cremilda 

Medina que pontua de um modo muito competente e inventivo estas 

questões no seio do seu trabalho acadêmico. 

 

Ora, há pouco tempo, um jornal 

estava enfrentando uma cobertura 

internacional e começou a levar 

pancada do concorrente. Esse jornal 

havia substituído o seu editor 

internacional, por um jovem jornalista 

que tinha uma formação muito boa 

nesses preceitos digitais, mas não 

conhecia nada de relações 

internacionais. Então, a cobertura 

tratava da invasão do Timor-Leste, 

pela Indonésia, me parece, e o jornal 

estava apanhando nessa cobertura do seu concorrente. E havia demitido o 

seu editor internacional, que era um velho jornalista, com uma bela 

formação em relações internacionais. Mas o jornal teve que curvar-se aos 

fatos, e recontratar aquele jornalista. Ou seja, não adianta substituir o modo 

de dizer, apenas por uma maquinaria, porque o capital do dizer, passa 

também por aquele que o produz, ou como diriam os grandes teóricos da 

enunciação, a enunciação tem uma história. E se de um lado, toda 
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enunciação é subordinada a um processo de produção, por outro lado, toda 

enunciação tem uma história, uma biografia, um trajeto de quem a produz. 

Não são máquinas que condensam textos em dez centímetros, não são 

máquinas que exprimem a complexidade da enunciação. 

 

Portanto, da abjeção, emerge o news journalism, após há um retrocesso, e 

a contenção do news journalism vem exatamente com a emergência dos 

manuais de redação. 

 

Os manuais de redação e a narratividade do 

acontecimento 

Não estou querendo dizer que os manuais funcionam como um processo 

regulador de uma redação, que passa a fazer o seu modelo padrão, de 

modo linear e automático. Eu quero dizer que os manuais surgem no corpo 

dessa idealidade. Eles surgem para oferecer uma “gramática” de produção, 

que passa a inspirar não só os jornais que fazem seus manuais, e que a seu 

turno, fazem com que o acontecimento seja o que resulta do manual que é 

adotado, o acontecimento sendo produzido em observação a essa 

gramática. Pois bem, esse manual de redação vem também para regular o 

processo da enunciação. Ou seja, voltamos a uma problemática que 

pertence ao mundo da gramática, de acordo com o que dizem os linguistas. 

O importante não é a performance, não é a língua falada, a língua em 

enunciação, a linguística da fala. O importante é a competência sobre o 

domínio da língua. A competência da 

gramática que é materializada no 

manual. Vocês podem encontrar 

Noham Chomski, um linguista 

renomado do ponto de vista de 

argumentos para explicar esses 

conceitos de diferenças entre 

performance e competência 

linguística. 

 

O manual é um retrocesso porque apregoa a idealidade da competência 

gramatical. A gramática enquanto um saber que organiza o corpo de regras 

do modo de dizer. No Brasil particularmente, nós enfrentamos várias 

experiências de manuais de redação, uma experiência que ultrapassa 

largamente os ambientes jornalísticos, na medida em que os manuais de 

redação viram o padrão da nossa língua. Por exemplo, nas escolas de 
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formação dos jovens estudantes e mesmo as universidades, passam a 

adotar o manual de redação como o seu texto gramatical. Substituem o 

texto da língua portuguesa, a matéria língua portuguesa passa a ser 

ensinada a partir dos manuais de redação. Ou seja, a nossa “gramática 

canônica” da língua portuguesa cede o lugar aos manuais de redação. Esse 

é efeito do campo midiático, efeito da midiatização, no sentido de que todo 

saber da sociedade, é um saber que vai sendo irrigado, sob a égide de uma 

lógica de saber particularmente construído no interior do campo dos 

midiático-jornalístico. Já há trabalhos muito sólidos sobre a introdução dos 

manuais nas redações e cujas analises chamam atenção para a defasagem 

que existe entre as proposições de uso e as estratégias que são 

efetivamente postas em prática pelos jornalistas (editores, repórteres, etc). 
 

Radicalidade, Mobilidade e Atorização como Estratégias 

de Narrativas 

Por fim, nós temos a radicalização desse processo, não no sentido da 

abertura para a mobilidade imaginadora, como dizia Bachelard4, naquele 

seu texto belíssimo O ar e os sonhos, onde ele discute a relação entre 

imaginação e mobilidade. Então, qual é a radicalização por que passa este 

novo momento   que esse processo passa? É a de que os jornalistas passam 

a adotar como referência enunciativa, a atividade atorizante, enquanto 

manifestação auto referencial. Dizendo de outro modo, o acontecimento 

resulta da minha capacidade de dizer e da minha capacidade de mobilidade 

no circuito das tecnologias de comunicação, para que seja eu, eu com meu 

corpo, o condutor dessa atividade de semantização, dessa produção de 

sentido. 

 

Essa é uma referência importantíssima para vocês pensarem, porque no 

primeiro momento em que o Jornal Nacional entra em crise, no seu 

modelo de produção, joga na rua o editor chefe, o apresentador, para, no 

interior da caravana do JN, colar o jornal, num processo metafórico, às 

realidades importantes da cultura e do imaginário brasileiro (missões 

gaúchas, o mundo religioso do padre Cícero, então está lá o Bonner colando 

o jornal a esses dois imaginários). 

 

                                                           
4 BACHELARD, G. O ar e os sonhos: ensaios sobre a imaginação do movimento. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 
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Pois bem, esse esforço de tirar o jornal da bancada passa pelo seu vetor 

principal no sentido desse vetor ser digamos assim, o operador de um 

dispositivo que já não produz mais sentido na bancada, mas passa pelo 

corpo-significante dos jornalistas em performances. Outro exemplo 

interessante dessa situação, é que nessa conjuntura, o jornalista gaúcho 

Paulo Santana (colunista do jornal Zero Hora) e, muito competente na 

área esportiva, passa seis meses narrando na sua coluna, as etapas de um 

câncer do qual foi acometido. Ele narra a experiência em primeira pessoa, 

não só na coluna (desde o diagnóstico, aos tratamentos aos quais se 

submete), mas ele desloca essa notícia, em todas as mídias nas quais 

escreve, rádio, jornal, televisão, Twitter, e-mail, deslocando-se também 

com as tecnologias móveis no interior do processo de noticiabilidade. E ele 

deságua no mundo do leitor que o transforma em álbum. O leitor que é um 

fã, recorta cada coluna que registra o sofrimento do Paulo Santana, e acolhe 

esse material na forma de um álbum. Álbum que vai ficar para a história e 

que aponta o funcionamento de um novo tipo de circulação de discursos, 

em termos sociais. Ou seja, o jornalista ingressa na circulação, não com o 

acontecimento, mas com o próprio corpo, onde ele é fonte, é objeto, ele é 

recepção também. Com esses deslocamentos ele vira receptor em algum 

momento. Essa atorização tem a ver com uma fase que desloca a aura do 

jornalista, na perspectiva de Walter Benjamin, a aura de um narrador, 

instalado num lugar onde fazia a mediação de um lugar para outro, para 

ser alguém que exercita o problema do seu ingresso no nicho das 

celebridades. Essa individuação do processo da produção jornalística, 

passando por essa singularização e essa performance do corpo, mostra que 

é o corpo-significante do jornalista quem singulariza esses processos. Mas 

isso também tem a ver com pesquisas que são feitas sobre relação entre 

jornalistas e leitores, quando estes últimos sinalizam como identificam o 

trabalho deste tipo de profissional: - Ah, eu reconheço o que são os 

jornalistas hoje, porque eles escrevem os seus endereços nas colunas, e 

mostram figurinhas com suas fotografias. Ou seja, a lógica da 

anunciabilidade está associada cada vez mais à lógica da visibilidade. Ou 

seja, colar a anunciabilidade com a formação de imagens. Falei em abjeção, 

testemunhalidade, atorialidade, como três momentos centrais do nosso 

nicho, da nossa ecologia, e terminaria, portanto, colocando mais uma 

questão estudada nos programas, ou seja, as condições de transformação 

da produção do acontecimento. As lógicas que presidem a produção do 

acontecimento, elas não estão, como nunca estiveram, somente no campo 

jornalístico, mas essas lógicas se complexificam porque o acontecimento 
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resulta de transações de agendas. Não é a “agenda setting” que produz o 

acontecimento. Ela talvez seja apenas um dos exponenciadores. Mas o 

acontecimento é transacionado no interior de múltiplas agendas, agendas 

que se conflitam, convergem, e por serem transações muito complexas, o 

sistema jornalístico às vezes não dá conta dos processos que cuidariam de 

codificar o acontecimento. As manifestações brasileiras de 2013 podem 

significar um bom exemplo dessa questão. 

 

Os acontecimentos são consequências das forças das tecnologias que agora 

estão nas mãos tanto das instituições como os atores sociais. Esta 

circunstância enfraquece, de um lado, o trabalho da mediação social 

confiado ao jornalista. E de outro, redesenha os elementos da racionalidade 

sobre as quais se edifica a noticiabilidade confiada a peritos de um 

determinado campo sócio-profissional. Isto corresponde, a algo tratado há 

pouco e que diz respeito a emergência dos amadores. Também as 

transformações de fontes em atores que passam a editar suas relações com 

os jornalistas, enquanto mediadores, na medida em que dominam 

operações técnicas que, até então, estavam nas mãos de jornalistas. Este 

fato ao afetar a organização e relações dos campos sociais, principalmente 

com o campo das mídias, muda substancialmente a noção de referência 

elemento vital do trabalho da apuração da noticiabilidade, na medida em 

que faz diluir este elemento que é condição de produção do trabalho da 

apuração. De alguma forma isso faz pensar que o objeto do jornalismo, que 

é o fato está em crise, na medida em que seus primeiros atores e leitores, 

já não estariam mais a serviço da atividade enunciativa na qual sempre se 

situaram. Há, algo de novo que, em sua monumental obra Eliseo Verón 

denominou de acoplamentos entre as discursividades dos sistemas sociais 

(e o sistema midiático é um deles) e aquelas produzidas pelos sistemas 

constituídos por atores sociais. Trata-se de novas formas de contatos que 

se produzem entre eles em decorrência da injunção de dinâmicas e 

operações de midiatização ensejando o aparecimento de interações muito 

complexas, sendo que muitas delas tratam de opacizar as diferenças 

existentes entre estes sistemas. Resta o trabalho da pesquisa do qual 

surgirão pistas e revelações das lógicas que sustentam estas dinâmicas nas 

quais as discursividades (como as jornalísticas) se afetam e se atravessam 

em novas formas de lutas de produção de sentidos. Quem sabe se este 

novo cenário fará emergir um jornalista cuja formação o equipará para 

enfrentar estes novos cenários técnico-simbólicos? 
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Resumo 
Este artigo, deriva das discussões empreendidas no grupo de pesquisa (Decom/UEPB) 
“comunicação, cultura e desenvolvimento” e propõe investigar a percepção do vídeo 

de animação “O cabelo da Lelê” como instância interativa de produção, circulação e 
agenciamento de sentidos em contextos de aprendizagem nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, considerando os enfoques histórico-culturais e a discussão 

étnico-racial que o permeiam. Com poeticidade, o vídeo entrelaça a abordagem do 
racismo entre versos e rimas visibilizando conteúdos pedagógicos oportunos para a 

discussão de temáticas relacionadas à História da África e à consciência negra. Dessa 
narrativa emergem interfaces que configuram os produtos ficcionais como 

importantes espaços que oferecem múltiplas possibilidades educativas e participação 

cidadã. 

Palavras-chave  
Jornalismo; Vídeo; Debate étnico-racial; Participação cidadã; Identidade cultural. 

Abstract 
This article derives from discussion sunder taken in the research group (Decom/UEPB) 

"communication, culture and development" and proposes to investigate the 
perception of the animated video "The hair Lelê" as interactive instance of production, 

circulation and sense of gency, considering the historical-cultural approaches and the 
ethnic-racial discussion that permeates. With poetic, the video weaves the approach 

of racism between verses and rhymes by view ingtimely educational content for the 

discussion of issues related to African History and Black Consciousness. This narrative 
emerge inter faces that make up fictional products as importants paces that offer 

multiple educational opportunities and citizen participation.  

Keywords 
Journalism; Video; Ethnic-racial debate; Citizen participation; Cultural identity. 
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termo Educomunicação surgiu do esforço do Núcleo de Comunicação 

e Educação da USP para analisar os possíveis efeitos dos meios de 

comunicação na formação de crianças e jovens, uma vez que a mídia 

e seus impactos permeiam a estrutura social e fazem parte do cotidiano dos 

brasileiros há muitas décadas. O jornalista e Doutor em Comunicação pela 

ECA/USP, Ismar de Oliveira Soares, foi o precursor no Brasil na formação de 

um conceito para aqueles que exercem uma comunicação educativa. Em sua 

gênese, ela estava direcionada às práticas que somavam vídeo, música e 

outros recursos visuais com vistas à reflexão em torno do meio ambiente e 

de causas sociais.  

 Foi esse espírito em prol do coletivo que suscitou no professor, 

jornalista e radialista argentino Mario Kaplún, uma investigação sobre a 

dinâmica que envolve ações de comunicação alternativa que agregam atores 

locais, seja em rádios comunitárias ou jornais de bairro, motivando uma 

efetiva participação democrática nessas propostas jornalísticas. Os sujeitos 

que lideram, mediam e facilitam a solidificação desses espaços, são 

chamados de educomunicadores, na acepção do referido teórico latino.  

 O advento de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

estimulou a criação de um ambiente de convergência que possibilita a 

disseminação de conteúdos de maneira interativa, integradora e instantânea. 

Esse cenário que influencia os nexos de sociabilidade e de apreensão de 

conhecimento em sala de aula tem se consolidado como prática docente. 

Porém, é importante destacar as reflexões realizadas na década de 90, 

acerca do processo de mediação que as mídias digitais concatenam. 

Assim, entre os anos de 1997 e 1999, observamos os esboços dessa 

teoria que designa o conjunto de ações que articulam o campo dos sujeitos 

sociais com as interfaces midiáticas, atentando para as possibilidades 

educativas que existem nos diversos produtos da mídia, incluindo o conceito 

de gestão da comunicação nos espaços educativos (SOARES, 2011). Em 

síntese, a teoria da Educomunicação avalia as intervenções da mídia nos 

espaços educativos, buscando compreender como a educação pode se 

beneficiar da comunicação, e vice-versa, desenvolvendo a perspectiva 

O 
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dialógica do intercâmbio de saberes entre os dois campos, defendido pelo 

educador Paulo Freire.  Contudo, não se trata apenas de verificar a 

aplicabilidade da mídia como estratégia favorável ao ensino, mas tornar esse 

processo dialógico entre comunicação e educação uma práxis social, para 

além dos espaços escolares ou acadêmicos. Desse modo, vale ressaltar que 

a Educomunicação ocorre nos ambientes mais diversos, a exemplo das 

ONGs, das SABs, das Associações de Moradores, dos núcleos comunitários e 

sociais, onde se torna uma ponte para novas construções de conhecimento.  

Para ilustrar essa teoria, este artigo propõe a percepção do vídeo de 

animação O Cabelo de Lelê3 como possibilidade educomunicativa, em razão 

de a obra suscitar matrizes de “identificação cultural” (HALL, 2004).  O vídeo 

destaca aspectos concernentes à negritude, favorecendo abordagens sócio-

educativas nos contextos escolares e afins, sobretudo por enfatizar, 

mediante o aporte literário, tradições que remetem à História da África e 

conduzem à discussão do racismo em nosso país, que ainda conserva a 

herança eurocêntrica de valorização dos brancos e seus traços fenótipos. 

O enredo, apesar de se desenrolar num curto espaço de tempo, 

contempla um rico universo multicultural que evoca sensibilidades, valiosas, 

sobretudo às discussões de conteúdos históricos, por agregar elementos 

concernentes à cultura negra. Fundamentados em Balogh (2002), podemos 

afirmar que se trata de um produto ficcional rico por expressar referências 

do continente africano, e pela competência dos recursos técnicos e 

discursivos mobilizados, numa linguagem literária que torna a ficção “uma 

pintura mural em movimento” (BALOGH, 2002, p. 134). 

Nesse sentido, localizamos uma intertextualidade que coloca em 

diálogo questões e temas sociais que são revistos, reconfigurados, 

metamorfoseados através de uma linguagem poética que resulta num 

trabalho imagético educativo e plural. O vídeo é formado por um tecido de 

relações que instigam novas inteligibilidades e sociabilidades, despertando a 

atenção de crianças e jovens para o universo simbolizado, suscitando novos 

modos de aprender a partir das imagens. No ponto de vista de Balogh 

(2002), configura uma relação intertextual que ultrapassa o campo literário 

e “deixa de se restringir a uma mera citação, a um acréscimo menor de uma 

                                                           
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RriQiWMnDXU>. Acesso em: 20 jul. 2014 
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estrutura narrativa e discursiva de base, passando a se constituir no cerne 

de uma estratégia criativa que conta uma dada historicidade” (BALOGH, 

2002, p. 143- grifos nossos). 

Esse viés histórico, mesclado a cores e movimento, tece uma trama 

de versos e mensagens, capaz de instigar a aprendizagem, uma vez que a 

narrativa promove a valorização sutil da cultura negra e de suas tradições, 

constituindo as bases de um debate de cunho educativo. Por tais razões, 

esse produto transpõe os limites da literatura, que é a arte de contar 

histórias, sinalizando em suas narrativas uma intensa dinâmica de cunho 

educativo. 

Os aportes discursivos e imagéticos contidos no vídeo, relacionados à 

fundamentação teórica sobre o racismo, tornam a abordagem histórica da 

negritude o pano de fundo e o espaço de interlocução necessário para 

aproximar estudantes das nuances educativas ali representadas. Assim, 

cremos que a análise e o estudo desse vídeo em sala de aula, sobretudo nas 

discussões da História, tecem propostas educativas pertinentes e favorecem 

a percepção de temas sociais relevantes. 

Desse modo, sugerimos um processo de “filtragem” dos fragmentos 

textuais apresentados, que permitam identificar as abordagens recorrentes 

e delinear o perfil da personagem-título. Os recortes textuais podem assim 

embasar aulas e debates, desde que estes sejam atrelados ao respaldo 

teórico para a discussão de caráter étnico, de maneira pertinente ao nível de 

compreensão dos alunos submetidos a experiência pedagógica.  

Sob tais premissas, transpomos para este texto a proposta de 

socialização e apropriação educativa do vídeo O Cabelo de Lelê, destacando 

os eixos que podem nortear sua aplicabilidade: 

1- Contextualização da abordagem central; 

2- Identificação das cenas e da personagem-título situando-os nos 

devidos núcleos dramáticos sugeridos pela animação;  

3- Descrição dos aspectos vinculados à discriminação racial apresentados 

no enredo, a partir da seguinte provocação, a ser lançada às turmas: como 

deveria ser o cabelo de Lelê?; 
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4- Observação e registro das ambiências cenográficas (objetos, figurinos, 

contextos espaço-temporais) para fundamentar as intencionalidades da 

discussão a ser desenvolvida.  

A apropriação dessa metodologia visa contextualizar, sobretudo, 

discussões em torno da História da África4, estimulando o alcance dos 

seguintes objetivos: 

1- Comparar o conteúdo mostrado no vídeo com os enfoques contidos 

nos livros didáticos e/ou textos referências, a fim de situar a ficção como um 

artefato didático-pedagógico capaz de expressar a realidade sociocultural, a 

partir da mobilização de recursos existentes no imaginário coletivo, 

possibilitando que os saberes relativos a diferentes áreas e/ou disciplinas 

sejam complementados e enriquecidos; 

2- Oferecer condições de inteligibilidade da discussão ficcional 

apresentada para que os professores e as crianças construam leituras da 

realidade acerca do que viram e ouviram, assimilando dados e informações 

retratados no enredo, que atualizem e permitam a compreensão da temática 

tratada; 

3- Organizar o debate após a exibição do vídeo para perceber como as 

crianças interpretaram as imagens e mensagens. Isso permite explicar as 

intencionalidades discursivas e as referências contextuais, apontando a 

relevância da literatura e do lúdico como vetores educativos que transpõem 

o espaço do imaginário para retratar discussões históricas e sociais; 

4- Permitir que a construção do conhecimento na esfera educativa 

ultrapasse o reducionismo disciplinar (uma vez que essa proposta também 

pode ter aplicabilidade em outros contextos) e incorpore as várias formas de 

saber sugeridas pela ficção, de modo a alimentar a perspectiva de um 

conhecimento compartilhado, construído em conjunto, a partir das visões 

                                                           
4 Como se trata de uma proposta interdisciplinar, pois atravessa saberes e modelos teóricos de outros 
campos, entendemos que também pode ser utilizada nas aulas de Literatura, Produção Textual e 

Português, gerando produtivas aprendizagens, bem como ser utilizada em espaços sociais diversos 
que se interessem pelo debate de questões étnico-raciais. 
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relacionais e/ou conexões possíveis a serem descobertas pelos professores, 

de acordo com os objetivos das práticas de formação. 

As imagens da ficção e suas possibilidades de 

(in)formação 

Sob o pretexto de narrar o poético e o lúdico, o vídeo O Cabelo de 

Lelê diminui as fronteiras entre ficcionalidade e veracidade, mostrando sua 

pertinência para os contextos educativos ao defender que tais esferas não 

se opõem, mas se complementam, diluindo seus possíveis limites e domínios. 

A partir da mescla de elementos intratextuais e subjetivos, a linguagem 

infantil estabelece uma zona de significação que adquire verossimilhança. 

Assim, a ficção articula essa possibilidade fazendo da narrativa uma ponte 

entre real e imaginário, construindo um espaço de liberdade semântica que 

transgride ambos os suportes (a obra e a narrativa), impedindo que a 

percepção de textos e imagens ocorra isoladamente, uma vez que depende 

da compreensão contextual. O fato é que a narrativa em movimento é capaz 

de capturar a atenção das crianças mantendo-se próxima do mundo 

referente (real) que a originou, permitindo a sua utilização nos espaços 

pedagógicos. 

Martín-Barbero (2014) pensa a relação entre mídia e educação 

argumentando que a escola é um ecossistema comunicativo que abarca uma 

trama de interações, linguagens, escrituras, narrativas, criando um ambiente 

favorável para a inserção da cultura audiovisual, uma vez que tal estratégia 

conecta as condições de construção de saberes com novas formas de sentir, 

de perceber o mundo, de engendrar novos modos de sociabilidade. O 

produto audiovisual torna-se canal de sensibilidades, evocando ecos e 

sentidos que se revelam em diferentes formas de escrituras e textos que se 

entrelaçam para produzir conhecimento. Assim, os modos de aprender daí 

decorrentes forjam uma nova era do sensível. “Se comunicar é compartilhar 

a ação, a educação pela imagem, pelo olhar, pela voz, pelas narrativas, pela 

cor seriam lugares decisivos para esse entrecruzamento” (MARTÍN-

BARBERO, 2014, p. 78). 

No pensamento de Lopes (2009), os gêneros ficcionais traduzem 

práticas de escrita e leitura social, compreendendo em seus entremeios 
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mitologias, reposições arquetípicas, matrizes culturais, estruturas narrativas 

que respondem pela possibilidade de elaboração de grandes totalidades, 

“partilhando, como universalidades das construções imaginativas, do 

referencial de qualquer leitor, de qualquer receptor. São assim pontos de 

intercessão nas relações entre cultura popular, erudita e de massa” (LOPES, 

2009, p. 254). Desse modo, novas sociabilidades são tecidas a partir da 

ressignificação dessas narrativas, o que as torna artefatos significativos para 

o trabalho docente e o aprendizado dos indivíduos. 

 A autora defende que as tramas mostradas na ficção e a criatividade 

mobilizada nas animações são elementos atemporais que desenham uma 

cultura de ecos no cotidiano, produzindo a circulação de sentidos, em 

inúmeros circuitos onde estes são reelaborados e ressemantizados, a 

exemplo dos espaços de sala de aula, que podem adotar esses caminhos 

para promover novas aprendizagens e descobertas. “Histórias narradas pela 

ficção são, antes de tudo, importantes por seu significado cultural, 

oferecendo material precioso para se entender a cultura e a sociedade de 

que é expressão” (LOPES, 2004, p. 125).  

Os seres “imaginados” não vivem num mundo de “faz de conta” e se 

aproximam do real, fomentando agenciamentos de sentidos e identificação 

de posturas, mostrando questões pertinentes às vivências do tempo 

presente. Hall (2004) compartilha desse ponto de vista, dizendo que a 

polissemia dos produtos ficcionais influencia ideias, pertencimentos e 

construções identitárias. Logo, torna-se válido aprender com a ficção, 

buscando perceber suas potencialidades. Sob essa ótica, o surgimento de 

novos imaginários coletivos torna-se capaz de promover um debate sobre as 

possíveis identidades culturais dos sujeitos sociais que se mesclam às 

representações imagéticas (HALL, 2004). Logo, indagamos: como ficar 

indiferente à ficção enquanto instrumento poderoso de influência cultural? 

Que aprendizagens podem ser mobilizadas e articuladas em seus 

entremeios? Em que medida seus enredos podem fazer avançar a discussão 

do racismo?  

Desse modo, os gêneros ficcionais trazem “pedaços da História”, 

conforme sugere a personagem Lelê. Por isso, são dispositivos eficientes de 

mediação comunicacional, maximizando as possibilidades de interface entre 
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a ficção e realidade, misturando-os de tal maneira que a escola, enquanto 

lócus aberto de percepção do mundo, pode se apropriar de seus fluxos, 

indícios e reflexões. Emerge, pois, nesse universo de representações do 

imaginário, uma nova conjuntura que, segundo Martín-Barbero (2002), 

explica as identidades culturais e reinventa o cotidiano, suscitando a 

socialização de diferentes temas no espaço coletivo, que se revelam aptos a 

gerar novos saberes e práticas de compreensão histórico-cultural. Ou seja, 

nos espaços educativos, as crianças podem ter sua atenção despertada para 

as mensagens, construindo novos raciocínios e impressões a partir dos fatos 

mostrados nessas produções. Por que não utilizar esse potencial de 

ressonância para mobilizar a aprendizagem e a formação transformando esse 

vídeo num espaço produtivo de interlocução de pensamentos? 

A concepção de produto ficcional aqui utilizada incorpora o 

pensamento de Morin (2003), ao afirmar que a cultura das imagens constitui 

um complexo corpo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram a 

mente das pessoas e orientam suas emoções, despertam seus sentidos. A 

percepção das imagens, por sua vez, gera trocas mentais e projeções 

identitárias através de personagens que podem encarnar os mitos do herói, 

dos ancestrais, dos deuses. Assim, os produtos da ficção trazem um mundo 

semirreal, semi-imaginário, porque são veículos de problematizações sociais. 

“As mídias e seus diversos produtos cumprem o papel de representar a 

cultura da modernidade, a partir de sincretismos e hibridismos de questões” 

(MORIN, 2003, p. 122).  

Johnson (2006) reitera que o campo dos gêneros imagéticos envolve 

os eixos de subjetivação dos fenômenos, avaliando e recriando experiências 

socialmente localizadas e traduzidas mediante diversos dispositivos de 

comunicação coletiva. Dessa forma, são construções historicamente 

produzidas, que permitem uma gama de possibilidades para um estudo 

produtivo de suas narrativas, “que se apresentam nas projeções cotidianas 

de todos nós, bem como na construção de saberes –através de memórias e 

histórias- de identidades individuais e coletivas” (JOHNSON, 2006, p. 69). 

 Gordillo (2010) enfatiza que a ficção, entre outros aspectos, 

apresenta uma cultura socializadora, ao unir grupos sociais em torno de 

temáticas comuns, gerando adesões, gostos e preferências; identitária, uma 



Versos e rimas que ensinam História: uma proposta de discussão étnica para os campos 
do jornalismo e da educomunicação  

 

João Pessoa – Brasil | ANO 2  VOL.2  N.1  | JAN./JUN. 2015 | p. 188 a 204         196  

Revista Latino-americana de Jornalismo | ISSN 2359-375X 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo - UFPB 

vez que a ficção surge como intérprete da vida social, compartilhando os 

significados coletivos e expressando as mutações culturais; formativa, no 

sentido de que algumas expõem mensagens educativas, o que permite 

assimilação de conteúdos pedagógicos. De acordo com a autora, as 

temáticas ficcionais investem nos processos narrativos e imagéticos de 

subjetivação de pensamentos, legitimando o processo de mediação, ao 

assumir a tarefa intencional de disseminar diversas práticas sociais, que 

podem servir como referências para os processos educativos.  Desse modo, 

a ficção pode constituir um fenômeno partilhável e assimilável, capaz de 

promover a construção de novos conhecimentos, sobretudo entre o público 

infantil, que costuma aprender por metáforas e analogias.  

Para Mousinho (2012) o território da ficção funciona como veículo de 

intertextualidade e matriz de circulação cultural, pois utiliza o dialogismo 

como caminho gerador para novas práticas discursivas através da arte.  

Assim, compreendemos que existe um sutil processo de disseminação e 

encaminhamento de temas, conceitos, costumes, tradições que podem gerar 

uma nova inteligibilidade no espaço social através desses gêneros, que 

“propõem um novo olhar capaz de reativar sentidos, ampliar a percepção, 

através do esforço das narrativas e dos personagens” (MOUSINHO, 2012, p. 

148). Trazendo essa concepção para o propósito de utilização dos 

documentários de animação em sala de aula, percebemos que essa 

metodologia pode promover interações e negociações de sentidos, gerando 

debates oportunos sobre os produtos lúdicos nas dinâmicas pedagógicas. 

Na ótica de Setton (2010), a mídia e os produtos ficcionais oferecem 

alternativas de socialização de temáticas, apresentando, por essa razão, um 

papel pedagógico, a depender das instâncias de apropriação de seus 

conteúdos. Desse modo, “torna-se necessário compreender que no mundo 

contemporâneo, as mídias funcionam como instâncias transmissoras de 

valores, padrões e normas de comportamentos, bem como de referências 

identitárias” (SETTON, 2010, p. 9). Assim, entendemos que a escola deve 

considerar a ressonância desses produtos que compõem o universo cotidiano 

das crianças, porque suscitam novos modos de dizer e novas construções de 

saberes e sensibilidades sobre as temáticas mostradas na ficção.  
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Kellner (2001), por sua vez, afirma com propriedade que a cultura 

veiculada pela mídia produz relações de sentido com o mundo real, uma vez 

que suas imagens, cores, sons e espetáculos tecem as tramas da vida 

cotidiana, influenciando comportamentos, permitindo o fluxo de diferentes 

discursos que esboçam suas identidades. Essa cultura socializa, no entender 

do autor, ideias e concepções que inspiram a coletividade, sobretudo quando 

os produtos ficcionais apresentam temas e problemáticas que configuram 

material simbólico com o qual muitas pessoas constroem o seu senso de 

classe, de etnia e raça, de nacionalidade. “Esse simbolismo forja a visão 

prevalecente de mundo e os valores mais profundos do público, pois define 

o que é considerado bom ou não, positivo ou negativo, moral ou imoral” 

(KELLNER, 2001, p. 9).  

Nessa perspectiva, Martín-Barbero (2014) salienta a importância da 

pluralização dos alfabetos e das leituras da comunicação no âmbito da 

educação e fora dele, destacando o papel do audiovisual nesse processo. O 

autor argumenta que houve um tempo em que o caminho da emancipação 

educativa e o acesso ao saber passava apenas pela escritura fonética e os 

muros da escola. Hoje, o livro continua sendo peça-chave nos processos da 

formação, “mas a primeira alfabetização, em lugar de fechar-se sobre a 

cultura letrada, deve lançar as bases para a segunda alfabetização, aquela 

que nos abre as múltiplas escrituras que conformam o mundo do audiovisual” 

(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 51).  

A mudança nos modos de ler o mundo bem como nos protocolos 

escolares, segundo esse posicionamento, não substitui um modelo de 

educação pelo outro, mas considera a complexa articulação entre os suportes 

disponíveis, atentando para a criatividade e as conexões que devem mediar 

o processo do ensino e da aprendizagem, sem dicotomizar essas instâncias. 

Significa desvelar um horizonte que agregue diálogos, convergências, 

interações com diferentes artefatos, linguagens e saberes. Assim, vale a 

pena compreender as imagens e metáforas que permeiam o universo 

simbólico da ficção. 
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O universo ficcional/social do vídeo e seus pressupostos 

culturais 

Ao longo dos anos o termo cultura tem ganhado contornos que 

alternam convergência, contradições e confrontos. No texto Saberes da 

cultura e diversidade humana, Edgar de Assis Carvalho (2002) faz um 

retrospecto sobre a definição de saberes culturais, e evidencia sua 

volatilidade a partir do progresso histórico. Ou seja, a cultura passou de uma 

construção de conhecimento de pelo menos 130 mil anos, gerando a “razão” 

para que os europeus dominassem colônias africanas com o objetivo de 

“aculturar” povos desfavorecidos, o que pode ter dado início aos preconceitos 

sociais em relação aos negros.  

É importante remeter essa reflexão ao pensamento do antropólogo 

Roberto da Matta, acerca da palavra cultura e que ratifica o que já foi 

mencionado até aqui:  

 
Para nós a ‘cultura' não é simplesmente um referente que marca uma 
hierarquia de "civilização", mas a maneira de viver total de um grupo, 
sociedade, país ou pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e 
Sociologia, um mapa, um receituário, um código através do qual as 
pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e 
modificam o mundo e a si mesma. É justamente porque 
compartilham de parcelas importantes deste código (a cultura) que 
um conjunto de indivíduos com interesses e capacidades distintas e 
até mesmo opostas, transformam-se num grupo e podem viver 
juntos sentindo-se parte de uma mesma totalidade. “Podem, assim, 
desenvolver relações entre si porque a cultura lhes forneceu normas 
que dizem respeito aos modos, mais (ou menos) apropriados de 
comportamento diante de certas situações (DA MATTA, 1981, p. 02). 

 

Na animação “O cabelo de Lelê”, há um processo de percepção étnica 

que se divide em três estágios: questionamento, contextualização e 

compreensão da realidade. Para desvelar tal dinâmica, fez-se necessário a 

construção de uma cadeia de sentidos, que amparadas no passado e na 

genética, fundamentam o epílogo narrativo aqui observado. Geertz (2008) 

entende essa dialógica como uma interpretação simbólica, afirmando que “a 

cultura é elemento essencial para a definição da natureza humana assim 

como a força dominante na história” (GEERTZ, 2008, p.143). 
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Inicialmente, verificamos que a personagem-título indaga-se acerca 

de sua condição, analisando sua aparência e refletindo sobre o que a faz 

“diferente” das outras pessoas. Mas o que faz Lelê ser o que é? Quais 

significados e significantes ajudam a esclarecer seus questionamentos? 

Ingold (2000) discute essa problemática como algo inerente de uma 

estrutura arbitrária de representações sociais:  

 
Uma distinção é comumente feita entre ambiente real que é dado 
independentemente dos sentidos, e o ambiente percebido como ele 
é reconstruído na mente através da ordenação dos dados dos 
sentidos, em termos de aquisição, esquemas cognitivos (INGOLD, 
2000, p.65). 

 

Ao se olhar no espelho, ocorre o estranhamento inicial da menina 

relacionado à sua imagem, como se houvesse na estrutura social um padrão 

a ser seguido que é rompido pela personagem. Entretanto, ela continua 

“destoando” do ambiente a sua volta. Por que se vê diferente? O que pode 

representar essa diferença? 

 
A Lelê não gosta do que vê. 

- De onde vêm tantos 

cachinhos? Pergunta sem saber o 

que fazer. 

Joga pra lá.... Puxa pra 

cá...Jeito não dá, jeito não tem. 

- De onde vêm tantos 

cachinhos? A pergunta se mantém. 

Figura 1 | Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RriQiWMnDXU 

 

Em um segundo momento, as dúvidas que foram fomentadas a partir 

de uma assimilação subjetiva, começam a ganhar novas ligações e respostas, 

a partir do interesse em pesquisar o seu “universo identitário”. Por que ser 

como é? Esfera essa, marcada por conflitos e esperança, na qual ecoa 

sentimentos de pertença, mesmo em espaços diferenciados. Emerge, nessas 

interrogações da menina, a noção de que existe uma comunidade imaginária, 

que pode ser considerada como sua, o que poderia explicar suas diferenças 
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frente às comparações com as outras crianças, ampliando as concepções de 

Anderson (1983), que conecta o povo negro à grande mãe África, uma terra 

de semelhantes. Existem muitos indivíduos como a personagem Lelê e, nessa 

esfera do reconhecimento entre iguais, há um padrão a ser respeitado e 

valorizado. 

A cultura é difusa e modificável, onde se relacionam entre si, forças 

econômicas, sociais e políticas (MINTZ, 2010). Posto que exista uma 

negociação de sentidos, a noção de cultura se expande à medida que trocas 

simbólicas ocorrem, permitindo que valores sejam reinterpretados e novas 

referências sejam criadas no espaço social para a preservação desse mesmo 

espaço. Nos fragmentos narrativos abaixo, observamos essa busca de 

sentidos para a compreensão do indivíduo consigo mesmo: 

 

 

Procurar!”Pensa Lelê, num 

canto, a cismar. Fuça aqui... fuça 

lá...Mexe e remexe até encontrar o tal 

livro, muito sabido! Que tudo aquilo 

pode explicar. 

Depois do Atlântico, a África 

chama e conta uma trama de sonhos e 

medos, de guerras e vidas e mortes no 

enredo. Também de amor no enrolado 

cabelo, puxado, armado, crescido, 

enfeitado, torcido, virado, batido, 

rodado. São tantos cabelos, tão lindos, 

tão belos! 

 

Figura 2 | Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RriQiWMnDXU 

 

A partir do reconhecimento e da percepção identitária, a menina se 

alegra e passa a valorizar sua identidade em construção, buscando acreditar 

que os outros, diferentes entre si, assim como ela também têm suas 

especificidades e encantos. Cada um pode ser belo como é: 
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Lelê gosta do que vê. 

Vai a vida, vai ao vento, brinca e 

solta o sentimento. 

Descobre a beleza de ser como 

Herança trocada no ventre da raça, do 

pai, do avô, de além-mar até. 

O negro cabelo é pura magia. 

Encanta o menino e a quem se avizinha. 

Figura 3 | Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RriQiWMnDXU 

 

A preservação da valorização histórica é um aprendizado inerente 

à cultura. “Lelê” parte para uma jornada de descobertas, a partir de uma 

angústia pessoal, e consegue encontrar um leque de informações que 

vão além da inquietação inicial. Não é possível construí-la de maneira 

isolada, uma vez que a cultura é o espaço onde esta valorização se 

edifica, em meio à coletividade e nas mais diversas maneiras de 

expressões, comportamentos e ações, que se desenrolam na estrutura 

social.  

Franz Boas (In MINTZ, 2010) recorda que todos os grupos 

humanos manifestam esta propriedade ou capacidade, 

independentemente de seus níveis de desenvolvimento tecnológico. 

Desse modo, não se pode afirmar que um povo ou algumas pessoas não 

possuem cultura. A menina descobre o valor da sua e passa a entender 

quem é; aquilo que antes a incomodava e a tornava desterritorializada, agora 

passa a ser ponto de convergência, delineando os contornos de construção 

da sua identidade e se enxergando como parte da história africana, parte do 

povo negro: 

Lelê já sabe que em cada cachinho, existe um 

pedaço de sua história. Que gira a roda no fuso da terra, 

de tantos cabelos que são a memória. Lelê ama o que 

vê! E você? 

 

 

Figura 4 | Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=RriQiWMnDXU 
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Esse cenário demarca um fenômeno contemporâneo, intrinsecamente 

associado a uma aldeia global alicerçada a partir das diferenças. O global, ao 

contrário de sua definição propagada, reordena fronteiras, ou seja, integra 

os indivíduos, à medida que as singularidades se cruzam. Cada cabelo, cada 

cor de pele, cada história individual representam a memória coletiva, 

condicionada por percepções individuais não imunes à dinâmica social na 

qual se inserem. A história se faz, desse modo, como bem lembra Halbwachs 

(1990), a partir de “um ponto de vista sobre a memória coletiva” 

(HALBWACHS, 1990, p.51). 

Ao perguntar ao espectador como ele se vê nessa dinâmica discursiva, 

“E você?”, o vídeo suscita a compreensão da realidade étnica, a partir da 

compreensão das diferenças que promovem a ideia da igualdade racial, da 

alteridade e do exercício da cidadania, algo a ser construído na coletividade 

e na convivência. 

 

A pretexto de uma conclusão  

Vídeos como “O cabelo de Lelê” ativam a representação da cultura, 

sugerindo apropriações de temas que são caros à sociedade e à formação 

identitária, a exemplo das abordagens em torno da problemática étnico-

racial. Nessa perspectiva, o vídeo, à luz da Educomunicação, acena para uma 

metodologia transdisciplinar, à medida que agrega contribuições do campo 

comunicacional à educação, relacionando saberes que migram de uma área 

para outra, como deve ocorrer nos processos de aprendizagem que visam 

ultrapassar a esfera do reducionismo dos conteúdos disciplinares. 

Como tentamos demonstrar, a linguagem metafórica contida nos 

versos e rimas da animação configura uma intertextualidade que agrega 

elementos metafóricos, acionando por analogias mecanismos de 

aprendizagem que representam a problemática da etnicidade, servindo como 

pano de fundo para o diálogo em torno de seus postulados. Pela via dos 

saberes lúdicos, apresentados nesse produto ficcional, é possível mobilizar 

desejos coletivos de cidadania e uma sociedade igualitária, o que contribui 

para a formação escolar, à medida que os estudantes se capacitam para 

conviver em harmonia numa sociedade permeada por diferenças culturais, 
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em que as aparências são arquétipos ligados a diferentes perspectivas de 

compreensão do mundo.   

Nesse sentido, a análise de textos e imagens pode ser utilizada para 

dar voz ao contexto histórico-social a que faz referência, utilizando a 

versatilidade do formato lúdico com a tematização social do racismo, levando 

os alunos a perceberem os reflexos do multiculturalismo no cotidiano do 

espaço escolar.  

Dessa forma, no ambiente forjado pelo imaginário, são tecidas as 

malhas do processo da aprendizagem, contribuindo para a compreensão de 

discussões histórico-culturais, criando uma nova experiência de sociabilidade 

que pode ser valiosa na partilha de saberes e (re) construção de novos 

conhecimentos no campo da História.  

Por fim, o Cabelo de Lelê, além de configurar um belo produto do 

ponto de vista estético, notabiliza a circulação, apropriação e interação de 

novas práticas simbólicas na abordagem da valorização da negritude, 

propiciando a percepção da sociedade multifacetada que caracteriza o povo 

brasileiro. 
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