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RESUMO 

 

A participação do público no processo de produção jornalística pode ser caracterizada, de 

maneira ampla, pela criação de mecanismos que possibilitam envolvê-lo em diferentes 

etapas dos processos de criação, análise e distribuição das notícias. A pesquisa se propõe 

a analisar a colaboração dos telespectadores, por meio das redes sociais, no processo de 

produção da notícia no telejornal. Para isso, selecionamos como objeto de análise a 

utilização da ferramenta WhatsApp no RJTV, noticiário local (da cidade do Rio de 

Janeiro) da emissora Rede Globo. Através de percurso bibliográfico situado no contexto 

das novas mídias, em meio ao cotidiano dos sujeitos e aos modos de sociabilidade que 

transformam o espaço, objetivamos pensar as ferramentas e os mecanismos que 

possibilitam uma crescente cultura de participação, compartilhamento e flagrante que 

desenvolve novos modos de produção de sentido no fazer telejornalístico. A parte 

empírica da pesquisa é composta pelo estudo de caso sobre o objeto, a partir da análise 

de conteúdo de 24 edições selecionadas e entrevista em profundidade com a profissional 

da equipe do telejornal RJTV responsável pelo uso do WhatsApp. 

 

Palavras-chave  
 

Telejornalismo; Cotidiano; Aplicativos de redes sociais; participação; WhatsApp; RJTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Public participation in the journalistic production process can be characterized, in a wide 

way, by the creation of mechanisms that enable the audience to be involved in different 

stages of the creation, analysis and distribution of news. The research proposes to analyze 

the collaboration of the viewers, through social networks, in the process of news 

production in television news. For that, we selected as an object of analysis the use of the 

WhatsApp in RJTV, local news (from the city of Rio de Janeiro) of Rede Globo. Through 

a bibliographic path in the context of the new media, in the midst of subjects' everyday 

life and the modes of sociability that transform space, we aim to explore the tools and 

mechanisms that enable a growing participation, sharing and flagrant culture that 

develops new ways of meaning production in journalistic TV making. The empirical part 

of the research is composed by the case study about the object, from the content analysis 

of 24 editions selected and in-depth interview with the professional of the RJTV news 

team responsible for the use of WhatsApp. 
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INTRODUÇÃO  

Mesmo diante do contexto de novas mídias, a televisão ainda segue como meio 

de comunicação predominante no cenário nacional. Dados da Pesquisa Brasileira de 

Mídia de 20161, realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República (Secom), mostram que a televisão é o meio de comunicação pelo qual os 

brasileiros mais se informam: citada por 89% dos entrevistados, ela figura em primeiro 

lugar, seguida pela Internet, com 49%, e pelo rádio, com 30%. Com um notável histórico 

no país2, a TV possui grande poder de penetração e forte presença no cotidiano dos 

sujeitos, onde 77% dos telespectadores a assistem diariamente3, evidenciando que o 

dispositivo permanece vivo no Brasil. Dentre os principais produtos televisivos está o 

telejornal, que também se transformou com a própria história da televisão e segundo as 

tecnologias, principalmente de imagem e som. 

Em tempos de tecnologias cada vez mais inovadoras, a comunicação vive um 

contínuo processo de atualização e absorção de novas ferramentas, onde a produção 

telejornalística contemporânea se mostra cada vez mais atravessada por sites e aplicativos 

de redes sociais. Nesse contexto, o modus operandi da produção tejornalística passa por 

constantes transformações, originando produtos híbridos. A convergência,4em âmbitos 

gerais, age diretamente neste processo, onde o telejornalismo produz conteúdos 

misturados em gêneros e formatos, que proporcionam novas experiências a seus públicos.  

Nesse cenário, as mídias digitais colaboram para uma expressiva produção e 

disseminação de material (imagens, sons, vídeos, dentre outros conteúdos), ampliando as 

possibilidades de “reapropriação” do modo de produção da mídia tradicional 5  e 

                                                           
1  Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view  [Acesso em 

12/01/2017) 
2 O qual situamos no segundo capítulo desta dissertação. 
3 Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016.  
4Jenkins (2008) defende uma convergência que não é essencialmente tecnológica, mas também cultural, 

onde as novas plataformas de comunicação visam responder a uma necessidade social que experimenta 

novos fluxos e suscita mudanças nas formas de relacionamento entre os sujeitos em meio à 

contemporaneidade. Dessa forma, os mecanismos convergem entre si, reinventam-se, proporcionando 

novas significações e desenvolvendo ferramentas cada vez mais interativas. “Por convergência, refiro-me 

ao fluxo de conteúdos de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos 

e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam” (JENKINS, 2008, p. 29).  
5 Aqui, tomamos a mídia tradicional, de maneira simplificada, pelo conjunto das emissoras de rádio e de 

televisão, de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas instituições que utilizam recursos 

tecnológicos na chamada comunicação de “massa”. Segundo Júnior (2015) o conceito de mídia tradicional 

não se refere ao sentido tecnológico, pensando na contraposição das mídias tradicionais às mídias digitais, 

mas ao posicionamento enquanto agente de comunicação de massa e de manutenção do status quo. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view
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produzindo novos significados que impactam o espaço da construção da notícia. Com a 

informação transitando por diversos canais e plataformas, integram-se diferentes agentes 

em um complexo processo, que muda a experiência do “consumo” de conteúdo. 

Nesse cenário de convergência midiática, o jornalista tem a possibilidade de 

interagir de forma mais direta com o público a quem destina suas produções, já que os 

veículos de comunicação buscam novos caminhos e querem marcar presença em novas 

mídias. Esse mesmo público pode se identificar como co-produtor da notícia, formando 

uma espécie de jornalismo feito “a muitas mãos” (BECKER, 2012). O tema desta 

pesquisa trata, portanto, da participação do público, através das redes sociais, no processo 

de produção da notícia no telejornal. Não se trata de estudo de recepção, portanto não 

direcionamos o trabalho para as percepções do telespectador através de métodos que 

buscam demonstrar seu comportamento, mas de uma análise a partir da produção, com 

enfoque pela perspectiva do objeto e seu funcionamento. Particularmente, analisamos o 

uso da ferramenta WhatsApp6 no processo de produção da notícia do telejornal local do 

Rio de Janeiro, da TV Globo, RJTV, em especial, a primeira edição, exibida de segunda 

a sábado, à partir das 12h.  

Nesse contexto, e conforme tentamos demonstrar ao longo do texto, 

principalmente a partir do objeto em questão, o telejornalismo reivindica um papel de 

utilidade pública, no sentido de servir ao público, intermediando as necessidades e 

reinvidicações dos telespectares com as instituições e o governo. Dessa forma, busca agir 

como espaço de mediação do socialm orientando parte das discussões que permeiam a 

sociedade. Através de contribuições vindas de variados lugares, a notícia incorporaria 

novos testemunhos e adquiriria, em teoria, maior credibilidade diante dos olhos do 

público, disposto a participar do processo de produção desses conteúdos. Esse 

comportamento já é observado, principalmente, em telejornais e sites de notícias, onde 

imagens, vídeos e opiniões de não jornalistas dividem espaço com materiais produzidos 

pelos profissionais da mídia. A junção da participação e do compartilhamento ao 

telejornalismo poderia, dessa forma, apoiar-se numa crescente interação mediada pela 

tecnologia, suscitando questionamentos: do mesmo jeito que se pode cravar sob este 

                                                           
6 O WhatsApp é um aplicativo (software) desenvolvido para smartphones utilizado para troca de mensagens 

de texto instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão à internet. Ver mais in: 

http://www.significados.com.br/whatsapp/.  [Acesso em: 20/07/2016]. 
 

http://www.significados.com.br/whatsapp/
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processo a inclusão deliberada do telespectador em seu modo de operação, é possível ir 

mais além e observar o jogo de estratégias na busca por audiência.  

Para Bowman e Willis (2003, p.9), o jornalismo participativo pode ser descrito 

como “[...] o ato de um cidadão, ou de um grupo de cidadãos, ao desempenhar um papel 

ativo no processo de coletar, reportar, analisar e disseminar notícias e informações”. Esta 

prática tem o objetivo de produzir conteúdos independentes, confiáveis, precisos e 

relevantes para a sociedade, a partir de variadas fontes. Discutimos e articulamos esta e 

outras conceituações sob a prática participativa no capítulo 2, a fim de questionar o 

fenômeno sob a ótica do investimento de esforços e recursos no processo colaborativo 

potencializado pelos dispositivos tecnológicos – elementos essenciais para a 

compreensão do cenário. 

As novas tecnologias desenvolveram ferramentas que permitem a aproximação da 

produção telejornalística com as audiências, através de dispositivos que aguçam cada vez 

mais a interatividade, estimulam o sensorial, incentivam narrativas híbridas e oferecem 

diversos mecanismos de participação, como afirma Rezende (2012, p.12), em relação à 

plataforma audiovisual:  

As transformações tecnológicas do dispositivo 

permitiram inúmeras reconfigurações (...). Podemos 

falar hoje em uma televisão mais sensória, não apenas 

pelas configurações táteis, marcadas com mais destaque 

a partir do controle remoto enquanto recurso técnico, que 

possibilitou a criação do zapping, até os serviços 

interativos da TV Digital, mas os próprios ritmos, as 

junções temporais e temáticas, a costura narrativa, que 

doaram à televisão um movimento novo em sua 

linguagem, transformando suas práticas comunicativas e 

explorando cada vez mais os traços que a caracterizam.  

  

Ao observar as contínuas práticas de reinvenção na produção telejornalística, com 

a utilização dos dispositivos tecnológicos e das redes sociais em seus processos, partimos 

do pressuposto que ao buscar uma aproximação maior de seu público, o telejornalismo 

objetiva fazer com que estas pessoas se sintam parte do processo de produção da notícia, 

estimulando ativas contribuições e, dessa forma, gerando audiência. Como um ciclo, a 

população é, ao mesmo tempo, fonte e resultado dessas narrativas, produz e é “produzida” 

por elas. Recuero (2009) afirma que as redes sociais potencializam as relações do público 

com os meios de comunicação, produzindo conteúdos que podem ser noticiados. Isto não 

significa, no entanto, que estes materiais possam ser considerados jornalísticos.  
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Diante destas tendências colaborativas impulsionadas pela transformação 

tecnológica tanto na estrutura telejornalística (através de narrativas cada vez mais 

híbridas, sensoriais e interativas) quanto nos aparelhos de reprodução dessas mídias 

(como smartphones, tablets, computadores, laptops e TVs), objetivamos compreender de 

que forma estaria o público contribuindo com o produto final e como a tecnologia, através 

dos modernos dispositivos e aplicativos tecnológicos, é utilizada pelo telejornalismo no 

que diz respeito à participação do público. 

 Surgem questionamentos sobre a forma como as colaborações dos 

telespectadores e usuários são aproveitadas pelo telejornalismo. Outra indagação diz 

respeito a como o uso das redes sociais transforma o processo de produção da notícia, 

principalmente nos tradicionais veículos de comunicação. No que se refere ao percurso 

empírico, realizamos um estudo de caso para verificar estas indagações a partir de nosso 

objeto de pesquisa: o uso da ferramenta WhatsApp no processo de produção de notícias 

do telejornal RJTV, da TV Globo. Vale ressaltar, mais uma vez, que não há a intenção de 

realizar estudo de recepção, mas verificar tais questões a partir da produção do noticiário. 

Desde março de 2015, a grade local de jornalismo da TV Globo no Rio de Janeiro 

incorporou em sua produção as ferramentas WhatsApp e Viber7, a fim de incentivar o 

envio de material amador de seus telespectadores. Com pouco mais de um mês de uso, o 

WhatsApp registrou um milhão de colaborações, cerca de 20 mil por dia. Na matéria 

comemorativa 8  exibida pelo telejornal RJTV, é apresentado o centro de comando 

elaborado para receber os diversos conteúdos9. O repórter Danilo Vieira conta que o 

horário de pico do recebimento de mensagens é enquanto o telejornal está no ar. “Cada 

mensagem que chega é um voto de confiança que o telespectador deposita na gente, e a 

gente, claro, fica muito agradecido”. Com a chancela do telejornal, a população cobra 

seus direitos e mostra seu cotidiano. Dessa forma, o canal de comunicação entre público 

e emissora é constantemente reforçado.  

O recorte específico desta pesquisa foi escolhido levando em conta a inovação no 

formato televisivo e a relevância do uso do WhatApp na produção do noticiário RJTV 

                                                           
7 O Viber é um aplicativo desenvolvido para aparelhos celulares que permite o envio de mensagens de 

texto e a realização de ligações telefônicas através de uma conexão à internet. Ver mais in: 

https://www.viber.com/pt/faq [Acesso em 20/07/2016].  
8 Disponível em:  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/whatsapp-e-viber-do-rjtv-e-bom-dia-

rj-recebem-1-milhao-de-colaboracoes.html  
9 Visitamos este centro de comando que é descrito no Capítulo 1, a partir da entrevista. 

https://www.viber.com/pt/faq
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/whatsapp-e-viber-do-rjtv-e-bom-dia-rj-recebem-1-milhao-de-colaboracoes.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/whatsapp-e-viber-do-rjtv-e-bom-dia-rj-recebem-1-milhao-de-colaboracoes.html
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como produto jornalístico da maior emissora do país10. Buscamos, assim, responder ao 

problema central desta dissertação: como se dá a participação do público, através das 

redes sociais, na produção telejornalística cotidiana? 

Nossas principais hipóteses são: a participação mais nítida do público na produção 

telejornalística é observada, principalmente, em fatos rotineiros, como problemas 

cotidianos (trânsito, relatos e imagens de acidentes, denúncias e flagrantes do dia a dia 

das cidades) em lugares onde as lentes da mídia nem sempre estão presentes em um 

primeiro momento. Por serem colaborações enviadas através de dispositivos móveis com 

características distintas, acreditamos na existência de barreiras técnicas, como a baixa 

qualidade quanto ao uso destes materiais no produto telejornalístico, mas, de uma maneira 

geral, é possível notar uma recorrente hibridização, ao menos estética, no produto final, 

onde observa-se uma mescla de material profissional e amador.  

Outro ponto diz respeito aos lugares de fala deste público participante: apesar da 

questão do acesso aos dispositivos tecnológicos, acreditamos que o maior número de 

contribuições vem de telespectadores que residem ou transitam em bairros mais pobres, 

habitados, em sua maioria, por moradores de classes sociais mais baixas, em vista dos 

espaços físicos exibidos, onde os telespectadores fazem denúncias sobre seus bairros, 

geralmente em regiões marginalizadas da cidade, em um contexto do cotidiano.  

Quanto à lógica da produção do telejornal RJTV, acreditamos que há um filtro11 

utilizado para selecionar estes materiais que passa pela credibilidade das fontes, a 

checagem dos fatos e pelas condições técnicas dos conteúdos. Por fim, partimos do 

pressuposto de que os aspectos positivos para o noticário são: a captação de novos 

públicos, a reinvenção do jornalismo televisivo em meio às novas mídias, o ganho gratuito 

de informação bruta, a busca por novas experimentações e o acompanhamento das 

tendências tecnológicas, através da compreensão do cenário de modernidade líquida 

(BAUMAN, 2000), pautada na mobilidade e na efemeridade. A explicação para estas 

                                                           
10 Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, a TV Globo é a emissora mais assistida no país, com 

73% dos telespectadores.  
11 O psicólogo alemão Kurt Lewin foi o primeiro a desenvolver a teoria do Gatekeeper, em 1947, ao 

relacioná-la aos hábitos alimentares. Foi em 1949 que o professor de Jornalismo David Manning White 

trouxe a teoria para o campo da comunicação. Ela fala, basicamente, sobre o filtro pelo qual as notícias são 

submetidas. Segundo Shoemaker e Vos (2011, p.11) “Gatekeeping é o processo de seleção e transformação 

de vários pequenos pedaços de informação na quantidade limitada de mensagens que chegam às pessoas 

diariamente, além de ser o papel central da mídia na vida pública moderna”. Ver mais in: SHOEMAKER, 

Pamela J. e VOS, Tim P. Teoria do getekeeping – seleção e construção de notícia. Porto Alegre: Penso, 

2011.  
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premissas perpassa pelo ganho mercadológico que tais práticas podem proporcionar tanto 

à emissora que exibe o telejornal RJTV, quanto às demais empresas jornalísticas, de 

maneira geral. No entanto, há que se marcar que tal questão não é o ponto de discussão 

central desta pesquisa, apesar de termos consciência da relação entre o capital e as 

empresas de comunicação no cenário brasileiro.  

Tomando as suposições apresentadas como pontos importantes a serem 

verificados, faz-se necessário observar a crescente aproximação do telejornalismo com o 

público. Devemos, também, nos concentrar no papel da tecnologia – intrínseca a este 

processo – atrelada a produção telejornalística e aos dispositivos móveis, que, juntos, 

imprimem novas experiências a esta dinâmica. A pesquisa, portanto, é composta por uma 

análise exploratória, que integra as diversas temáticas correlatas supracitadas, através de 

levantamento bibliográfico e estudo de caso. Assim, visamos compreender de que forma 

a ferramenta WhatsApp (em particular) é utilizada no telejornal RJTV e questionar como 

os dispositivos e aplicativos tecnológicos são utilizados pela produção. 

Dessa forma, é necessário compreender os produtos gerados a partir de novas 

experimentações, que se mostram cada vez mais híbridos desde sua produção até o 

resultado final. Essa mistura encontrada nas narrativas telejornalísticas aparece em, pelo 

menos, duas instâncias: na forma e na estrutura em que se apresentam as notícias, através 

de conteúdos e linguagens mesclados, e também no próprio modo de produção das 

matérias e reportagens, por meio de contribuições e interações com o público. 

Os questionamentos que surgem a partir da relação de troca entre as empresas de 

comunicação e a audiência passam diretamente pelo processo de participação ativa na 

vida cotidiana. Dessa forma, é imprescindível explorar os resultados desta crescente 

cultura participativa, especialmente no jornalismo de televisão – a maior fonte de 

informação dos brasileiros12. Se, por um lado, é importante para a população contribuir 

com notícias que irão agregar ao seu dia a dia e, possivelmente, promover pequenas 

mudanças em sua realidade, por outro, é necessário entender o processo de produção dos 

conteúdos midiáticos, que envolve diferentes variáveis. 

A presente pesquisa se justifica pela necessidade de estímulo aos usos cada vez 

mais críticos e criativos das novas tecnologias no processo telejornalístico (BECKER, 

2012), em especial na relação com o público. A participação das audiências na produção 

da notícia merece ser estudada, sobretudo, para aprimorar suas práticas e gerar novas 

                                                           
12 Conforme dados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016. 
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fontes de discussão e diálogo entre os profissionais do ramo, tanto no viés acadêmico, 

levando questionamentos à sala de aula, quanto no mercadológico, aperfeiçoando suas 

práticas. Problematizar as questões que circundam o processo de produção de notícias 

que convida à atuação do público se faz necessário na medida em que esta relação e os 

produtos híbridos que dela surgem ditam a forma como a produção telejornalística se 

desenvolve. 

 O foco no jornalismo audiovisual se deu, também, pela observação de ferramentas 

que estimulam a interatividade em suas produções, como o caso do WhatsApp no RJTV, 

e também pela importância da incorporação das redes sociais na prática telejornalística, 

que atravessa uma nova mediação com a absorção dos dispositivos móveis. Quando o 

público possui um instrumento móvel com potencialidades interativas (e participativas), 

ele tem a possibilidade de reportar um fato em conjunto com diversos outros atores.  

A escolha do aplicativo WhatsApp se deu em função de sua enorme presença no 

cotidiano dos sujeitos13 e, também, por sua possibilidade de transmissão e produção de 

material em um suporte prático, portátil e acessível. Redes sociais digitais como o 

WhatsApp permitiram ao usuário a criação de perfis que os “corporificam” no mundo 

imaterial, além de promover infinitas conexões, também baratearam o compartilhamento 

de informações, como demonstramos no segundo capítulo. Nesta pesquisa, começamos a 

discutir se esta rede social em particular poderia proporcionar uma reconfiguração do 

telejornalismo através dos dispositivos móveis. Como afirma Jenkins (2008), 

vivenciamos uma crescente cultura participativa, onde a produção de todos os membros 

participantes de uma comunidade contribui para a construção de uma maior conexão 

social. Verificamos, portanto, mudanças nas rotinas produtivas e nos modos de 

elaboração dos produtos telejornalísticos, potencializadas pelo fortalecimento da relação 

com o público.  

 É preciso incentivar e analisar a prática social que estimula o indivíduo a exercer 

um papel ativo, colaborando para a construção de sentido a partir de seu lugar de origem. 

Além disso, também é importante confrontar as diferentes manifestações, que 

demonstram pontos de vista de distintas vozes sociais e, assim, compreender de que forma 

                                                           
13 O WhatsApp surgiu com o objetivo de transmitir mensagens instantâneas entre os usuários e, hoje, figura 

como uma das redes sociais mais populares do planeta, com alcance de mais de 1 bilhão de usuários. 

Segundo o presidente-executivo e cofundador, Mark Zuckerberg, quase uma em cada sete pessoas no 

mundo inteiro utiliza o serviço. Ver mais in: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/whatsapp-

alcanca-1-bilhao-de-usuarios.html. [Acesso em 15/11/2016] 
 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/whatsapp-alcanca-1-bilhao-de-usuarios.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/02/whatsapp-alcanca-1-bilhao-de-usuarios.html
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a indústria da comunicação faz uso deste processo. Barros (2011) defende que a grande 

contribuição da pesquisa em comunicação é a construção de saberes que possibilitam 

entender as relações sociais “[...] não apenas de uma maneira sociológica, antropológica, 

ou psicológica – mas a partir do entendimento dos processos de produção de sentido, da 

articulação de conhecimentos nos espaços midiáticos e também não midiáticos” 

(BARROS, 2011, p.5).  

A pesquisa tem caráter exploratório e utiliza em sua metodologia, levantamento 

bibliográfico e estudo de caso - por meio de análise de conteúdo e entrevista em 

profundidade. Para isso, são utilizados referenciais que exploram o tema, com  objetivo 

de traçar um panorama do telejornalismo na contemporaneidade, em meio às mudanças 

no contexto das novas mídias que desenvolvem novos fluxos no cotidiano dos sujeitos. 

O ponto de partida, no capítulo 1, é a discussão da estreita relação do 

telejornalismo com o cotidiano, com foco na produção de sentido e subjetividade. Neste 

capítulo, discutimos o conceito de cotidiano14 a partir de visões distintas de autores que 

levantam o tema, a fim de ampliar o debate sobre a tessitura da experiência cotidiana e as 

instituições que operam neste processo. Com foco na narrativa do presente e na produção 

de sentidos televisionada, destacamos as características do gênero televisivo que 

contribuíram para a influência na forma como os telespectadores percebem e se apropriam 

de elementos do dia a dia, particularmente no cenário brasileiro. Traçamos um breve 

percurso do telejornal local da Rede Globo no Rio de Janeiro, RJTV, a fim de 

compreender historicamente o objeto de estudo desta pesquisa e, então, apresentamos a 

entrevista em profundidade realizada na sede da emissora com a jornalista responsável 

pelo gerenciamento das mensagens recebidas via WhatsApp no telejornal escolhido como 

objeto de estudo. 

No segundo capítulo, nos propusemos a pensar o telejornal em sua relação com o 

espaço e o cotidiano a partir das redes sociais e aplicativos móveis que mudaram não só 

a dinâmica “da vida de todos os dias” (HELLER, 1985), incluindo os modos de produção, 

como também a percepção espacial. Partindo da convergência, da participação e do 

compartilhamento na rede, que respondem necessidades reforçadas pelos processos de 

                                                           
14 Que vai além da rotina e das repetições, operando infinitas relações e problematizações, conforme 

observamos no capítulo 1 a partir das reflexões de Heller (1985) que o qualifica como heterogêneo, 

hierárquico, espontâneo, baseado em juízos provisórios, probabilístico e ultrageneralizante, e também, a 

partindo das proposições de Certeau (2008), que entende o cotidiano como “aquilo que nos é dado cada dia 

(ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no 

presente”. [...] “O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior” (CERTEAU, 2008, 

p. 31). 
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sociabilidade contemporâneos, tratamos o telejornal enquanto instância ativa que recebe 

e produz novos estímulos, incorporando elementos que modificam a rotina produtiva. 

Discutimos o WhatsApp enquanto rede social e aplicativo móvel, explorando sua 

tecnicidade e também refletindo seu funcionamento ao observar fenômenos como a 

ubiquidade, a mobilidade e a criação de espaços interticiais. Por fim, debatemos as novas 

espacialidades e territórios de produção de sentido, pensando sobre a possibilidade de 

ampliação de captura do cotidiano para além das câmeras de TV.  

No capítulo 3, de cunho teórico-metodológico, apresentamos os dados de nossa 

análise de conteúdo e os interpretamos a partir das discussões iniciadas nos dois primeiros 

capítulos. Com base no produto final, com a exploração de 24 edições do telejornal, 

distribuídas entre todos os dias da semana onde há exibição do RJTV, no período de 12 

meses, começando em outubro de 2016 e terminando em setembro de 2017, quantificados 

e analisados os usos de material enviado pelo público. Exploramos a metodologia de 

pesquisa, que seguiu o modelo da análise de conteúdo e buscou contabilizar, elencar e 

destacar os materiais, em formato de vídeo ou foto, vindos dos telespectadores. 

Destacamos, também, as particularidades da pesquisa, evidenciando o contexto inerente 

ao período de produção e exibição do objeto, que é diretamente influenciado pela pauta 

do momento (os contextos) e por assuntos que ocupam o cotidiano regional. A partir dos 

dados que o objeto nos revelou, fazemos, também, algumas aferições e discussões que se 

relacionam com as informações encontradas.  

Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método, se constitui 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O método é composto 

pela organização da análise; codificação de resultados; categorizações; inferências; e, por 

fim, informatização da análise das comunicações. De acordo com a autora (2009, p.21), 

as etapas da análise de conteúdo são, portanto, organizadas em três principais esferas: a 

pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, que passa pela 

inferência e pela interpretação.  

Além da entrevista em profundidade na sede da TV Globo, que compôs a primeita 

etapa do estudo de caso, para esquematizar nossa análise, formulamos tabelas de análise15 

e criamos 11 tipologias categorizadas que classificam os conteúdos telejornalísticos em: 

1) “Data”; 2) “Tempo total do telejornal”; 3) “Número de blocos”; 4) “Número de 

                                                           
15 Disponíveis no anexo 2. Ver página 144. 
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notícias”; 5)“Tema das notícias”, 6)“Tipo; 7)“Tempo total da notícia”; 8)“Uso de 

material amador/não profissional enviado pelo telespectador; 10) “Tempo em que 

aparece material amador”; e 11) “Telejornal sinaliza o uso de material vindo do 

telespectador”. O estudo de caso tem a pretensão de traçar o perfil interativo deste 

produto telejornalístico para compreender e quantificar de que forma as contribuições do 

público, através das redes sociais, são utilizadas no produto final do telejornal. Desse 

modo, nossa intenção é contribuir com um diagnóstico sobre os novos modos de se fazer 

telejornalismo em meio ao contexto das novas mídias, verificando as produções de 

sentidos. 
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1 O TELEJORNAL E A VIDA COTIDIANA 

 

Neste capítulo evidenciamos a estreita relação do telejornalismo com o cotidiano, 

com foco na produção de sentido e subjetividade, além de sua massiva presença no 

universo simbólico dos sujeitos. Para isso, discutimos o conceito de cotidiano a partir de 

visões distintas de autores que discutem o tema, a fim de ampliar o debate sobre a tessitura 

da experiência ordinária e as instituições que operam neste processo. Com foco na 

narrativa do presente e na produção de sentidos televisionada, destacamos as 

características do gênero televisivo que contribuíram para a influência na forma como os 

telespectadores percebem e se apropriam de elementos do dia a dia, particularmente no 

cenário brasileiro. Traçamos um breve percurso do telejornal local da Rede Globo no Rio 

de Janeiro, RJTV, a fim de compreender historicamente o objeto de estudo desta pesquisa 

e, então, apresentamos e interpretamos a entrevista em profundidade, realizada na sede 

da emissora com a jornalista responsável pelo gerenciamento das mensagens recebidas 

via WhatsApp. 

 

1.1 Cotidiano: a narrativa do presente 

 

A história do telejornalismo passa, evidentemente, pelo desenvolvimento do aparelho 

televisivo. A materialidade do dispositivo, sua tecnologia, bem como as características 

técnicas e discursivas ainda funcionam como elementos-chave para a compreensão do 

fenômeno que a TV se tornou. No Brasil, a televisão possui um percurso particular: 

chegou ao país através do empresário Assis Chateaubriand16 quando quase não havia 

aparelhos para sua exibição; desenvolveu-se em seus primeiros anos com características 

radiofônicas; despertou o interesse de patrocinadores; aprimorou qualidades técnicas; 

passou pelos anos de ditadura militar; inovou em gêneros e formatos e, hoje, no século 

XXI, experimenta a era digital. Dentre os principais produtos televisivos está o telejornal, 

o qual se transformou com a própria história da televisão e segundo as tecnologias, 

principalmente de imagem e som17. 

                                                           
16 Magnata da comunicação no Brasil, em seu auge, entre os anos de 1940 e 1950, foi dono dos Diários 

Associados, um conglomerado de mídia que chegou a reunir dezenas de jornais, revistas, emissoras de rádio 

e TV, além de agência de notícias. Chateaubriand foi o pioneiro da televisão no país, onde inaugurou, em 

1950, a TV Tupi, primeira emissa brasileira.  
17 Vale marcar que não é objetivo deste trabalho realizar um percurso histórico sobre a TV ou sobre o 

gênero telejornalismo no Brasil, até porque muitos pesquisadores já o fizeram com competência. Nesse 

sentido, trata-se apenas de contextualizar, em síntese, algumas marcas importantes da transformação dessa 
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 Alimentado por acontecimentos cotidianos, o telejornal é um produto que também 

funciona como instrumento de produção de sentido do cotidiano, por meio da narrativa 

audiovisual, que busca narrar o dia a dia de seus telespectadores. Esta “construção da 

realidade diária” opera em um contexto polifônico, que além de abrigar a participação do 

público e a mediação dos objetos tecnológicos, também passa por distintos atores 

presentes internamente no processo de produção da notícia, onde atuam diferentes 

agentes, como jornalistas, especialistas e empresa. Cada uma destas “partes” (internas ou 

externas ao processo de produção televisual) pode realizar interpretações, influenciar e se 

apropriar de forma diferente dos conteúdos transmitidos pelo telejornal, intervindo no 

modo como percebem e agem os sujeitos na esfera cotidiana.  

Machado (2000) defende que um mesmo telejornal pode ser entendido em 

diversas perspectivas, variando de pessoa para pessoa, onde cada um possui uma vivência 

e é munido de conceitos que o condicionam a interpretar o mundo. Uma prova de que o 

público filtra e opera leituras diferenciadas daquilo que vê na televisão é o próprio 

comportamento diante do telejornal. Portanto, segundo o autor, ao invés de concentrarmo-

nos apenas na recepção, é necessário abstrair os aspectos episódicos do telejornal e atentar 

para a sua forma significante. 

 Ele enfatiza o efeito mediador do telejornal, que “não pode ser encarado como um 

simples dispositivo de reflexão de eventos, de natureza especular, ou como um mero 

recurso de aproximação daquilo que acontece alhures” (MACHADO, 2000, p. 102). 

Segundo o autor, a não ser que os próprios telespectadores sejam testemunhas de algum 

fato, eles são transmitidos através de uma mediação feita por repórteres (no sentido 

mesmo de reportar algum acontecimento) e/ou por “testemunhas oculares” daquilo que 

aconteceu. No caso do telejornalismo, o público tem acesso às informações através uma 

tela, seja ela qual for, e conhece o produto final em um recorte. Esse fluxo vem se 

transformando a partir dos dispositivos móveis, que passam a complexificar a dinâmica 

de produção telejornalística, na medida em que os telespectadores passaram a registrar 

material e, até mesmo, reportar fatos de seu cotidiano de forma conjunta ou paralela ao 

telejornal, através da participação, conforme problematizamos ao longo do texto.  

                                                           
mídia. Sobre a história do telejornalismo e as características do gênero, ver mais in: REZENDE, Guilherme 

Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: Summus, 2000; DUARTE, E. B. & 

CASTRO, M. L. D. (orgs.) Comunicação audiovisual: gêneros e formatos. Porto Alegre: Sulina, 2007; 

CHAMBAT-HOUILLON, Marie-France. "O formato televisual: programação, programação e recepção."  
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 Os novos modos de produção também modificam a estrutura da notícia nos 

elementos imagéticos e sonoros, que são os recursos explorados no telejornal a fim de 

garantir maior dramaticidade, ilustrando os fatos, personalizando a notícia e enriquecendo 

a narrativa. Isto é o que difere o noticiário televisivo, por exemplo, de uma matéria escrita 

em um jornal impresso, que não conta com os mesmos recursos aproveitados pelo 

telejornal.  

 

Tecnicamente falando, um telejornal é composto de uma 

mistura de distintas fontes de imagem e som (...). De fato, 

o quadro básico do telejornal consiste no seguinte: o 

repórter, em primeiro plano, dirigindo-se à câmera, tendo 

ao fundo um cenário do próprio acontecimento a que ele 

se refere em sua fala, enquanto gráficos e textos inseridos 

na imagem datam, situam e contextualizam o evento; se 

tudo isso for ao vivo, mais adequado ainda 

(MACHADO, 2000, p. 103 - 104). 
 

 O autor observa que os telejornais, variando em suas especificidades culturais e 

linguísticas, se constroem, em geral, de uma mesma maneira, pois falam de forma 

semelhante ao telespectador, sempre no mesmo tom de voz e utilizando “o mesmo 

repertório de imagens sob qualquer regime político, sob qualquer modelo de tutela 

institucional (privado ou público), sob qualquer patamar de progresso cultural ou 

econômico” (MACHADO, 2000, p. 104). Ele afirma que o telejornal é, no princípio de 

tudo, um lugar onde se dão os atos de enunciação a respeito dos eventos. Esses eventos 

são noticiados através de vozes que compõem o telejornal, como, por exemplo, os 

diversos agentes que aparecem na tela durante a exibição do produto jornalístico 

audiovisual. O autor acredita que a identificação com os apresentadores, entrevistados, 

repórteres e qualquer outra pessoa ou imagem que fale nos telejornais forma um modo de 

constituição dessa estrutura significante.  

 Há, segundo ele, variações do papel que cada voz possui no telejornal, como 

quando o apresentador representa a voz institucional da emissora e possui maior espaço 

na formação do discurso telejornalístico, ou, por exemplo, em casos em que o repórter 

consegue costurar a notícia de forma a se equilibrar entre o discurso da emissora e uma 

fala mais subjetiva. Independente da expressividade e da representatividade de cada voz, 

o telejornal opera em polifonia, onde cada voz existe “de forma mais ou menos autônoma 

e prescinde de qualquer síntese global” (MACHADO, 2000, p.108). Essas múltiplas 

vozes formadas por apresentadores, repórteres, entrevistados, comentaristas e outros 
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atores podem fazer, no entanto, com que o telespectador não consiga identificar a opinião 

do telejornal enquanto empresa e acreditar que tudo se trata de um consenso coletivo.  

Jost (2010) se refere à realidade “produzida” através do audiovisual a partir do 

pressuposto de um mundo real, onde “o primeiro reflexo do telespectador é determinar se 

as imagens falam do mundo ou não, qualquer que seja a ideia que se faça desse mundo” 

(JOST, 2010, p. 62). Cada indivíduo, munido de suas vivências, irá interpretar o mundo 

de alguma forma. Para ele, o mundo real se constrói no sentido de constituir o primeiro 

interpretante das imagens. Portanto, não se pode trabalhar com o conceito de realidade na 

televisão, mas com um pressuposto desse mundo muitas vezes povoado por percepções 

próprias daqueles que o interpretam. 

Nessa perspectiva, o telejornal é, antes de tudo, o resultado de uma postura 

interpretativa interessada diante dos fatos noticiados. O produto telejornalístico não 

trabalha diretamente com a verdade, cumprindo o papel informativo que lhe é atribuído, 

mas com sucessivas versões de um mesmo acontecimento. “A questão da verdade está, 

portanto, afastada do sistema significante do telejornal, pois, a rigor, não é com a verdade 

que ele trabalha, mas com a enunciação de cada porta-voz sobre os eventos” 

(MACHADO, 2000, p.111). 

Para Bourdieu (1997), a televisão produz a realidade também de acordo com as 

expectativas da empresa. Segundo ele, o jornalista de TV utiliza “óculos especiais” para 

enxergar o mundo e delimitar o enquadramento da realidade. O autor defende que esta é 

uma forma do jornalismo televisivo, paradoxalmente, “ocultar mostrando”, onde “os 

jornalistas têm óculos especiais a partir dos quais veem certas coisas e não outras; e veem 

de certa maneira as coisas que veem. Eles operam uma seleção e uma construção do que 

é selecionado” (BOURDIEU, 1997, p. 25). Ele alerta também para o “efeito de real” 

proporcionado pelas imagens televisivas, que podem “fazer ver e fazer crer no que faz 

ver (...) fazer existir ideias ou representações” (BOURDIEU, 1997, p. 28). 

Nesse contexto, cada participante do processo telejornalístico, seja ele jornalista, 

entrevistado, empresa, especialista ou telespectador, imprime seu ponto de vista de um 

fato e faz significar suas próprias vivências e subjetividades, mostrando apenas uma das 

muitas versões do que pode ser noticiado. Apesar de construir um discurso muitas vezes 

travestido de consenso coletivo, o produto telejornalístico opera ocultando e selecionando 

e, portanto, constitui-se de recortes individuais formados por distintas vozes e instituídos 

por diferentes visões. Dessa forma, sendo a televisão um instrumento de criação de 
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realidade (BOURDIEU, 1997) podemos pensá-la, também, como uma ferramenta de 

construção do cotidiano. 

 Ao se tratar da realidade ou do pressuposto dela, as discussões sobre o jornalismo 

e a relação com o cotidiano, na maioria das vezes, recaem sobre as produções de sentido 

e a influência que as formas discursivas exercem na rotina dos sujeitos. As manifestações 

dos discursos midiáticos passaram a atravessar a textura da experiência humana e é neste 

sentido que podemos compreender as práticas comunicacionais como uma ótica 

privilegiada para compreender a dinâmica de manutenção e mudança que acontece no 

âmago na vida social. Mas antes de nos estendermos sobre esta questão, se faz necessário 

conceituar cotidiano, a partir de autores que ampliam este debate. 

 Martins (2000) refuta a perspectiva erudita que desqualifica o senso comum - e o 

mundo da vida cotidiana, do qual faz parte - ao defender que ele não é apenas instrumento 

das repetições e dos processos que imobilizam a vida de todos.  “Se a vida de todo o dia 

se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de referência das novas 

esperanças da sociedade. O novo herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano” 

(MARTINS, 2000, p.52). O autor acredita que no mundo de todos os dias está o tempo e 

o lugar da eficiência das vontades individuais, do que faz a força da sociedade civil e dos 

movimentos sociais. Sublinha que “um senso comum desprovido de sentido condena 

irremediavelmente o homem comum ao silêncio e à condição de vítima das circunstâncias 

da história” (MARTINS, 2000, p.53). Para ele, o senso comum é comum porque é 

conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação social, não porque é banal ou 

desprovido de conhecimento. Sem significado compartilhado não há interação, mas mais 

do que apenas acumulá-los, é preciso partilhar de um mesmo método de produção de 

significados:  

Os significados são reinventados continuamente em vez 

de serem continuamente copiados. As situações de 

anomia e desordem são resolvidas pelo próprio homem 

comum justamente porque ele dispõe de um meio para 

interpretar situações (e ações) sem sentido, podendo, em 

questão de segundos, remendar as fraturas da situação 

social (MARTINS, 2000, p.55). 

 

Para Martins, é no tempo da rotina, da repetição e do cotidiano que as contradições 

sociais fazem saltar o momento da criação, do anúncio da história e das inovações sociais. 

Por se manifestar na própria vida cotidiana, esses momentos por vezes podem parecer 

impossíveis, mas é no instante dessas rupturas do cotidiano que se instaura a invenção, a 

transgressão: “(...) e aí a desordem é outra, como é outra a criação. Já não se trata de 
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remendar as fraturas do mundo da vida, para recriá-lo. Mas de dar voz ao silêncio, de dar 

vida à história” (MARTINS, 2000, p.57).  

Segundo Heller (2014) a vida cotidiana é a vida de todos os dias e de todos os 

homens em qualquer época histórica que se possa analisar. Para ela, a história é a 

substância da sociedade, e, junto com o progresso, transforma continuamente a paisagem 

do cotidiano, mas sem o exterminar. Heller não acredita que a história se manifeste 

através de ação e reação, causa e efeito, ou busque alguma finalidade.  

Na vida cotidiana, o homem atua sobre a base da 

probabilidade, da possibilidade: entre suas atividades e 

as consequências delas, existe uma relação objetiva de 

probabilidade. Jamais é possível, na vida cotidiana, 

calcular com segurança científica a consequência 

possível de uma ação (HELLER, 2014, p.48) 

 

Segundo a autora, a vida cotidiana tem como principais características a 

heterogeneidade, a hierarquia e a espontaneidade (que não são sinônimos de rigidez e 

imutabilidade), onde o funcionamento rotineiro da hierarquia espontânea se faz 

necessário para que as esferas heterogêneas que compõem o cotidiano se mantenham em 

movimento simultâneo.  

Em determinado ponto, estruturas que foram essenciais 

submergem nas profundidades, para aí continuarem uma 

vida inessencial do ponto de vista social global; e outras 

se elevam, passando da inessencialidade à 

significatividade (...). As próprias esferas heterogêneas, 

surgidas no curso da história, têm a capacidade de, uma 

vez constituídas, jamais perecerem (HELLER, 2014, 

p.14).  

 
 

Portanto a rotina, composta por esta sucessão linear e repetitiva de gestos, atos e 

atividades do dia a dia, atua como grande aspecto da cotidianidade. Heller também 

destaca outras características, como a imediaticidade e o pensamento manipulador, que 

instauram critérios de utilidade e de funcionalidade ao homem e à sua vida.  

Nesse contexto, o homem é atravessado a todo tempo, na maioria das vezes de 

forma inconsciente, por choques entre particularidade e “genericidade”, que se 

apresentam em uma “relação muda”. Ele seria ao mesmo tempo particular/singular e 

genérico, mas, na vida cotidiana, só se percebe sua singularidade. Para Heller, o homem 

participa da vida cotidiana com todos os aspectos de sua personalidade, colocando em 

funcionamento todos os seus sentidos, capacidades intelectuais, habilidades 

manipulativas, sentimentos, paixões, ideias e ideologias. Porém, ao colocar em 
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funcionamento todas as capacidades, o sujeito não consegue realiza-las, nem de longe, 

em toda sua intensidade. mO homem, que já nasce inserido em sua cotidianidade, 

amadurece, em qualquer sociedade, quando adquire todas as habilidades indispensáveis 

à vida cotidiana da sociedade (camada social) em que vive, domimando a manipulação 

das coisas. 

A autora defende que o homem da vida cotidiana é ativo e receptivo, mas não 

dispõe de possibilidades de se absorver inteiramente em nenhum dos aspectos que 

compõem sua “plenitude”, alcançando o ser genérico, que só pode ser percebido a partir 

da suspensão do cotidiano. A partir de conceitos marxistas, ela cita cinco atributos do ser 

genérico que definem a essência18 humana: o trabalho, a sociabilidade, a universalidade, 

a consciência e a liberdade. “A essência humana, portanto, não é o que ‘esteve sempre 

presente’ na humanidade (para não falar mesmo de cada indivíduo), mas a realização 

gradual e contínua das possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero humano” 

(HELLER, 2014, p.15). Estes atributos encontram-se em potência, podendo ou não se 

tornar realidade: são possibilidades. 

Heller diz que, de todas as esferas da realidade, a vida cotidiana é a que mais se 

presta à alienação19.  

[...] por causa da coexistência “muda”, em si, de 

particularidade e genericidade, a atividade cotidiana 

pode ser atividade humano-genérica não consciente, 

embora suas motivações sejam, como normalmente 

ocorre, efêmeras e particulares. Na cotidianidade, parece 

“natural” a desagregação, a separação de ser e essência 

(HELLER, 2014. p.57). 

 

 A grande questão seria, portanto, a passagem do “homem inteiro” (aquele 

composto pela “muda relação” de sua particularidade e genericidade) para o “inteiramente 

homem” (agora consciente do particular e do genérico). Essa passagem aconteceria a 

partir do rompimento da cotidianidade, quando algo convoca à homogeneização e ao ser 

                                                           
18 A autora defende que não se pode dissociar o par essência/aparência. O que o homem aparenta é, também, 

aspecto de sua “essência”, onde ele não pode, nem consegue, aparentar algo que não possua em sua 

essência. O que ocorre é que, em meio à vida cotidiana, o homem se mostra em sociedade a partir de uma 

muda união de particularidade e genericidade, alcançando sua “plenitude existencial” quando opera a 

suspensão do cotidiano. “O homem singular não é pura e simplesmente indivíduo, no sentido aludido; nas 

condições da manipulação social e da alienação, ele se vai fragmentando cada vez mais ‘em seus papéis’” 

(HELLER, 2014. p.37). Portanto, engolido por esses papéis, o homem acaba vivendo de “estereótipos” e 

orientando-se na cotidianidade mediante o cumprimento adequado desses papéis, que o fazem assimilar 

mudamente as normas dominantes.  
19  Para Heller (2014), a alienação da vida cotidiana se dá “em face das possibilidades concretas de 

desenvolvimento genérico da humanidade” (HELLER, 2014, p.57), onde as formas necessárias da estrutura 

e do pensamento da vida cotidiana “se cristalizam, deixando de possibilitar uma margem de movimento” 

(HELLER, 2014, p.56).  
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por inteiro, e suprime a heterogeneidade, provocando uma objetivação. Para Heller, há 

quatro formas de suspensão da vida cotidiana: através do trabalho, da arte, da ciência e 

da moral. Essa suspensão não pode ser entendida como fuga, mas como percurso, onde o 

homem sente, mesmo que temporariamente, sua plenitude existencial ao se deslocar da 

vida cotidiana e, depois, retornar a ela de forma modificada.  

 Heller também discorre sobre os preceitos da fé e da confiança como forma de 

mediação das diversas ações do homem na vida cotidiana. Segundo ela, de todas as 

esferas da vida, o cotidiano é onde fé e confiança desempenham papel extremamente 

importante, quando suas funções mediadoras se tornam necessárias em um grande 

número de situações. “A confiança é um afeto do indivíduo inteiro e, desse modo, mais 

acessível à experiência, à moral e à teoria do que a fé, que se enraíza sempre no individual-

particular” (HELLER, 2014, p.52). Ela defende que o pensamento cotidiano se 

caracteriza pela ultrageneralização, “seja em suas formas ‘tradicionais’, seja como 

consequência da experiência individual” (HELLER, 2014, p.53). Os juízos 

ultrageneralizadores se caracterizam como juízos provisórios, confirmados pela prática e 

baseados na fé. Esses juízos provisórios são, então, enraizados na particularidade, onde, 

segundo Heller, se constituem como pré-juízos, ou preconceitos.  

Refletindo sobre a produção de sentidos em meio ao cotidiano, podemos enxergar 

a mídia como esfera produtora de juízos provisórios, ou preconceitos, e, portanto, ela 

atuaria como um instrumento de ultrageneralização. Através dos discursos propagados 

pelos meios de comunicação, podemos observar forças que visam a condução da vida 

através da alienação, não permitindo que os indivíduos “afogados” na cotidianidade a 

percebam ou a superem. Se a alienação se caracteriza pela cristalização e sedimentação 

da estrutura do pensamento, a mídia cumpre este papel através dos produtos presentes na 

vida cotidiana, aliados ao caráter mercadológico, que visam atuar sobre as relações de 

poder, baseadas na individualidade e no pensamento particular de uma determinada classe 

social. Segundo Heller, a ordenação da cotidianidade é um fenômeno nada cotidiano 

(portanto não é constituído de espontaneidade), onde “o caráter representativo, 

‘provocador’, excepcional, transforma a própria ordenação da cotidianidade numa ação 

moral e política” (HELLER, 2014. p.61).  

Certeau (2008), por outro lado, observa o cotidiano para além das regularidades e 

reflete sobre rupturas e afrontamentos às disposições habituais, de forma que se distancia 

de Heller, quando a autora acredita na suspensão do cotidiano (através das quatro formas 

supracitadas) para que o homem desvie da alienação e da individualização e encontre sua 
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plenitude. Certeau não vê passividade no senso comum e encontra no próprio cotidiano 

os elementos que compõem a chave para a subversão do homem - a quem ele chama de 

usuário. Seus estudos têm como foco a forma como os consumidores se apropriam dos 

produtos que se encontram em seu consumo diário, e não os produtos em si. Ele concentra 

sua pesquisa nas “operações dos usuários, supostamente entregues à passividade e à 

disciplina” (CERTEAU, 2008, p.37). São as artes de fazer e viver a sociedade do 

consumo, com foco na produção dos consumidores. 

A partir de Foucault 20 , Certeau destaca os dispositivos controladores e os 

contrapõe aos modos de proceder da criatividade cotidiana, onde identificam-se maneiras 

de fazer que permitem aos usuários escaparem desses dispositivos.  

 

Se é verdade que por toda parte se precisa dessa “rede de 

vigilância”, é preciso descobrir como uma sociedade 

inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares 

(também “minúsculos” e cotidianos) jogam como os 

mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a 

não ser para alterá-los? Enfim, que “maneiras de fazer” 

formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou 

dominados?), dos processos mudos que organizam a 

ordenação sociopolítica. Essas “maneiras de fazer” 

constituem as mil práticas pelas quais usuários se 

reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da 

produção sócio-cultural (CERTEAU, 2008, p.41).  

 

O autor acredita que, através de táticas, o homem ordinário pode subverter as 

estratégias postuladas pelo poder e promover outros usos dos espaços cotidianos na 

experiência urbana contemporânea. O estratégico e o tático seriam, então, dois tipos de 

comportamento dos sujeitos. Certeau ressignifica estes termos ao instituí-los em suas 

análises sobre as “artes de fazer” do homem ordinário “na invenção do cotidiano”, onde 

os indivíduos escapam às conformações da razão técnica através de astúcias sutis e táticas 

de resistência que os permitem alterar os objetos e os códigos, além de se reapropriar do 

espaço e do uso a seu jeito. Segundo ele, o que distingue as táticas das estratégias são os 

“tipos de operações nesses espaços que as estratégias são capazes de produzir, mapear e 

                                                           
20 Resumidamente, em Vigiar e Punir (1975) Foucault aborda a pena enquanto meio de coerção, disciplina 

e aprisionamento dos sujeitos, mostrando o lado social e político desta forma de controle nas sociedades 

antigas. O autor aborda a manutenção do poder na sociedade e reflete a proteção que este importante meio 

de controle social oferece enquanto instrumento que garante os interesses dominantes. Certeau defende que 

as “maneiras de fazer” colocam questões contrárias às abordadas na obra de Focault, por “não se tratar mais 

de precisar como a violência da ordem se transforma em tecnologia disciplinar, mas de exumar as formas 

sub-reptícias que são assumidas pela criatividade dispersa, tática e bricoladora dos grupos ou dos indivíduos 

presos agora nas redes da ‘vigilância’. Esses modos de proceder a essas astúcias de consumidores 

compõem, no limite, a rede de uma antidisciplina’” (CERTEAU, 2008, p.41) 
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impor, ao passo que as táticas só podem utilizá-los, manipular e alterar” (CERTEAU, 

2008, p.92). Dessa forma, as instituições, em geral, usariam das estratégicas e as “pessoas 

comuns” usariam das táticas. 

Precisamente, o que o autor define como estratégia é  

[...] o cálculo (ou a manipulação) das relações de força 

que se torna possível a partir do momento em que um 

sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, 

uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. 

A estratégia postula um lugar suscetível de ser 

circunscrito como algo próprio a ser a base de onde se 

podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos 

ou ameaças (CERTEAU, 2008. p.99). 

O modelo tático de Certeau, por outro lado, se baseia nas ações que surgem em 

meio ao terreno dominado pela estratégia. A tática atua em um campo que não é o seu. 

Chamo de tática a ação calculada que é determinada pela 

ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de 

fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não 

tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com 

o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de 

uma força estranha.  

A tática não carrega estabilidade nem previsão, pelo contrário: ela exprime 

movimento no espaço controlado pelo inimigo, operando golpe por golpe e utilizando as 

falhas na vigilância da estratégia, surpreendendo e inovando. A tática “consegue estar 

onde ninguém espera. É astúcia. Em suma, a tática é a arte do fraco” (CERTEAU, 2008. 

p.101). 

O autor defende, portanto, que indivíduos ou grupos fragmentados em relação ao 

espaço e sem base específica de operações, têm a possibilidade de agruparem-se de forma 

ágil para responder a uma necessidade. Uma tática, mesmo que baseada em improviso, 

consegue ser ágil e flexível. Ela possui o objetivo de se infiltrar, não de dominar, portanto, 

não enfrenta a estratégia frente a frente, mas finge aderir ao seu jogo enquanto se 

reapropria do espaço e dos usos de seu próprio modo. Esta rede de antidisciplina que atua 

face às estruturas sociais disciplinadoras seria possível através de uma reformulação das 

percepções da realidade, em um movimento criativo e produtivo.  

O referencial teórico proposto por Certeau serve como ferramenta para analisar as 

práticas comunicacionais, tanto nos atos estratégicos das empresas de comunicação, 

quanto no comportamento tático dos usuários na interação com os produtos midiáticos, 

conforme retomaremos adiante. A linguagem, segundo o autor, atua como instrumento 
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disciplinador e antidisciplinador: a linguagem ordinária seria o lugar comum para os 

movimentos estratégicos e táticos, onde as narrativas disciplinadoras passariam a ser 

vulneráveis, já que o sentido também estaria ligado ao uso que o receptor faz da 

linguagem. Este constante embate entre táticas e estratégias, na tentativa de organização 

social, principalmente através da linguagem (mas também através da imagem), é 

encontrado nos meios de comunicação e em sua relação com as audiências.  

Martins (2000) orienta o olhar do cotidiano em direção às significações do senso 

comum, que dão relevância a mediação do conhecimento do dia a dia na construção das 

relações sociais. O autor vê a vida cotidiana como processo resultante do modo de 

produção em que o trabalho alienado subtrai de sentido a própria existência do homem, 

mas destaca que o homem comum que vive o cotidiano não deixa de viver a história.  

Heller (2014), por sua vez, traz contribuições imprescindíveis para a análise do 

cotidiano ao olhar para ele como importante esfera da vida social humana, demarcando 

as práticas e os sentidos cristalizados na vida em sociedade, que acabam constituindo o 

cotidiano como uma experiência parcial diante de todas as potencialidades do ser. Essa 

experiência “empobrecida” só alcança um entendimento mais complexo do 

funcionamento cotidiano através de sua suspensão, que permite viver a plenitude do ser. 

Heller também fornece importantes reflexões sobre as ultrageneralizações, que, 

pertinentemente aplicadas à mídia, reforçam a sedimentação de juízos provisórios e 

pensamentos particulares.   

Mas é a análise do cotidiano a partir de Certeau (2008) o fio condutor central desta 

pesquisa, porque suas reflexões caminham para a produção de sentidos por parte dos 

sujeitos e focam em suas astúcias na reinvenção do cotidiano e do mundo a sua volta, 

tendo sempre em vista os comportamentos estratégicos e conformativos das empresas de 

comunicação. Estas reflexões orientam as discussões exploradas nos próximos capítulos, 

onde observamos a intervenção do público na produção da notícia a partir da possibilidade 

de participação em meio às novas mídias, que influenciam o processo telejornalístico e 

podem apontar tanto para comportamentos estratégicos, quanto comportamentos táticos. 

Ainda que os autores discutidos tenham conceituações distintas, eles ampliam o debate 

do cotidiano como esfera da vida social, orientando a condução desta pesquisa e o olhar 

crítico diante das produções de sentido dos meios de comunicação. 

A televisão é um dos mais importantes produtos da Comunicação e atua como 

meio de produção de sentido através de imagens e discursos. Ela age na percepção da 

realidade e na construção dos lugares de significação, em que contribui para alimentar a 
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memória cultural dos sujeitos. As histórias contadas no ambiente televisivo são 

constantemente atualizadas nos atos enunciativos e receptivos. Se, por um lado, a 

televisão entrega aos telespectadores produtos carregados de significações que obedecem 

a uma ordem que, por vezes, não se faz muito evidente ao público em geral, por outro, 

oferece um referencial simbólico comum, fazendo falar e circular narrativas em um 

constante processo de construção social.  

 

1.1.1 A narrativa do presente a partir de Motta 

  

O jornalismo pode se construir como uma narrativa do tempo presente, ao costurá-

lo através de uma realidade fragmentada: em todas as formas opera selecionando e 

construindo a percepção do tempo corrente através de sua constante produção de sentidos. 

Mas de que forma é possível relacionar o jornalismo diário, aquele que busca representar 

o cotidiano dos sujeitos, com uma narrativa do presente? 

 Motta (2004) parte do paradoxo de que o jornalismo não se caracteriza como 

ficção, mas como narrativa, e, justamente como tal, pode ser interpretado como ficção. 

Baseado em um percurso bibliográfico que perpassa estudos e teorias sobre a narrativa, 

ele distingue as qualidades inerentes ao texto desta natureza.  

 Ao contrapor narração e descrição, ele afirma que a primeira é “o procedimento 

representativo dominado pelo espaço de eventos que configuram o desenvolvimento de 

uma ação temporal (cronológica) que estimula a imaginação (a diegese da história)” 

(MOTTA, 2004, p.3). Enquanto a descrição seria “o procedimento representativo de um 

momento único, estático, temporalmente suspenso, que procura "naturalizar" o discurso 

e criar o efeito de real pelo excesso de informações geradoras de verossimilhança” (idem). 

Esse par narração-descrição não é, no entanto, equilibrado, ocorrendo sempre borrões 

entre os dois lados. Ainda que não seja possível encontrar produções textuais puramente 

descritivas ou narrativas, o jornalismo parece tender para a descrição, "na medida em que 

sua forma direta, clara, precisa e concisa cria o efeito de real mais que estimula 

imaginários" (MOTTA, 2004, p. 4).  

 Ele contrapõe ainda os conceitos de showing e telling: enquanto o primeiro se 

caracteriza como uma técnica de representação dramática que permite ao espectador 

configurar o enredo e a dimensão ficcional da história, mostrando mais do que narrando 

e permitindo que personagens e fatos falem por si mesmos, o segundo difere-se do 

primeiro no posicionamento do narrador, onde encurta-se a distância entre ele e o 
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espectador através de intervenções mais éticas, afetivas e estéticas. O jornalismo busca 

atuar através do showing, "não só porque dramatiza os fatos, atribui importância aos 

personagens e suas falas, mas principalmente porque o narrador procura se distanciar e 

deixar as conclusões éticas, morais e políticas para os leitores e ouvintes" (MOTTA, 2004, 

p. 4).  

 Ainda que ponderemos sobre a transmissão ideológica de sentidos com objetivos 

de direção cultural, o jornalismo, ao menos em sua aparência, tenta se pautar em um 

distanciamento, apontando para uma pretensa percepção quase que mimética da 

realidade, mostrando e descrevendo o que se dá na esfera cotidiana. "Enquanto mimese, 

o jornalismo se restringiria a descrever objetivamente a realidade, evitando contar 

histórias no sentido tradicional da palavra" (MOTTA, 2004, p. 5). O autor explica que o 

ato de contar permite a fixação de ações em uma sucessão temporal.  

Ao abordar o "contar histórias", se faz necessário conceituar narratividade, que 

estaria para além do narrar em si - seria uma sucessão de estados de transformação. 

Porém, mais do que focar nas qualidades intrínsecas da narrativa e nos conceitos que a 

envolvem, Motta identifica como pano de fundo deste processo a relação entre texto e 

imaginação, onde é preciso focar nas relações entre narratividade e processos de recepção. 

 Ao explorar a narrativa como mediação entre o homem e o tempo, Ricoeur recorre 

às incertezas de Santo Agostinho sobre o tempo e a mimese dramática – imitação ou 

representação da vida – de Aristóteles para pensar a narrativa como um instrumento que 

reconfigura a confusa experiência temporal. Seguindo esta abordagem, defende que a 

identidade de um texto narrativo deve ser buscada no caráter temporal da experiência 

humana, já que, segundo os autores, qualquer narrativa será sempre um mundo temporal. 

Para Ricoeur, o tempo só se torna tempo humano quando é articulado de modo narrativo, 

fazendo com que a narrativa manifeste nossa existência temporal.  

O caminho aberto por Ricoeur precisa ser explorado 

com mais detalhes na medida em que abre trilhas 

intrigantes para uma posterior compreensão da 

comunicação jornalística, uma atividade essencialmente 

marcada pelo tempo (a atualidade, recenticidade, a 

instantaneidade e a contemporaneidade são valores-

notícia determinantes da forma de conhecimento 

jornalística) [MOTTA, 2014. p. 8].  

 

 Dessa forma, o narrar atrelado ao caráter temporal da experiência humana 

apresentaria uma forma de necessidade transcultural: "o tempo torna-se tempo humano 

na medida em que é articulado de um modo narrativo e a narrativa atinge seu pleno 
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significado quando se torna uma condição da existência temporal" (idem). O jornalismo, 

dessa forma, ao articular o presente com uma construção narrativa, operaria como uma 

das variáveis na ordenação desta complexa relação entre homem e tempo.  

 Segundo Ricoeur (apud Motta, 2004), a prática cotidiana ordena e articula o 

passado, o presente e o futuro: "ele (Ricoeur) observa que não há tempo passado nem 

tempo futuro, só há um tríplice presente, um presente das coisas passadas, futuras e 

presentes, um intercâmbio que a ação efetiva faz aparecer entre as dimensões temporais" 

(RICOEUR apud MOTTA, 2004, p. 9). Os humanos passariam, então, a lidar com um 

tempo existencial, preocupado com a morte iminente, com a retenção do passado e com 

a espera do futuro.  

Ricoeur aponta que é no leitor ou ouvinte (e aqui compreendemos que é também 

no telespectador) que se fecha o percurso da representação, através de uma “re-

atualização” da história no ato de leitura (recepção/interpretação). Motta transporta esta 

percepção para o jornalismo e sua relação com a narrativa:  

 

Está aberto, a meu ver, um caminho mais fértil e de 

muito maior poder explicativo e analítico para o exame 

dos enunciados jornalísticos como narrativas. A força 

narrativa dos enunciados jornalísticos estaria menos nas 

qualidades narrativas intrínsecas do texto das notícias e 

reportagens ou no confronto entre o estilo descritivo e o 

narrativo, mas principalmente no entendimento da 

comunicação jornalística como uma forma 

contemporânea de domar o tempo, de mediar a relação 

entre um mundo temporal e ético (ou intratemporal) pré-

figurado e um mundo refigurado pelo ato de leitura. 

Uma trilha que põe a narrativa no campo dos atos de fala 

e das relações pragmáticas (MOTTA, 2004. p. 11).  

 

O telejornalismo configura narrativas de experimentação ética e moral, 

mostrando-se como uma via de reconfiguração da cultura contemporânea. Essa 

reconfiguração se realizaria, de acordo com Motta, nos atos de leitura das notícias de cada 

dia "quando o leitor, ouvinte ou telespectador criativamente reinterpreta, sob o mesmo 

fundo cultural do autor, o percurso de representação dos dramas e tragédias do homem 

moderno" (MOTTA, 2004, p.11). Do ponto de vista do foco nas interpretações, o autor 

se aproxima das ideias de Certeau (2008), que se orienta a partir da percepção do 

"receptor” ao apropriar e reinventar o cotidiano a seu próprio modo. Os usuários têm a 

possibilidade de se aproveitar das lacunas e hiatos deixados pelos discursos (ou histórias, 

olhando pelo ponto de vista da narrativa) construídos pelas estratégias, os negociando no 
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ato do consumo (ou da recepção). Seria nestas brechas que os usuários encontrariam 

espaço para reverter sua pretensa obediência e passividade.  

Segundo Motta, somos capazes de reconstituir os episódios fragmentados das 

notícias de cada dia, tornanda-os narrativas coerentes, pensando a partir do ponto de vista 

reconfigurador da recepção, pautada em um contexto cultural, ético e moral. Nesse 

sentido, seria possível reconstituir histórias e tensões que fogem de uma significação 

proposicional. “É desse ponto de vista, a meu ver, que o jornalismo se configura como 

narrativa da contemporaneidade. Sua significação é cultural e sua interpretação precisa 

ser antropológica” (MOTTA, 2004. p.12).   

 Sobre a forma como leitores, ouvintes e telespectadores reconstroem sínteses 

significativas de fragmentos de significações provenientes das notícias diárias, ele 

defende que a experiência da recepção da notícia é “um lugar cognitivo em que os homens 

aprendem algo de si mesmos e de sua realidade, sendo também um lugar de consumação 

de experiências estéticas, de gozo e de comoção simbólica. Um lugar onde os homens 

percebem e simultaneamente experimentam o mundo” (MOTTA, 2004, p. 13). Ele 

compreende a “recepção” no telejornalismo como um ato mediador de construção de 

sentidos a partir dos dramas e tragédias veiculadas diariamente pelas notícias. O autor 

propõe ainda que a experiência estética na recepção da notícia ao mesmo tempo em que 

estabelece um saber prático, transporta o “receptor” a experiências imaginárias.  

 É nesse ponto que se desenha uma teoria das narrativas jornalísticas, onde, a partir 

da interpretação imaginativa do leitor, a narrativa em questão ganha narratividade e 

consistência, com contornos morais e éticos, e reconfigura histórias, independente de suas 

qualidades inerentes ou de seu estilo – narrativo, descritivo ou híbrido. O leitor faria isso 

porque seu impulso é o de tentar encadear temporalmente os fragmentos de notícias com 

sua própria história de vida, “repondo continuamente o ato de recepção na cultura, no 

tempo, no mundo da vida” (MOTTA, 2004, p.15). As notícias, nesse sentido, podem ser 

entendidas como fragmentos parciais de histórias, personagens e atores da vida cotidiana. 

São pedaços da existência humana contados diariamente, deixando aparentes lacunas de 

sentido que precisam ser recorrentemente negociados pelo receptor no ato do “consumo” 

da notícia, que engrossam e agrupam conflitos e tensões. É nesse sentido que o receptor 

desses diversos fragmentos que são as notícias irá tecer os laços de significação temporal, 

articulando passado, presente e futuro e preenchendo os hiatos. A forma de montar esse 

complexo quebra cabeças seria a partir das significações e atos criativos de recepção. 
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 As notícias, segundo o autor, são relatos fragmentados e contraditórios sobre a 

existência dos sujeitos, onde é possível acompanhar a construção de histórias de “heróis”, 

batalhas e conquistas de pessoas comuns, com suas derrotas e frustrações. Ele defende 

que o mundo do jornalismo é o da tragédia e comédia humanas, que se dá na cultura e no 

tempo humanos, com todos os seus infortúnios, paradoxos, ordenações e complicações. 

“Nesses termos, podemos falar de uma poética e de uma narrativa jornalística, assim 

como falamos em uma poética e uma narrativa literária” (MOTTA, 2004, p.16). Mesmo 

na tentativa de construir o jornalismo a partir de um caráter mimético ao pregar uma total 

suspensão de valores e juízo moral (o que pressupõe uma “não construção” arbitrária e 

uma “não organização” de histórias a serem contadas), a prática midiática opera através 

de escolhas éticas ao selecionar e apresentar as notícias. Só o ato de ser anunciado como 

neutro já pressupõe sua qualidade originalmente ética.  

 É nesse sentido que Motta sugere uma abordagem antropológica, onde a re-criação 

de sentidos no processo de recepção deve ver a notícia como um produto de mediação 

cultural. “Essa abordagem propõe a observação das fragmentadas notícias de cada dia 

como sequências interruptas de episódios singulares que configuram encadeamentos 

narrativos unitários como intrigas com princípio, meio e fim, como narrativas” (MOTTA, 

2004, p.16). Quando encadeadas e reportadas, essas fragmentadas ocorrências diárias 

recompõem as sequências de significações abertas, que sendo paradoxalmente unitárias, 

têm sua determinação sintática manifestada de forma aparente no texto, somente sendo 

reconfiguradas no ato da interpretação. 

É na imaginação dos leitores que se constrói a fabulação 

(moral e ética) dos fragmentados eventos diários. Na 

observação narrativa e pragmática da comunicação 

jornalística pode-se, então, compreender os processos 

cognitivos e simbólicos dessa fabulação do real 

(MOTTA, 2004. p.17) 
 

 Segundo Motta, o receptor sempre busca sentidos unitários das notícias que tem 

acesso diariamente. Essas notícias buscam conformar integralidades difusas e 

acontecimentos unitários significativos e, ainda que prolonguem a conformação do 

enredo e retardem o desenlace do acontecimento da mesma forma que ocorre nos contos 

e romances, sempre serão “recebidas” pelo leitor na tentativa de formar conexões 

compreensivas. “As notícias diárias podem então ser compreendidas como micro-

episódios de sentido inacabado relacionados a algo gradualmente refigurado na 

imaginação dos receptores com o auxílio da memória” (MOTTA, 2004, p.19). O receptor, 
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então, vai preenchendo imaginativamente e de forma gradual as lacunas de significações 

presentes em seu cotidiano, construindo conexões, recompondo a narrativa e misturando 

diferentes horizontes. O autor defende que os fragmentos trazidos pelo leitor são a 

intertextualidade, que, por sua vez, formaria o padrão básico da memória cultural.   

 Motta propõe que “numa sequência de notícias, a continuidade deverá ser buscada 

na reiteração temática, na recorrência de cenários geográficos, espaços sociais. Ou na 

recorrência de personagens que tecem o fio da história” (2004, p. 19). Tendo a repetição 

temática como norte, mas sem perder de vista que no jornalismo a recomposição 

sequencial pode não ser linear, visto que nem sempre há um início ou final claramente 

demarcados, o autor defende uma análise em que a coerência narrativa deve ser invocada 

na cooperação interpretativa do leitor e na integração do mundo do texto da notícia com 

o mundo da cultura do receptor. A prática jornalística permite que os sujeitos vivam os 

acontecimentos cotidianos de forma narrativa, onde o ato de recepção das notícias se dá 

de forma cognitiva, permitindo perceber e simultaneamente experienciar o mundo.  

 Motta observa, então, a notícia enquanto ritual simbólico que desempenha um 

papel de mediação entre os homens e uma cosmovisão “ainda que confusa e muito sub-

repticiamente percebida” (2004, p. 23). Ele entende a notícia como uma espécie de 

“dominação da contingência” (idem), que visa remediar o caos e integrar as forças que 

perpassam a existência humana. Seu caráter narrativo se dá no âmbito da cultura e seus 

impulsos morais e éticos devem ser identificados pelo analista que visa compreender suas 

configurações significativas. 

É esse o papel cognitivo da noticia: uma estratégia 

simbólica destinada, a nível individual e coletivo, a fazer 

frente aos estragos da negatividade e voltar a reintegrar 

o todo ameaçado, consolidando o conjunto social e 

evitando a sua desestruturação pela angústia, ansiedade 

e medo diante da contingência (MOTTA, 2004. p. 23).  
 

 

 O autor observa que a narrativa jornalística, ainda que utilize predominantemente 

o pretérito perfeito ou imperfeito em seus discursos, refere-se ao presente, ao momento 

contemporâneo. Ele defende que não se deve negar à narrativa do jornalismo o caráter de 

história, ainda que relacionado ao tempo presente. Ela (a narrativa jornalística) trata, 

portanto, de “um momento fugaz, fugidio, sempre provisório. Essa coetaneidade confere 

uma singularidade à narrativa jornalística em relação às narrativas da história ou da 

literatura. O jornalista narra (...) a história do presente imediato, uma história inacabada, 

aberta, mas, uma história” (MOTTA, 2004. p. 23). 
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1.2 A produção de sentidos televisionada   

Enquanto narrativa do presente, o telejornalismo se desenvolve de forma 

particular, pois possui a característica da imagem, que imprime questões singulares, 

principalmente a partir de uma narrativa “pronta”, ainda mais “mastigada” quando chega 

ao alcance do telespectador, remontando a aspectos mais limitadores da interpretação de 

seus produtos. O telejornalismo opera com elementos que narram o cotidiano e o presente 

de forma ainda mais enquadrada, através de um recorte delimitado pelas lentes que 

encadeiam imagens sintetizadoras.  

Williams (2016) entende a televisão como uma forma cultural que não se 

caracteriza pela combinação e pelo desenvolvimento de elementos anteriores (como o 

jornal, a reunião pública, o teatro, o cinema, entre outros), mas possui formas inovadoras 

que vão além das características de modelos que a precedem. “Grande parte do conteúdo 

real da notícia foi alterada pela apresentação visual. Em certos tipos de reportagem, parece 

haver uma diferença absoluta entre o relato escrito ou falado e o registro visual com 

comentário” (WILLIAMS, 2016, p.59).  

Ainda que saibamos que a sensação de “ver os acontecimentos por nós mesmos” 

proporcionada pelo jornalismo de televisão possa, por vezes, ser enganosa, visto que o 

processo televisivo opera seleções e enquadramentos propositais, Williams (2016, p.59) 

destaca que “quando somamos os fatos gerais de visualização às seleções alteradas e às 

prioridades dos noticiários televisivos, temos que ver uma diferença qualitativa e quase 

certamente um ganho qualitativo na televisão”. O registro televisivo apresenta, 

literalmente, imagens prontas que poupam, num primeiro momento, o trabalho de 

imaginação do telespectador, quando ele se depara com uma espécie de “presentificação” 

ou “materialização” de um discurso através de uma combinação de imagem, áudio e texto.   

 Williams (2016) defende que, para além do conteúdo declarado ou direcionado, 

os elementos da televisão se constituem como processos primários de uma experiência 

única:  

É irônico ter de dizer, finalmente, que uma das formas 

inovadoras da televisão é a própria televisão. O meio tem 

sido tão usado para a transmissão e a elaboração de 

formas herdadas e dominado por pressões do conteúdo 

evidente, que muitas vezes é difícil responder a algumas 

das experiências visuais intrínsecas, para as quais ainda 

não há convenções nem modos de descrição disponíveis. 

No entanto, há momentos, em muitos tipos de programa, 

em que podemos nos pegar olhando de maneiras que 
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parecem ser completamente novas. Para obter esse tipo 

de atenção, é muitas vezes necessário desligar o som, 

normalmente dirigido a nós para preparar o conteúdo 

transmissível ou outros tipos de resposta. O que pode 

acontecer, então, de certa forma surpreendente, é uma 

experiência de mobilidade visual, de contraste de ângulo, 

de variação de foco, que muitas vezes é muito bonita 

(WILLIAMS, 2016, p. 87).  

 

 Diante deste cenário, onde as manifestações dos produtos televisivos, em sua 

profusão de formas, passaram a atravessar a textura da experiência, Guimarães (2006) 

entende as narrativas cotidianas (e mais particularmente as narrativas midiáticas) 

enquanto “intervenções que cristalizam eixos agregadores (pontos de coesão), mas 

também como possibilidade de rupturas promotoras de um duplo movimento – de 

distinção e de constituição de eixos alternativos de adesão” (GUIMARÃES, 2006. p.8). 

Ao ver as narrativas da mídia enquanto eixos passíveis de interrupções e conexões, o autor 

prevê inúmeras ligações e construções possíveis a partir das histórias midiáticas, que 

formam a base do nosso olhar conhecedor e tornam possível apreender o cotidiano. Seria, 

então, a possibilidade de construção de narrativas a partir de narrativas primeiras (as da 

mídia).  

Segundo o autor, trata-se de um universo “de pequenas falas, de imagens 

sintetizadoras, de ruídos que nos dizem do movimento de uma sociedade que, ao falar, se 

constitui cotidianamente” (idem). Guimarães faz proposições que se baseiam em Certeau 

(2008), que, por sua vez, também “dá voz” ao comum, àquilo que se mostra evidente na 

vida de todos os dias, prestando atenção nas práticas das pessoas comuns, não constituídas 

apenas de repetições, mas também de invenções, que podem, por sua vez, operar 

construções do cotidiano.  

 A mídia (e em especial a televisão), nesse contexto, desempenha fundamental 

função:  

 

[...] mais do que simples repertório de narrativas 

ordenadas em seus diferentes gêneros e estratégias de 

produção de sentido, ela surge como um conjunto 

complexo de círculos concêntricos, que vai do mais 

abrangente – as interações mediadas pelo dispositivo, 

porosas aos acontecimentos da vida social – ao mais 

específico – a conformação particular de uma 

manifestação linguageira própria deste ou daquele meio 

-, passando pelo modo com que os sujeitos interlocutores 

se encontram implicados nos discursos midiáticos 

(GUIMARÃES, 2006, p. 14). 
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 Bretas (2006) tem visão semelhante sobre o cotidiano, onde, segundo ela, não se 

deve opor os padrões, regularidades e hábitos à invenção, criação e mudança. Ela defende 

que a ambiência da vida comum também insere narrativas midiáticas que tematizam o 

cotidiano dos sujeitos. “A maneira como os jornais falam da cidade pode ser apreendida 

como um relato sobre o viver diário, demarcando lugares e acontecimentos. Além disso, 

a ação midiática é capaz de agendar as rotinas, sinalizando o tempo das práticas comuns” 

(BRETAS, 2006. p. 38).  

Segundo a autora, a grade de programação21 televisiva tem o poder de organizar 

os tempos das atividades cotidianas dos telespectadores, quase que cronometrando sua 

duração, como, por exemplo, a hora do almoço e do jantar, que são, muitas vezes, 

demarcadas pelos mesmos programas: “isso significa que as interações midiáticas são 

também experiências cotidianas” (idem). Os relatos ou narrativas que constituem e, ao 

mesmo tempo, apresentam o cotidiano, como os produtos telejornalísticos, são 

condutores do conhecimento comum e participam da estruturação do mundo, dando pistas 

à compreensão da experiência humana ao produzirem sentidos.  

 Para Bretas, o espaço cotidiano abriga uma infinidade de signos capazes de dar 

expressão à ideias e pensamentos que constituem um ambiente virtual compartilhado e 

constantemente atualizado pelas mentes dos sujeitos. Esses signos apresentam o mundo 

e a vida cotidiana e permitem as interações sociais:  

[...] situam-se aí profusões de imagens fixas e em 

movimento, palavras e sons carregados de possibilidades 

de sentidos que servem para praticar conversas, vender 

produtos, produzir distração, proporcionar prazer 

estético, explicitar conhecimentos e informar sobre os 

acontecimentos locais e globais (BRETAS, 2006. p. 40). 
  

 As produções telejornalísticas, portanto, se enquadram na produção de signos, 

fornecendo e possibilitando narrativas que, por sua vez, podem vir a se tornar objeto de 

olhares que formarão outras narrativas. Ao organizar uma realidade fragmentada, o 

telejornalismo entrega narrativas ao telespectador, que poderá apreender o cotidiano e 

suas experiências e, a partir daí, operar suas próprias “construções do real”.   

 A produção de sentidos a partir dos produtos telejornalísticos também passa pelas 

experiências estéticas, na medida em que o gênero se diferencia das outras mídias e conta 

com características próprias, especialmente imagéticas e sensórias. No contexto dos 

                                                           
21 A grade de programação televisiva funciona como um planejamento dos conteúdos, que segue uma 

espécie de calendário com mês, dia e horários dos programas. 
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novos fluxos que passam a atravessar a experiência cotidiana, Jaguaribe (2007) afirma 

que a realidade tornou-se fabricada “uma das postulações da modernidade tardia é a 

percepção de que os imaginários culturais são parte da realidade e que nosso acesso ao 

real e a realidade somente se processa por meio de representações, narrativas e imagens” 

(JAGUARIBE, 2007, p.16). Nesse cenário, ela propõe o conceito de “choque do real”, 

que seria a “utilização de estéticas realistas visando suscitar um efeito de espanto catártico 

no espectador ou leitor. Este choque busca provocar o incômodo e quer sensibilizar o 

espectador-leitor, sem recair, necessariamente, em registros do grotesco, espetacular ou 

sensacionalista” (JAGUARIBE, 2007, p. 100). O impacto desse “choque de realidade” 

decorreria da representação de algo que não é incomum ou extraordinário, mas que é 

revoltante, excitante, estarrecedor e intensificado. “São ocorrências cotidianas da 

vivência metropolitana, tais como violações, assassinatos, assaltos, lutas, contratos 

eróticos que provocam forte ressonância emotiva” (JAGUARIBE, 2007, p. 100). 

O “choque do real” proposto por Jaguaribe se relaciona diretamente com o 

cotidiano e com os sujeitos que o constituem e o experimentam através dos produtos 

telejornalísticos, onde a produção de sentido parte do discurso e, também, da experiência 

estética. O objetivo estético deste choque seria potencializar uma “descarga catártica”, 

uma “adrenalina emocional” com efeitos ambíguos (que despertam tanto compaixão e 

piedade quanto espanto e crítica) que se constituem na experiência da recepção de cada 

um – marcada por diferentes contextos. Ela defende que a partir da percepção do produtor 

desse estímulo catártico, o objetivo é provocar uma reação de seu público: “o ‘choque do 

real’ quer desestabilizar a neutralidade do espectador/leitor, sem que isto acarrete, 

necessariamente, um agenciamento político” (JAGUARIBE, 2007, p. 101).  

Nesta reflexão, a autora diferencia o real da realidade: o primeiro seria “a 

existência de mundos que independem de nós” (JAGUARIBE, 2007, p.101), que se daria 

enquanto existência do mundo além e fora do nosso ser, permeando e ultrapassando nossa 

experiência. “O real somente pode ser apreendido após a filtragem cultural da linguagem 

e da representação” (JAGUARIBE, 2007, p.101). Já a realidade social, em contraste, seria 

“uma fatia do real que foi culturalmente engendrada, processada e fabricada por uma 

variedade de discursos, perspectivas dialógicas e pontos de vista contraditórios” 

(JAGUARIBE, 2007, p.101).  

O telejornalismo trabalha diretamente com esse jogo entre um mundo “pré-

estabelecido”, que existe antes de sua mediação (ou organização/ordenação/construção 

narrativa), e uma realidade construída. “Envoltos numa realidade construída socialmente, 
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buscamos simbolizar e produzir significados por meio de narrativas, imagens e 

representações” (JAGUARIBE, 2007, p.101). O telejornalismo enquanto narrativa, 

imagem e representação, portanto, se constitui como um meio pelo qual os sujeitos - 

passíveis de receber “choques do real”– produzem significados em meio ao cotidiano 

através de experiências que também são estéticas.   

 Guimarães e França (2006) acreditam que as experiências estéticas diante do 

cotidiano dependem, também, da atitude que os sujeitos adotam diante delas, e não 

somente de propriedades intrínsecas aos objetos que proporcionam tais experiências. Eles 

defendem que “a percepção estética coloca em jogo uma relação experimental entre a 

significação dos objetos estéticos e a nossa experiência presente, ao permitir fazermos 

uma experiência com as experiências presentificadas pelos objetos” (FRANÇA; 

GUIMARÃES, 2006, p.102). Os autores buscam compreender a experiência estética 

vinculada às formas da vida cotidiana e presente na base de alguns fenômenos 

comunicativos:  

 

[...] para nós a experiência estética, não restrita à relação 

com os objetos artísticos, é tomada como uma via de 

acesso à nossa experiência do mundo, tal como ela se 

apresenta atualmente: permeada pelas performances 

artificiais proporcionadas pelos diferentes signos, 

produtos e objetos que circulam pelas estruturas de 

comunicação e de informação (FRANÇA; 

GUIMARÃES, 2006, p. 99). 

 

Os autores indagam como os “personagens” do cotidiano são interpelados e 

afetados pelas formas simbólicas midiáticas e como, ao responderem a esses estímulos, 

também indagam o mundo a seu redor. “O que é específico da experiência estética é o 

fato da comunicação de experiências se realizar por meio de performances artificiais” 

(FRANÇA; GUIMARÃES; 2006; p.101). Nesse sentido, o produto midiático se torna o 

medium da presentificação de experiências, sem que ele próprio esteja inserido num 

determinado contexto de experiências: “(...) são aqueles que se engajam na experiência 

estética que se servem deste medium para tomar consciência de suas próprias 

experiências” (FRANÇA; GUIMARÃES, 2006. p.101). 

Entretanto, os autores ponderam que os sujeitos não simplesmente filtram os 

conteúdos de experiência materializados pelo objeto por meio de sua própria vivência 

quando experimentam algo esteticamente: “(...) ao adotarem uma atitude estética, os 

homens não cortam o liame com sua forma cotidiana de vida, pois também no domínio 
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estético fazemos experiências em respostas a outras experiências, e de tal modo que 

aquilo que experimentamos torna-se determinante para nossa vida presente” (FRANÇA; 

GUIMARÃES, 2006. p.102).  

A mistura estética causada pela sobreposição de imagens amadoras e imagens 

profissionais no telejornal – esse meio que objetiva as experiências do cotidiano e faz 

causar outras experiências, conforme exploram França e Guimarães – acrescenta o fluxo 

diário das imagens televisivas, que passam a dispor de uma extensa variedade de texturas, 

contrastes, nitidez, brilho e opacidades. Essa oscilante modulação imagética entrega ao 

telespectador experiências híbridas que misturam imagens “limpas”, enquadradas, que 

seguem um padrão telejornalístico formal estabelecido e imagens amadoras, borradas, 

desfocadas, não enquadradas neste mesmo padrão. Martins (2009) nomeia essas duas 

estruturas estéticas que se opõem na linguagem visual contemporânea como “imagens 

polidas” e “imagens poluídas” 

(...) dessa massa aparentemente caótica, é possível notar 

a presença recorrente de duas frequências que fornecem 

um cenário passível de análise: de um lado imagens 

altamente manipuladas e retocadas, as quais são aqui 

denominadas imagens polidas. De outro lado, 

aparentemente oposto, imagens toscas, de baixa 

resolução, em geral de proveniência amadorística, as 

quais nomeamos imagens poluídas (MARTINS, 2009, p. 

267).  

 

 O autor analisa que as imagens polidas têm um caráter homogeneizante, por serem 

profissionais, manipuladas, recortadas, gerenciadas, limpas e por vezes melhoradas. 

Segundo ele, estas originam de técnicas avançadas de processamento de imagem e 

também de misturas sintéticas. Já as imagens poluídas, segundo ele, foram intensificadas 

pelos aparelhos celulares com câmeras, que geram imagens completamente opostas ao 

“mundo controlado” das imagens polidas. Aquelas são imagens sujas, cheias de ruídos, 

pouco nítidas e de baixa resolução, ou seja, “descontroladas”. Martins defende que a 

proliferação dessas imagens poluídas na mídia gera um efeito desestabilizador, “tanto na 

trivialidade das imagens jornalísticas comuns, como na homogeneidade oficial da 

imagem polida, pois elas retardam a nossa compreensão, resistem ao sentido” (2009, p. 

272). Dessa forma, as imperfeições que são cuidadosamente retiradas da maioria das 

imagens midiáticas retornam com força aos produtos telejornalísticos com o emprego de 

imagens amadoras no noticiário televisivo, produzindo um novo tipo de apelo estético. O 

autor observa que a mídia explora e estimula esse tipo de produção híbrida:  
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A partir do surto de imagens amadoras que só fez 

aumentar desde o lançamento do primeiro celular com 

câmera em 2002, instalou-se no território privilegiado da 

mídia oficial um padrão recorrente em que flagrante e 

sujo tornam-se gradativamente associados, produzindo-

se um tipo de pedagogia visual quanto à imagem 

“evidente”. Esta qualidade baixa, que sugere ausência de 

edição, começa a afirmar um particular efeito de real 

sediado nas propriedades formais das imagens 

(MARTINS, 2009, p. 272).  

 

 Sobrepondo as proposições de Martins22 ao RJTV, é possível evidenciar que, 

através da hibridização dos materiais enviados pelo público e os materiais produzidos pelo 

noticiário, o telejornal mistura imagens polidas e poluídas, atribuindo sentido através da 

narrativa diária. O efeito desestabilizador das imagens amadoras é “domado” no processo 

de produção do telejornal, que organiza, limpa, seleciona e agrega tais imagens, que, por 

sua vez, passam a dividir a tela com a estética profissional. Podemos, então, dizer que, 

além de se caracterizar como uma construção narrativa do tempo presente que negocia a 

produção de sentidos no ato da recepção, o telejornalismo também entrega experiências 

estéticas aos telespectadores, principalmente através de seu particular poder imagético 

híbrido. Essas características se potencializam ainda mais em meio ao contexto das novas 

mídias, através dos modernos dispositivos e telas onde o produto final “toma forma”. O 

telejornalismo faz experimentar a realidade, modificando e complexificando a 

experiência dos telespectadores com o cotidiano.   

 O noticiário televisivo regional, por sua vez, busca ordenar a realidade em uma 

escala mais local, onde trabalha com construções narrativas cotidianas em uma esfera 

mais reduzida. Nesse sentido, a relação com o telespectador é construída diariamente de 

forma mais “próxima”, ao menos espacialmente. Quando assiste a um telejornal que fala 

a uma audiência nacional, o telespectador tem mais chances de conhecer “a realidade dos 

fatos” a partir das lentes e do enquadramento do telejornal em questão (isso não significa, 

no entanto, que ele não poderá operar construções outras). Já o telejornalismo local 

negocia “mais de perto” sua construção narrativa, na medida em que o público vivencia 

diariamente a realidade que se propõe retratar.  

 Coutinho (2007) propõe que a localidade possui uma conotação simbólica em que 

a proximidade e as semelhanças sociais e culturais ganham importância. “Dessa forma o 

                                                           
22 É importante marcar que, apesar de ser um dos caminhos possíveis para o desennvolmento da pesquisa, 

a questão estética, que contrapõe as imagens amadoras às profissionais, não é o objetivo principal do 

trabalho, que poderia facilmente decorrer por esse viés. No entanto, é necessário explorar, ainda que em 

nível inicial, tal questão que se observa, em especial, na produção do telejornal RJTV.  
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local acontece a partir da valorização do encontro, da proximidade, da existência e 

especificidades sociais e culturais partilhadas” (COUTINHO, 2007, p.6). Ao produzir 

vínculos sociais através do telejornalismo local, a produção televisiva busca constituir um 

repertório comum capaz de criar um território de pertencimento. A autora pontua, no 

entanto, que a busca por aproximação com a audiência não se dá de forma impensada, 

visto que acarreta em credibilidade do telespectador.  

Assim a proximidade pode ser classificada como um 

valor notícia. Ao se ver e reconhecer diante do telejornal, 

o público cria uma identidade com a emissora, que 

resulta na credibilidade do telejornal e tem como 

conseqüência final a geração de lucro para a TV 

(COUTINHO, 2007, p.9).  

 Dessa forma, argumentando o complexo processo de produção de sentidos 

televisionados, ainda que se altere a escala de atuação para mais ou para menos, a lógica 

telejornalística de produção de sentidos segue costurando a realidade, que se mostra cada 

vez mais fragmentada.   

 Em nível local, é possível observar no telejornal regional da Rede Globo do Rio 

de Janeiro, RJTV, todas as características supracitadas de uma narrativa do tempo 

presente a partir da produção de sentidos mediada pelo dispositivo televisivo, com 

particularidades discursivas e imagéticas, conforme examinamos. Nesse contexto (e não 

se sabe se devido a essa maior proximidade – espacial - entre produção e telespectador), 

é possível notar a tentativa do que poderíamos chamar de uma “construção conjunta da 

realidade”, que visa incluir o público na narrativa jornalística a partir de iniciativas 

interativas. Os usos de novas tecnologias e modos de transmissão, como o WhatsApp, no 

desenvolvimento de seus conteúdos demonstram que o RJTV segue investindo em 

experimentações e buscando novas produções de sentido. Em seu histórico, como 

contextualizamos em síntese a seguir, o telejornal traz marcas que evidenciam 

transformações na ambiência geral da televisão como meio de comunicação, a partir de 

novos modos de produção e transmissão de conteúdo, que passam, estrategicamente, a 

incluir o público nesse processo. 

  

1.3 RJTV: breve histórico 

“Exibido em duas edições, o telejornal traz as notícias locais, mostrando o que 

acontece na região metropolitana do Rio de Janeiro, com prestação de serviço, boletins 
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de trânsito e a previsão do tempo” 23: disponível no site do Memória Globo, esta é a 

descrição oficial do RJTV, telejornal da grade local da TV Globo. Carregando a marca 

da prestação de serviços aos telespectadores que residem na região metropolitana do Rio 

de Janeiro, o noticiário se “autodenomina” como uma produção de perfil comunitário, 

transmitindo diariamente conteúdos relacionados ao cotidiano das cidades fluminenses. 

 Inaugurada em 26 de abril de 1965, a TV Globo Rio de Janeiro é uma das 

principais sedes da Rede Globo, onde é produzida grande parte da programação exibida 

na grade nacional. Na esfera local, a emissora produz os telejornais Bom Dia Rio e RJTV. 

Atualmente possui mais de 11 milhões e 900 mil telespectadores potenciais e abrange 18 

municípios, sendo Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói 

e Belford Roxo, os de maior audiência, entre outros24.  

Em janeiro de 1983 o telejornal local RJTV estreou na grade de programação da 

TV Globo Rio, com o intuito de “dar voz ao jornalismo local na programação da Rede 

Globo, apresentando matérias de serviço e comentários sobre os fatos mais importantes 

do dia. O objetivo era conferir maior identidade ao noticiário regional” (Site Memória 

Globo). O jornal tinha duração de dez minutos e era dividido em três blocos de cerca de 

três minutos cada, com reportagens ao vivo, realizadas diretamente nos locais dos 

acontecimentos, que buscavam cobrir principalmente as temáticas do trânsito, da 

meteorologia, da economia, da política e do esporte. Seis meses após a estreia, em 1983, 

o RJTV ganhou uma edição às 12h40 – com noticiário, entrevistas de estúdio e agenda 

cultural – e a edição noturna passou, então, a ser exibida às 19h45. Seis anos depois, em 

1989, a primeira edição foi suspensa, voltando ao ar em 1992. 

O RJTV chegou a ter uma terceira edição, exibida entre os meses de março de 

1983 e março de 1989, que ia ao ar logo após o Jornal da Globo. Dividido em dois blocos, 

o telejornal retomava a cobertura dos fatos ocorridos após a segunda edição, atualizando 

o noticiário do fim de noite, além de apresentar colunas de esporte, política, economia e 

cultura: “os colunistas, acionados de acordo com a necessidade, davam notícias 

exclusivas e analisavam os fatos de suas respectivas áreas” (Site Memória Globo). De 

março de 1984 a junho de 1987 o telejornal também chegou a ser exibido aos domingos, 

                                                           
23  Disponível no site do Memória Globo, área da emissora responsável por catalogar os conteúdos 

produzidos nos de mais de 50 anos da Rede Globo. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/rjtv/rjtv-primeiros-

anos.htm [Acesso em 15/12/16].  
24  Segundo informações disponíveis no Atlas de Cobertura da Rede Globo em 

http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Totalizador.aspx?uf=RJ [acesso em 

15/12/16].  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/rjtv/rjtv-primeiros-anos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/rjtv/rjtv-primeiros-anos.htm
http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Totalizador.aspx?uf=RJ
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depois do Fantástico, ampliando e complementando as notícias divulgadas no programa. 

Em 1994, o RJTV passou por mais mudanças: a primeira edição do telejornal passou a 

ter 25 minutos de duração, oferecendo maior liberdade aos apresentadores e permitindo 

que interferissem nas reportagens e entrevistas. As entrevistas ao vivo também passaram 

a ser mais freqüentes, dinamizando o noticiário.  

Foi em 1996 que as duas edições do RJTV ganharam novo formato. Dois anos 

depois, em 18 de outubro de 1999, o RJTV – 1ª Edição passou por uma nova 

reformulação, onde teve sua duração aumentada para 50 minutos e passou a contar com 

dois apresentadores, além de espaço para entrevistas no estúdio e aumento das entradas 

ao vivo, ganhando maior enfoque comunitário e dinamizando o telejornal, segundo a 

emissora. Em abril de 2000, os apresentadores do RJTV - 1 Edição apresentaram uma 

edição do telejornal na Praia de Ramos, ao vivo, o que, segundo a emissora, “consolidaria 

a transformação para o perfil de jornalismo comunitário realizado pelo telejornal” (Site 

Memória Globo).  

Segundo a TV Globo, as mudanças no RJTV - 1ª Edição fortaleceram o debate 

entre os moradores e os órgãos públicos em prol da comunidade, onde o telejornal teria 

passado a investir em campanhas e discussões, “cobrando soluções para a melhoria das 

condições de vida na cidade”. O site do Memória Globo dá como exemplo desta prática 

a parceria com a Central de Atendimento ao Trabalhador, da Social Democracia Sindical. 

Segundo o projeto, e janeiro a junho de 2000, a divulgação das ofertas de emprego teria 

levado à contratação de sete mil pessoas. No mesmo ano, o telejornal também acertou um 

convênio com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), a fim de “estimular o 

aumento do número de empresas cadastradas e de ofertas de estágio”. Dessa forma, após 

um ano de novo formato, “o RJTV – 1ª Edição se firmava como um porta-voz da 

população do Rio de Janeiro, direcionado para o fortalecimento da cidadania dos 

moradores do estado” (Site Memória Globo).  

 Em 2001 o telejornal investiu na consolidação da relação com os telespectadores: 

segundo o Site Memória Globo, nessa época “grande parte da pauta do noticiário vinha 

da interação com os telespectadores, por meio de telefonemas, da internet e do contato 

nas ruas com as equipes de reportagem”. Em 2005 a Editoria Rio inaugurou uma base de 

jornalismo na Baixada Fluminense, com o intuito de ampliar as notícias locais, 

aprimorando as informações e aumentando o diálogo com o grande número de 

telespectadores que vivem na região. Em agosto de 2006, as duas edições do RJTV 

passaram a contar com uma nova unidade móvel em motocicleta, o chamado moto-link, 
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tecnologia que, segundo a emissora, reforçou a agilidade das coberturas jornalísticas. No 

mesmo ano o RJTV – 1ª Edição passou a ter cerca de 40 minutos e o RJTV - 2ª Edição, 

20. A partir de 2009 as duas edições passaram a contar com um cenário mais amplo, com 

bancada reduzida e mais espaço para circulação dos apresentadores. “O RJTV- 1ª Edição 

ganhou agilidade, adotando uma linguagem ainda mais informal e a participação de 

comentaristas no estúdio”.  

Em agosto de 2007 no RJTV – 1ª Edição estreou o quadro RJ Móvel, que, segundo 

a emissora, tinha o propósito de atuar como mais um instrumento de aproximação do 

telejornal com a população. Desde então, uma equipe de reportagem dispõe de um 

automóvel com equipamento de edição e transmissão ao vivo para visitar bairros e 

municípios diversos da região metropolitana do Rio de Janeiro e realizar matérias de 

denúncia dos problemas locais.  

Atualmente (2018), a primeira edição, exibida de segunda a sábado, é 

apresentadora pela jornalista Mariana Gross. No formato atual, o RJTV – 1ª Edição tem 

início ao meio-dia, com duração de cerca de 45 minutos, adota linguagem informal e 

conta com comentaristas, séries de reportagens, quadros diversos e entrevistas no estúdio. 

“Sua principal marca é prestação de serviços e a proximidade com as diferentes 

comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, cobrando às autoridades a 

resolução de problemas que afetam o dia a dia da população” (Site Memória Globo). Já 

O RJTV – 2ª Edição, exibido por volta das 19h15, tem um perfil “mais voltado para o 

hard news”, segundo a emissora. O telejornal tem duração de 15 minutos e transmite 

matérias inéditas, atualizando o público com as principais notícias regionais da tarde, 

além de realizar boletins de trânsito, transmitir a previsão do tempo e complementar as 

notícias exibidas na primeira edição. 

A prática do compartilhamento de material a partir dos dispositivos móveis passou 

a fazer parte da lógica do RJTV em março de 2015, data em que o noticiário anunciou o 

uso do WhatsApp no processo de produção. “O RJTV tem uma novidade a partir desta 

segunda-feira (30). Além de mandar fotos e vídeos por meio do VC NO G1, os 

telespectadores poderão enviar o seu material pelo WhatsApp ou pelo Viber”, informa a 

matéria veiculada no portal de notícias G1 (figura 1).  
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Figura 1: Trecho de matéria anunciando o uso do WhatsApp na produção do RJTV 

 

Conforme supracitado, com pouco mais de um mês de uso, a ferramenta registrou 

1 milhão de colaborações, cerca de 20 mil por dia. Com a chancela do telejornal, a 

população, em tese, tem a chance de cobrar direitos e mostrar o cotidiano, em uma 

tentativa de jornalismo colaborativo. Segundo Musse e Thomé (2015), 

[...] a participação do público na produção dos telejornais 

atravessa os noticiários regionais e insere a audiência na 

apuração de fatos e gravação de imagens, gerando a 

sensação de que existe uma parceria entre profissionais e 

anônimos na construção da notícia. Nesse contexto, em 

que a audiência tem em mãos dispositivos móveis com 

aplicativos, os telejornais criam projetos para estimular a 

presença da audiência na tela e investem em estratégias 

para fazer do público um aliado, em uma relação de 

amizade que abastece o noticiário (MUSSE; THOMÉ, 

2015). 

 

Nota-se, conforme detalhamos nos próximos capítulos, uma reconfiguração da 

prática jornalística do RJTV, através dos dispositivos móveis, onde é possível verificar 

mudanças na rotina produtiva e nos modos de elaboração dos conteúdos noticiosos, 

potencializados pela relação com o público. Nesse sentido, a empresa de comunicação 

utiliza a audiência também como produtora de notícia, recebendo material gratuito - 

realizado sem estrutura jornalística -, ainda que estes conteúdos passem por filtros25 antes 

de serem veiculados. Esta prática permite que o telejornal amplie seu alcance de forma 

significativa. 

                                                           
25 Através da entrevista, apresentada a seguir, observamos serem: relevância jornalística do material de 

acordo com os critérios de noticiabilidade do telejornal; apuração da “veracidade” do material; tempo 

disponível no telejornal; condições técnicas do material; uso de linguajar chulo ou imagens gráficas – 

relacionado a uma “’ética” ou “etiqueta” jornalística. 
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1.4 O uso do WhatsApp no RJTV: a visão da emissora 

Como parte do estudo de caso que visa investigar a participação do telespectador 

na produção telejornalística em meio às interações via redes sociais através do uso do 

WhatsApp no telejornal RJTV, realizamos, como uma das primeiras etapas da pesquisa, 

uma visita de campo à emissora Rede Globo e entrevistamos a jornalista Janaína Araújo, 

editora sênior da emissora e responsável pelo gerenciamento dos materiais enviados pelos 

telespectadores pelo WhatsApp para os telejornais locais Bom Dia Rio e RJTV 1º 

Edição26. O objetivo foi avaliar os efeitos dos esforços comunicativos buscando um 

entendimento pela perspectiva da produção, da dinâmica e das significações presentes no 

processo do telejornal escolhido como objeto de análise. Visamos trazer contribuições 

sobre a forma como a empresa jornalística faz uso de seu poder produtivo na consolidação 

da televisão como meio de comunicação e propagação de conteúdos e significações que 

ajudam a orientar as relações sociais cotidianas.  

Como parte do estudo qualitativo, o método escolhido foi a entrevista em 

profundidade, a fim de explorar o assunto a partir da procura de informações, percepções 

e experiências dos envolvidos no processo para, então, analisá-las e apresentá-las de 

forma estruturada (DUARTE, 2006). Preparamos um material prévio, mas ajustamos 

nossas perguntas livremente, de acordo com o desenvolvimento da entrevista e 

concedemos flexibilidade para que a fonte respondesse, relevando o processo por meio 

da lógica da produção. Foram, ao todo, 15 perguntas pré-estruturadas, como listamos no 

quadro a seguir: 

1. Desde quando o RJTV começou a receber materiais dos telespectadores 

através do WhatsApp? Porque este aplicativo em especial?  

2.  

3. Qual o objetivo do telejornal ao instituir o aplicativo como forma de 

relação com o público? 

4. Qual a média de contribuições que o telejornal recebe por mês, por dia e 

quantas contribuições recebeu até agora? Qual a marca de 1 ano? 

5. Vocês têm alguma métrica das temáticas enviados pelos telespectadores? 

Saberia dizer qual o tipo de notícia (bairros, trânsito, denúncias, violência, 

etc) o telejornal mais recebe? 

6. Vocês recebem muitas denúncias falsas? Qual a porcentagem? 

7. Vocês recebem muitos materiais que não podem aproveitar por questões 

técnicas, como a baixa qualidade das imagens/vídeos, ou por questões de 

linguagem, como xingamentos ou vocabulário impróprio? Qual a 

proporção disso? 

                                                           
26 Entrevista completa no Anexo 1. Ver página: 144 
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8. Vocês têm noção dos lugares de fala dos telespectadores que enviam 

materiais para o telejornal? Saberia dizer de qual classe social vem o maior 

número de colaborações? 

9. O RJTV possui um centro de comando especializado para receber estes 

materiais do público. Qual o funcionamento disto? Os profissionais que 

trabalham neste centro de comando são jornalistas?  

10. Como vocês filtram este material que recebem através do WhatsApp? 

Quais os critérios de seleção para que eles sejam utilizados no telejornal? 

11. O que acontece depois que a produção decide utilizar algum material 

enviado pelos telespectadores? Vocês enviam alguma equipe para apurar 

ou entrevistam o telespectador que enviou? Como é feita a checagem 

destes materiais? 

12. Vocês possuem um termo de compromisso para o envio de materiais para 

o telejornal. Porque esta preocupação? Vocês já tiveram algum problema? 

13. Qual o principal canal de comunicação entre o público e o telejornal RJTV 

atualmente?     

14. De que forma você acredita que a produção jornalística se modificou com 

a incorporação das redes sociais, principalmente o WhatsApp, no processo 

de produção da notícia? 

15. Qual a sua percepção, enquanto jornalista, deste trabalho dos 

telespectadores? O que a utilização destas colaborações vindas do público 

através do WhatsApp mudou na produção do telejornal e no modo de fazer 

notícia? 

16.  Você acredita que com este “trabalho” do telespectador as redações 

acabam, de certa forma, diminuindo o trabalho do jornalista?    
Quadro 1: perguntas para Janaína Araújo, profissional responsável pelo gerenciamento dos materiais 

enviados por WhatsApp no telejornal RJTV 1º Edição, da TV Globo do Rio de Janeiro. Entrevista 

realizada em 01/07/2016. 

 

Segundo Duarte, “a entrevista em profundidade é um recurso metodológico que 

busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas 

a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se 

deseja conhecer” (DUARTE, 2006, p. 62).  

A visita à sede da TV GLOBO, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, ocorreu em 

01/07/2016. Tivemos acesso às instalações da emissora e pudemos acompanhar o 

processo de produção do telejornal no que diz respeito à utilização da ferramenta 

WhatsApp. O WEB LOSYS é um sistema desenvolvido pelos técnicos da TV Globo onde 

os funcionários podem se comunicar internamente e acessar de diferentes computadores 

dados necessários para o desenvolvimento de suas tarefas. O gerenciamento das 

mensagens recebidas pelo aplicativo WhatsApp também passa por este programa, que usa 

a tecnologia para receber os materiais enviados pelos telespectadores através de um 

número divulgado no ar. Essas mensagens, fotos e vídeos “caem” no sistema e é a partir 

daí que o processo tem início.  
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A entrevistada, jornalista, Janaína Araújo, funcionária da emissora há mais de 10 

anos e responsável pelo gerenciamento dos materiais enviados através do WhatsApp para 

os programas locais RJTV 1 Edição e Bom Dia Rio, demonstrou, através do sistema 

LOSYS, a contabilização do número de mensagens recebidas pelo telejornal desde sua 

incorporação, em 30 de março de 2015.  Até a data da visita, 1º de julho de 2016, foram 

26.743.126 mensagens. O sistema também calcula a média de mensagens diárias, levando 

em conta o último mês pesquisado (junho de 2016): 100 mil. Janaína afirmou, no entanto, 

que nem todas as mensagens são aproveitadas e que, apesar de ainda não possuírem uma 

porcentagem exata sobre o tema, a quantidade de material inapropriado por questões 

técnicas, desde imagem a vocabulário, é grande.  

A jornalista demonstrou interesse pelo uso do WhatsApp na produção do telejornal 

e sobre as possibilidades de alcance que o aplicativo27 proporciona em locais onde a 

emissora não tem acesso facilitado: 

É bem interessante todo o processo (...) ele dá uma outra 

dinâmica para o jornalismo. Muita coisa, muitas 

comunidades, principalmente aqui no Rio, que têm uma 

questão geográfica de violência muito grande, de você 

não ter acesso a morros (...) hoje em dia você consegue 

chegar às comunidades de uma forma diferente que você 

não conseguia antes (Janaína Araújo, em entrevista 

concedida em 01/07/2016). 

Ela contou que todo dia, ao chegar à emissora, confere as mensagens enviadas 

pelos telespectadores através do WhatsApp e acessa o “cardápio” de todos os conteúdos: 

“aqui você tem três formas de pesquisar as mídias: por vídeo, por foto e por texto”, 

afirmou. Quando já sabe sobre o que procurar, basta digitar uma palavra-chave para que 

todos os conteúdos que mencionam o assunto apareçam na tela. Ela mostrou o exemplo 

de um tiroteio na favela da Maré, que teve imagens de moradores veiculadas no telejornal:  

Isso aqui dificilmente a gente teria dessa forma, você não 

vai ter isso aqui com uma equipe (...) não tem como estar 

toda hora em todos os lugares. Até a equipe se deslocar 

você perderia exatamente o flagrante desses momentos 

que são bem importantes, principalmente para 

reportagem de televisão (Janaína Araújo, em entrevista 

concedida em 01/07/2016). 

Janaína destacou que, além dos telespectadores, a TV Globo também incentiva os 

funcionários a produzirem material através de dispositivos móveis. Ela contou que, pouco 

                                                           
27 A dinâmica do WhatsApp enquanto seu funcionamento e potencialidades será detalhada no próximo 

capítulo. 
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tempo antes da entrevista, fez um vídeo sobre goteiras na estação de metrô General 

Osório, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. “Eu mesma filmei, que é uma coisa que 

não só a Globo, mas também as outras televisões em geral fazem, mas eu posso falar por 

aqui, estão estimulando, que cada vez mais cada um que trabalha aqui produza conteúdo” 

(sic). A jornalista comemorou o fato do problema ter sido resolvido e ressalta o caráter 

cidadão do uso do WhatsApp na produção da notícia:  

Na hora que ele (o telespectador) manda um vazamento, 

um buraco, que está ali há dias, meses, às vezes tem 

situações de mais de um ano (...) que são coisas que 

normalmente não entrariam, digamos assim, na pauta 

maior das redações, principalmente de televisão (...) na 

hora que ele vê uma imagem no ar (...) aí ele vê logo em 

seguida uma equipe indo, então ele tem a sensação de 

que, de fato, está sendo ouvido. Então o WhatsApp tem 

esse componente que é muito forte, é como se fosse uma 

prestação de serviço e, de fato, o telespectador diz assim 

‘olha, eu vejo que realmente a minha reclamação surtiu 

efeito’. Foi preciso mandar para a televisão para que algo 

acontecesse. Então eu dei esse exemplo (da goteira do 

metrô) porque foi uma coisa que aconteceu em duas 

semanas. No meu caso foi uma coisa que fui eu que 

filmei. Então tem esse caráter: ‘eu mostrei e tive um 

retorno’ (Janaína Araújo, em entrevista concedida em 

01/07/2016).  

Além de surtir efeito para o telespectador, de acordo com a análise de Janaína, os 

materiais vindos de variadas fontes facilitam, também, o trabalho do jornalista: “muita 

coisa que a gente nem imaginava que estava rolando na cidade, a gente descobre através 

do WhatsApp”, afirma Janaína Araújo. A partir deste processo, observamos que o caráter 

participativo na dinâmica do telejornal em questão também se relaciona com a resolução 

de problemas cotidianos em instância local, que representam o dia a dia dos sujeitos: 

“recebemos muita coisa de comunidade, trânsito, problemas de esgoto, problemas de 

educação, na verdade um pouco de tudo, muita violência também”, relata a jornalista. 

Sobre os critérios que levam à seleção de materiais enviados pelos telespectadores, 

Janaína afirmou que a produção sempre checa os fatos com as fontes da informação, de 

acordo com a relevância jornalística do tema e caráter extraordinário. “Isso vai depender 

da quantidade de oferta, da qualidade (do material), do tempo e do espaço que tem no 

jornal. Às vezes o jornal está ‘estourado’, então só vai entrar um acidente, alguma coisa 

que chame muita atenção”. Janaína contou que há dias em que o produto jornalístico 

dispõe de mais minutos “livres” e que é possível explorar ainda mais os conteúdos 

recebidos através do WhatsApp. Também disse que alguns assuntos podem render mais 
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do que outros e que materiais enviados pelo WhatsApp às vezes geram desdobramentos 

maiores, podendo ser até exibidos na grade de programação nacional da emissora, como, 

por exemplo, no Jornal Nacional. Ela revelou que, por vezes, os materiais também 

precisam ser editados, a fim de evitar vocabulário impróprio e imagens gráficas: “aí tem 

uma coisa interessante, porque como as pessoas estão filmando e elas estão também sendo 

extremamente ‘naturais’, então você tem que ter muito cuidado”, ressaltou. 

Quanto à checagem dos fatos, ela destacou que a produção sempre busca dados e 

confirmações de possíveis fontes oficiais envolvidas no assunto e contou que a relação 

com as instituições mudou com a incorporação do WhatsApp na rotina telejornalística:  

Tem um aspecto que é bem relevante, que é o seguinte: 

quando, por exemplo, eu peço para checarem alguma 

informação com a Polícia (...) antigamente ela falava 

assim ‘não, não está acontecendo nada, nós não temos 

essa informação’. Hoje em dia, quando a apuração liga, 

quando o produtor liga e manda email ele diz ‘olha, nós 

recebemos imagens de um tiroteio. A Polícia está lá? 

Está tendo alguma operação?’ (...) Então a relação é 

outra, porque você já vai falar com a informação, então 

isso é bem relevante. E aí muda completamente a relação 

da fonte também. Eu tenho a imagem, então mudou a 

relação do telespectador com a televisão e, também, da 

televisão com as fontes oficiais (Janaína Araújo, em 

entrevista concedida em 01/07/2016). 

Segundo a jornalista, as redes sociais, principalmente o WhatsApp, transformaram 

a relação com o público: “o que eu acho que é mais legal é que o WhatsApp te tira da 

‘armadura’ que a redação coloca; te humaniza, deixa você mais próximo do telespectador. 

Ele torna esse canal de via dupla”.  

Notamos uma desconstrução da lógica estética28, ao aproveitar materiais de baixa 

qualidade técnica nos produtos jornalísticos: “e o mais interessante é que não é uma 

imagem bem feita, com foco, nem relevante do ponto de vista da imagem, mas que tenha 

o flagrante. Com o WhatsApp é como se você tivesse um raio de cobertura infinito”, 

ressaltou Janaína.  

A jornalista enxerga ganhos mútuos para a emissora e para o telespectador com a 

adoção da ferramenta de envio de mensagens na lógica produtiva: 

Estamos tentando sempre ficar mais próximos (do 

telespectador). (...) então diante dessa importância do 

Estado do Rio, você tem um canal muito direto, muito 

aberto, pro telespectador e pra gente também, porque 

claro que o telespectador lucra, no sentido de ganhar esse 

                                                           
28 Observando o processo a partir das proposições de Martins (2007) supracitadas. 
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espaço e ganhar essa proximidade, essa representação, 

mas principalmente a televisão. Eu considero o 

WhatsApp um fenômeno (Janaína Araújo, em entrevista 

concedida em 01/07/2016). 

Quando perguntada sua opinião sobre o assunto, Janaína demonstrou entusiasmo:  

Eu acho que, sendo bem hiperbólica, principalmente o 

jornalismo local na TV Globo, ele é um antes e outro 

depois do WhatsApp e das redes sociais de uma maneira 

geral, porque a gente também recebe muito material pelo 

Twitter, pela própria página do Facebook da Globo, 

página do G1, mas o WhatsApp, por todas essas 

características que a gente conversou de instantaneidade, 

de representatividade, de rapidez mesmo, das pessoas se 

verem (...), que eu acho que tem um outro aspecto. (...) é 

algo que está além de verdade, tem a ver com ‘nossa, eu 

tenho um sentimento de utilidade’, que é o que move a 

gente no jornalismo e que é o que move também os 

telespectadores que mandam e que conseguem ver isso 

concretizado no ar. Então eu acho que deu um ganho em 

termos de riqueza de pautas, de imagens, de sons, de 

flagrantes, principalmente (Janaína Araújo, em 

entrevista concedida em 01/07/2016). 

Já sobre os profissionais perderem espaço para esses relatos cotidianos produzidos 

pelos telespectadores e sobre a lógica da produção atravessada pelo WhatsApp, que pode 

diminuir o trabalho das equipes, a jornalista constatou: 

Nem o jornalista nem o cinegrafista vão perder trabalho. 

Porque a gente está falando de instantes ou flagrantes de 

situações que vão se transformar, ou não, em matérias, 

mas que não vão substituir esse jeito de fazer jornalismo. 

Como uma pessoa que trabalha com o dia a dia desse 

processo, o que eu enxergo é que o WhatsApp, as redes 

sociais, elas estão transformando pra melhor e tão dando 

mais dinamismo e mais riqueza de informações pro 

jornalismo de uma maneira geral, mas elas não vão 

substituir nem o trabalho do jornalista, nem o trabalho do 

cinegrafista, nem a forma de fazer jornalismo que a gente 

faz hoje, no sentido do método (...). O WhatsApp ele veio 

para agregar, para somar, ele não veio para tomar espaço 

do jornalismo tradicional (Janaína Araújo, em entrevista 

concedida em 01/07/2016). 

O depoimento da entrevistada demonstra que, mais do que sentir-se ameaçado por 

novos modos de produção, podendo perder espaço para relatos e materiais amadores, o 

telejornal buscou adiantar-se nesse processo, convocando a audiência a colaborar através 

de conteúdos registrados no cotidiano. Como veremos no Capítulo 3, através da análise 

de conteúdo, esses materiais passaram a compor de forma contínua as edições do RJTV: 
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além de passar a fazer parte do processo de produção da notócia, as imagens poluídas 

(MARTINS, 2009) são incorporadas pelo noticiário modificando seus modos de 

produção e, ao mesmo tempo, conformando com o procedimento jornalístico através do 

filtro29 e do método.   

Nesse sentido, a partir das discussões levantadas e da entrevista com Janaína 

Araújo, evidenciamos que além de ser um lugar de expressão e de múltiplas vozes, o 

telejornal faz circular representações e significados, modificando, também, o espaço a seu 

redor, conforme exploramos a seguir no capítulo 2. A incorporação de novas técnicas de 

produção aponta uma tentativa de compreensão do perfil dos telespectadores e uma 

espécie de reinvenção em meio à ascensão das mídias digitais em contextos de 

mobilidade, que modificam e complexificam o tráfego de informações. Conforme 

verificamos a partir da entrevista, revela-se uma mudança tanto nos modos de produção 

do telejornal, quanto na concepção do espaço do cotidiano, que experimenta mudanças.  

Nesse cenário conectado, onde a produção de sentidos por meio de relatos 

cotidianos registrados por mídias móveis propõe novas percepções do espaço, o telejornal 

passa a atuar em um raio de cobertura mais extenso com a convergência, a participação e 

o compartilhamento da audiência. Nesse contexto, para entender o contemporâneo 

processo de rápida produção e compartilhamento de conteúdos em mobilidade, é preciso 

“congelar” o fenômeno para começar a compreendê-lo. É o que propomos, no capítulo 

seguinte, a partir da exploração do telejornalismo em contextos de mobilidade, com 

especial atenção às redes sociais móveis pela perspectiva do WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Exploramos a noção de filtro e a relacionamos com o objeto de pesquisa no Capítulo 2. 
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2. TELEJORNALISMO EM CONTEXTOS DE MOBILIDADE: A PRODUÇÃO 

DE REALIDADES MÓVEIS 

Este capítulo se propõe a pensar o telejornal em sua relação com o espaço e o 

cotidiano a partir das redes sociais e aplicativos móveis que mudaram não só a dinâmica 

“da vida de todos os dias”, incluindo os modos de produção, como também a percepção 

espacial. Partindo da convergência, da participação e do compartilhamento30 na rede, que 

respondem necessidades reforçadas pelos processos de sociabilidade contemporâneos, 

tratamos o telejornal enquanto instância ativa que recebe e produz novos estímulos, 

incorporando elementos que modificam a rotina produtiva.  

Seguimos, então, para a discussão do WhatsApp, enquanto rede social e aplicativo 

móvel, explorando sua tecnicidade e também refletindo sobre seu funcionamento ao 

observar fenômenos como a ubiquidade, a mobilidade e a criação de espaços interticiais. 

Por fim, discutimos as novas espacialidades e territórios de produção de sentido, 

pensando sobre a possibilidade de ampliação de captura do cotidiano para além das 

câmeras de TV. O objetivo é explorar a relação do custo, a partir da tecnologia disponível 

e das equipes limitadas de produção por parte do telejornal versus a possibilidade de 

apreensão onipresente do cotidiano pelos dispositivos móveis que, pulverizados em 

incontáveis atores sob um extenso raio de cobertura, passam a fazer vez neste processo.  

 

2.1 Convergência, participação e compartilhamento 

 

Ao mesmo tempo em que trouxeram novas possibilidades para o telejornal, as 

transformações digitais também surpreenderam o setor da informação pela rapidez e 

dinamicidade com que convocaram mudanças. Como um dos grandes motores que 

impulsionam as modificações processuais, a tecnologia passa a moldar os modos de fazer 

e os profissionais envolvidos. A convergência foi um dos fenômenos embalados (não 

somente) pela tecnologia que modificaram, também, os modos de trabalho na produção 

telejornalística. Seu conceito tem caminhado por diferentes abordagens, desde as 

tecnológicas, passando por aproximações econômicas e também sociológicas. 

 Segundo Canavilhas (2016), há uma tentativa de integrar as várias facetas da 

convergência em busca de uma definição “chapéu”, que abrace todos os campos. O termo 

                                                           
30 Tais conceitos serão explorados no subitem 2.1 
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designa muitos processos na comunicação, como as iniciativas de integração de redações 

e de distribuição de conteúdos em múltiplas plataformas, a transformação de todo sistema 

midiático, o desenvolvimento de novos formatos de linguagem e a reconfiguração das 

relações entre produtores e audiências. Trata-se de um conceito que constantemente 

assume novos significados, especialmente no contexto das transformações na 

comunicação. 

Segundo Jenkins (2013, p.31-32), “[...] se o paradigma da revolução digital 

presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente paradigma da 

convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais 

complexas”. Pensada a partir das transformações culturais culminadas nos processos 

tecnológicos, a convergência atua também na mudança do ethos jornalístico, onde, como 

vimos, além de permitir que a informação transite por diversos canais integrados, estaria 

associada à maneira como ela é consumida e reformulada pela audiência. 

A convergência não depende de qualquer mecanismo de 

distribuição específico. Em vez disso, a convergência 

representa uma mudança de paradigma – um 

deslocamento de conteúdo de mídia específico em 

direção a uma elevada interdependência de sistemas de 

comunicação, em direção a relações cada vez mais 

complexas entre a mídia corporativa, de cima para baixo, 

e a cultura participativa, de baixo para cima. (JENKINS, 

2013, p.325). 

 

Ao tornar-se "compartilhado", a partir da atuação das audiências, o espaço da 

produção da notícia enfrenta, nesse sentido, o desafio de integrar conteúdos em um 

cenário de crescente participação e compartilhamento a partir da rede. No telejornal, 

Salaverría e Negredo (2008, p.45) entendem que a convergência possibilita a integração 

de “ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens anteriormente desagregados, 

de forma que os jornalistas produzam conteúdos que se distribuem por meio de múltiplas 

plataformas, mediante as linguagens próprias de cada uma delas”.  

Canavilhas (2016, p.4) entende a convergência de conteúdos como “uma 

linguagem própria com características únicas e diferenciadas em relação ao restante dos 

meios”. Esta definição, segundo ele, se distingue da transposição e adaptação de aspectos 

da linguagem digital pelas mídias tradicionais, processo que chama de “remediação”.  

A digitalização trouxe inegáveis vantagens ao setor da 

comunicação, mas introduziu igualmente profundas 

alterações no ecossistema midiático, obrigando as 

empresas a repensarem o espaço e a forma de atuar num 

mundo digital ligado através de uma rede global de 

informação complexa e competitiva. Num outro nível, a 
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digitalização desencadeou igualmente um processo de 

convergência de meios, de linguagens e de funções, com 

impacto na atividade dos profissionais da informação, 

que passaram a ser multitarefa e multiplataforma, com 

todas as dificuldades daí resultantes (CANAVILHAS, 

2011, p.15). 

 

Com a presença do WhatsApp na produção de conteúdos do telejornal RJTV, 

observamos, através da entrevista em profundidade com a jornalista responsável pelo 

processo31, a criação de novos mecanismos que, além de integrar antigos processos, 

estabelecem um novo funcionamento e modificam a rotina produtiva do telejornal, que 

agora conta com um centro de controle para administrar as mensagens enviadas via 

aplicativo, além deste material influenciar as outras etapas de produção, como a apuração 

e a checagem dos fatos. Como tentamos demonstrar no próximo capítulo, através da 

análise de conteúdo, a exibição dos materiais enviados pelo aplicativo busca seguir um 

mínimo padrão estético e linguístico no produto final exibido aos telespectadores, 

conferindo a estes materiais uma categorização característica. 

Nesse contexto, muda-se, então, a dinâmica dos modos de produção da notícia, 

onde o funcionamento dos veículos de comunicação precisa acompanhar uma realidade 

multifacetada e atravessada por diversos fluxos e estímulos. Como vimos no capítulo 1, 

os telejornais, em especial, agem na tessitura do cotidiano em um processo que o 

“constrói” de forma ainda mais mastigada, através de imagens sintetizadoras que 

costuram – e ilustram, representam - a realidade fragmentada. Quando os telespectadores 

passam a atuar neste processo telejornalístico, ainda que de forma circunstancial através 

do envio de material, é preciso pensar a nova construção de significados que se desenha 

em meio à concepção do cotidiano. Esse processo "conjunto" tem direta relação com a 

digitalização da produção e dos conteúdos, que permitem a introdução de novos atores 

através do espaço digital.  

 Segundo Canavilhas, a digitalização provocou alterações no processo de produção 

de notícias, por meio de recursos como a edição e a fotografia digitais. "A possibilidade 

de enviar a fotografia para a redação a partir do próprio local do acontecimento acelerou 

igualmente o processo de produção do jornal" (CANAVILHAS, 2011. p. 16). Também 

observamos esse processo quando pensamos o envio de material direto do lugar onde se 

                                                           
31 Apresentada no capítulo 1. 
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deu o fato, através das ferramentas e plataformas de sociabilidade digitais, como o 

Whatsapp.  

 Canavilhas defende que na televisão o rumo não foi diferente: as novas 

ferramentas possibilitaram igualmente a redução do tempo de produção e permitiram 

ainda que os jornalistas pudessem autonomizar-se e dar seguimento a trabalhos não-

lineares. Com a simultaneidade de conteúdos e a massificação dos aparelhos celulares32, 

abriu-se um vasto campo de possibilidades na distribuição de informação, especialmente 

de e para dispositivos móveis. O autor reforça que para ganhar novos públicos e não 

perder as novas gerações é preciso distribuir a informação nas plataformas móveis e 

identificar novas linguagens adaptadas a este tipo de suporte. Ele também propõe explorar 

outras novas formas de distribuir conteúdo e desenvolver igualmente aplicações e 

linguagens alinhadas às características desses suportes e do público que os utiliza.  

 Ao "perseguir" o telespectador até onde ele acessa e produz informação, o 

telejornal encontrou as redes sociais e aplicativos móveis, que, suportados por 

dispositivos acessíveis e conectados, encontram espaço no fluxo telejornalístico, com 

possibilidades de recepção e produção de informações. Conforme verificamos no caso do 

RJTV, o telejornal moldou-se conforme o WhatsApp, instalando um centro de controle 

para receber o intenso fluxo de mensagens que são enviadas através do aplicativo. A 

transformação dos mercados segue a transformação tecnológica, e, como nos mostra o 

exemplo do RJTV, as emissoras buscam modelos econômicos que permitam viabilizar 

uma nova realidade informativa, apostando em novos canais de distribuição de 

informação.  

 Canavilhas pondera que não se trata de uma questão apenas instrumental: o 

jornalista não deve somente integrar mais conhecimentos técnicos, mas repensar alguns 

conceitos fundamentais e os adaptar a uma realidade profissional em constante mudança. 

Para ele, o digital não deve ser tratado como uma oposição ao analógico, mas uma 

complementaridade: "os novos processos digitais são mimetismos dos velhos processos 

analógicos, tendo por isso uma mesma base a partir da qual nascem novos procedimentos" 

(CANAVILHAS, 2011, p.19).  

                                                           
32 Segundo dados da 28ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, produzida pela Fundação Getúlio 

Vargas e divulgada no ano de 2017, até a data, foram contabilizados 208 milhões de smartphones no Brasil, 

1 por habitante. A pesquisa também revela 280 milhões de dispositivos móveis conectáveis à Internet no 

país (notebooks, tablets e smartphones), isto é, 1,4 dispositivo portátil por habitante. Ver mais in: 

http://eaesp.fgv.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa  

http://eaesp.fgv.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa
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 A participação, como atuação das audiências na produção jornalística, é outro 

processo que sempre existiu no jornalismo em todas as suas plataformas, passando pelo 

analógico até o digital. Antes dos sites e aplicativos de redes sociais, os leitores e 

telespectadores enviavam cartas, ligavam e se comunicavam com as redações de outras 

maneiras. “Qualquer noticiário inclui sempre, em alguma medida, a participação de seu 

público. Antes do e-mail, essa participação já ocorria através de cartas e ligações, por 

exemplo, na forma de sugestões de pauta ou mesmo para alguma seção do tipo ‘cartas do 

leitor’” (PRIMO e TRÄSEL, 2006, p.3). O acesso à rede e a digitalização dos meios e de 

suas ferramentas não iniciaram o processo de participação, mas o complexificaram e 

modificaram.  

Segundo os autores, a definição de jornalismo participativo na rede pode ser 

pensada a partir das “práticas desenvolvidas em seções ou na totalidade de um periódico 

noticioso na Web, onde a fronteira entre produção e leitura de notícias não pode ser 

claramente demarcada ou não existe” (PRIMO e TRÄSEL, 2006, p10). Nesse processo,  

“o webjornalismo participativo” não representaria uma ameaça ao jornalismo dito 

tradicional, já que se trata de uma opção na oferta de notícias que estabelece um novo 

relacionamento dos sujeitos com a produção jornalística. Segundo Bowman e Willis 

(2003, p.9), o jornalismo participativo pode ser descrito como “[...] o ato de um cidadão, 

ou de um grupo de cidadãos, ao desempenhar um papel ativo no processo de coletar, 

reportar, analisar e disseminar notícias e informações”. Esta prática teria o objetivo de 

produzir conteúdos independentes, confiáveis, precisos e relevantes para a sociedade, a 

partir de variadas fontes. No entanto, o conceito de participação, em muitos contextos, 

pode se aproximar do jornalismo de cunho comunitário. 

Cicilia Peruzzo (2007) entende que os meios populares e comunitários de 

comunicação têm suas temáticas reforçadas no conjunto da sociedade, ainda que se 

baseiem em demandas muito específicas, de acordo com a realidade de cada lugar ou 

movimento social a que estejam ligados. Outra característica dos meios comunitários é 

que eles nem sempre se propõem a falar para grandes audiências, desempenhando papel 

complementar às mídias comerciais. Peruzzo (2007, p.4) defende que os meios 

comunitários “revelam uma capacidade fantástica de inovar e incorporar novos canais de 

expressão, práticas e conteúdos”.  

Segundo a autora, o envolvimento das mídias tradicionais com as questões de 

cidadania ajuda a reforçar a temática comunitária no conjunto da sociedade, refletindo 

um contexto democrático global, propício à exploração do tema. Devido à convivência 
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de diversos formatos artesanais e massivos e meios digitais, a comunicação comunitária 

se desenvolve no país através de múltiplas formas e linguagens, “certamente alimentada 

por um contexto de efervescência social, no seio de grandes contradições” (PERUZZO, 

2007, p.5).  

A autora completa: 

Trata-se de uma comunicação que pode ser caracterizada 

como de pequena escala, também denominada 

alternativa, popular ou comunitária, mas que se torna 

expressiva porque está dispersa por todo o país e se 

multiplica de diferentes maneiras e em diferentes 

lugares, dentro do Brasil e no mundo (PERUZZO, 

2007.p.5).  

 

 Cicilia defende que a comunicação comunitária no contexto brasileiro é 

controversa e que seu espaço é um campo de conflitos. Por conta da vulgarização do uso 

do termo “comunitário”, surgem distorcidas visões, que fogem da comunicação 

comunitária que vem sendo gestada no contexto dos movimentos populares e é produzida 

no âmbito das comunidades e dos grupos sociais que têm interesses em comum e 

pertencem a uma mesma “identidade”. A comunicação comunitária não possui fins 

lucrativos e tem os pilares fundados pelos princípios de uma comunidade, que, segundo 

a autora são: participação ativa, horizontal e democrática dos cidadãos; propriedade 

coletiva; co-responsabilidade pelos conteúdos emitidos; gestão partilhada; capacidade de 

identificar-se com a cultura e interesses locais e poder de contribuir para a democratização 

do conhecimento e da cultura.  

Trata-se de uma comunicação que se compromete com os interesses das 

comunidades às quais estão inseridas e visa contribuir na ampliação dos direitos e deveres 

de cidadania. “Em última instância, não basta a um meio de comunicação ser local, falar 

das coisas do lugar e gozar de aceitação pública para configurar-se como comunitário” 

(PERUZZO, 2007. p.10). O telejornal RJTV, ao se aproximar das questões cotidianas 

locais e dos problemas que vivem os telespectadores, tenta alinhar-se, inclusive 

editorialmente, conforme exploramos brevemente em seu histórico no capítulo 1, às 

questões comunitárias, mas não tem relação com o jornalismo comunitário baseado nos 

princípios supracitados. Acreditamos que telejornal em questão utiliza uma estratégia de 

popularização moderna, informal e interativa, conforme propõem Sacramento e Roxo, 

que, explorando as dimensões culturais do conceito de populismo e os articulando com 

telejornais locais brasileiros, constatam que o RJTV 1ª edição se classificaria como 

“neopopulista por produzir mecanismos de interação, visando criar a sensação de 
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‘soberania popular’ por meio da participação do cidadão comum na sua programação” 

(SACRAMENTO e ROXO, 2015, p.28).     

Nesta perspectiva, é importante frisar que ao citarmos o termo “participação33” 

nesta pesquisa, utilizamos o conceito proposto por Clay Shirky (2011), que determina um 

processo mais amplo que não se caracteriza necessariamente como democrático no 

sentido político e comunitário, que, por sua vez, implicam questões outras que não se 

aplicam ao objeto desta dissertação. Dessa forma, quando nos referimos à participação 

do público no processo de produção da notícia, tratamos do envio de material dos 

telespectadores em um processo que se alinha às características que, neste caso, são 

endossadas pelas tecnologias e novos modos de sociabilidade conectados à rede, ainda 

que, como defende Shirky, seja possível desempenhar o uso “social” destas tecnologias 

participativas – o que acreditamos ocorrer em menor escala no RJTV, como uma 

consequência não planejada, conforme observamos a seguir, no capítulo 3.  

Shirky defende que as tecnologias móveis contribuem para uma “cultura da 

participação”, onde “participar é agir como se sua presença importasse, como se, quando 

você vê ou ouve algo, sua resposta fizesse parte do evento” (SHIRKY, 2011, p.25). O 

autor propõe a participação no ato de incluir-se nos processos e acontecimentos, pensando 

nas mídias sociais como ferramentas de transformação do comportamento dos sujeitos. 

Com olhar entusiasmado sobre as tecnologias, ele destaca os usos dos novos mecanismos 

de mídia, ressaltando o fator humano, que se sobressairia à mecanicidade: “o uso de uma 

tecnologia é muito pouco determinado pelo próprio instrumento; quando usamos uma 

rede, a melhor vantagem que temos é acessar uns aos outros” (SHIRKY, 2011, p.18).  

O autor apresenta o conceito de “excedente cognitivo”, que designa a soma de 

tempo, energia e talento das pessoas e permite que usuários, antes isolados, possam se 

reunir e promover grandes transformações. Ele demonstra que a tecnologia possibilita 

essas transformações, mas, sozinha, não é capaz de suscitar mudanças. “Imagine tratar o 

tempo livre dos cidadãos escolarizados do mundo como um coletivo. Uma espécie de 

excedente cognitivo” (SHIRKY, 2011, p.14). Além de caracterizar o comportamento dos 

sujeitos em meio à contemporaneidade marcada por um cotidiano fragmentado e efêmero, 

a cultura da participação de Shirky sugere que com diferentes colaborações seria possível 

                                                           
33 É importante demarcar que, apesar de abrirmos tal frente de discussão, a conceituação e extensa análise 

da participação não é o objetivo central desta pesquisa, que adota a definição de Shirky (2009) com o 

propósito de nomear um processo que une as atuações da audiência e das empresas de comunicação na 

construção da notícia, não cabendo estabelecer juízo de valor a esta dinâmica.  
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alterar, também, aspectos da realidade. Acreditamos que este processo se desenha quando 

pensamos em uma rede de usuários conectados que, produzindo, compartilhando e 

arquivando informações e dados, contribui, pouco a pouco, para a construção de novos 

significados sobre determinado espaço.  

 São muitas as plataformas de arquivamento e de transmissão dos mais diferentes 

tipos de conteúdo na rede que alimentam a cultura da participação e produzem novas 

percepções. O WhatsApp é uma dessas ferramentas que permite a transmissão de dados 

para os mais variados destinos.  A sistematização deste processo instaurou mudanças nos 

comportamentos e no consumo destes usuários. 

Assim como em outras revoluções tecnológicas que 

intensificaram a reprodutibilidade informacional e 

artística – a exemplo do surgimento da fotografia e do 

cinema (...) o advento das mídias digitais promoveu o 

surgimento de novos padrões de compreensão dos 

processos comunicacionais e de novas formas de 

sociabilidade que, não por acaso, incorporam a noção de 

“cultura” (...). Em comum, essas noções ratificam a 

incorporação e o impacto das tecnologias digitais no 

cotidiano dos indivíduos, pontuando diferentes 

dimensões de um mesmo fenômeno (ZANETTI, 2012, 

p.2).    

 

 Zanetti propõe a noção de “cultura do compartilhamento”, onde compartilhar 

significa participar de algo, tomar parte, partilhar. O ato remete, também, “as práticas 

instauradas pelas redes sociais na Internet de socialização de conteúdos on-line e 

amplamente difundidas na rede” (ZANETTI, 2012, p.3).  Segundo ela, este processo diz 

respeito não somente “ao aparato tecnológico que possibilita a sistematização de práticas 

de produção, distribuição e intercâmbio de conteúdos digitalizados, mas também à 

incorporação dessas práticas pelos sujeitos sociais e sua posterior apropriação por parte 

do mercado” (ZANETTI, 2012, p.2). Zanetti ressalta, no entanto, que não se trata “de um 

fenômeno, mas de um modo de sociabilidade resultante da convergência entre vários 

aspectos do campo da cibercultura” (ZANETTI, 2012, p.2).   

A incorporação do serviço de troca de mensagens nas redações do telejornal 

representa mais uma materialização dos avanços tecnológicos no fazer telejornalístico, 

mas também evidencia a busca por conteúdos e públicos variados em meio a uma cultura 

de compartilhamento de material e participação na esfera pública cotidiana. Vivemos em 

uma era midiática que privilegia a interação entre público e jornalista (acreditamos que a 

fim de se reinventar e expandir seu ganho mercadológico), em detrimento do antigo 

modelo tradicional pautado em uma relação que tendia mais para o unidimensional entre 
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emissor e receptor. O alto número de contribuições no RJTV demonstra que os 

telespectadores também parecem enxergar algum tipo de valor neste processo. Com a 

chancela do telejornal, a população carioca, em teoria, conseguiria reforçar o tratamento 

de temas comuns, mostrando problemas de seu cotidiano, em uma tentativa de 

participação na construção de sentidos em meio à vida comum.  

Nesta complexa relação entre a tecnologia e a vida social, Zanetti (2012) defende 

que a cultura do compartilhamento se configura através da criação e disseminação de 

dispositivos de classificação, categorização, qualificação e intercâmbio de conteúdos. Ela 

destaca que a disseminação desta prática se deu principalmente “através de um discurso 

legitimador que se expandiu para além das fronteiras do ciberespaço. Para tanto, basta ver 

como se deu a fetichização das chamadas mídias sociais através de veículos noticiosos e 

campanhas publicitárias” (ZANETTI, 2012. p.10).  

A apropriação das redes sociais pelo telejornal incita, portanto, o 

compartilhamento de material e a participação de seus públicos. Do lado da produção, 

fatores como o baixo investimento, a aproximação entre a audiência e a emissora, o fácil 

acesso a dispositivos e aplicativos tecnológicos e a maior agilidade no processo 

telejornalístico alimentam esse processo. Neste cenário, a TV convida o telespectador a 

complementar sua atuação como instituição que trabalha na tessitura da experiência dos 

sujeitos. Através do extenso volume de informação que provém do público, cada vez mais 

chegam às redações registros de quem está “vivendo” a notícia.  

O WhatsApp, nesse sentido, atua como um dos elementos que faz a conexão entre 

quem produz e quem consome a informação. Ao deslocar-se com o telespectador, o 

aplicativo acompanha seus passos e, por vezes, cumpre o serviço de atribuir sentido a 

eles, fazendo mover significações e sobrepor informações a partir de espaços diversos. 

Comportamentos de compartilhamento e participação implicam movimento, na medida 

em que deslocam conteúdos carregados de visões particulares. Acreditamos que esses 

modos de sociabilidade fornecem novos meios de compreensão dos processos que 

caracterizam não só as tendências comunicacionais, mas os comportamentos dos sujeitos 

em geral em meio ao cotidiano. 

 

2.2 Redes sociais móveis: uma perspectiva do WhatsApp 

A virtualização das relações humanas permitiu a reorientação das experiências de 

sociabilidade e modificou a percepção dos espaços físicos e da produção simbólica. As 

novas dinâmicas de produção, transmissão, circulação, recepção e troca de mensagens, 
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imagens e sons, criaram formas virtuais de comunicação e compartilhamento, que 

transformam, também, a noção de mobilidade. Os dispositivos e aplicativos móveis, 

através da popularização das tecnologias móveis e do acesso à internet, também permitido 

em mobilidade, possibilitam uma conexão quase ininterrupta, capaz de acompanhar o 

deslocamento dos usuários. 

Ao movimentarem-se pelo espaço físico sem desconectarem-se do espaço virtual, 

os sujeitos desenvolvem uma nova relação com a mobilidade e com o espaço, que passam 

a ser enxergados de forma diferente, a partir de uma perspectiva ubíqua. Acreditamos que 

a presença massiva de tecnologias móveis com acesso à rede reconfigura o espaço urbano 

e promove novas práticas de tessitura e “captura” do cotidiano, permitindo a seus usuários 

diferentes possibilidades de apropriação do real34. Com aparatos de tecnologia sem fio 

como smartphones, laptops e tablets cada vez mais presentes no dia a dia, ampliam-se as 

possibilidades de produção e compartilhamento de materiais através das redes sociais.  

Recuero (2009) define as redes sociais na Internet como constituídas de 

“representações dos atores sociais e de suas conexões. Essas representações são, 

geralmente, individualizadas e personalizadas” (p.2). Já as conexões, segundo a autora 

são “os elementos que vão criar a estrutura na qual as representações formam as redes 

sociais. Essas conexões, na mediação da Internet, podem ser de tipos variados, 

construídas pelos atores através da interação, mas mantidas pelos sistemas online” (p.3). 

Como uma espécie de extenso tecido conjuntivo de conexões, Recuero argumenta que, 

somente devido a essa mediação específica, um ator pode ter incontáveis conexões que 

seriam mantidas exclusivamente com o auxílio de ferramentas técnicas. “Assim, redes 

sociais na Internet podem ser muito maiores e mais amplas que as redes offline, com um 

potencial de informação que está presente nessas conexões” (RECUERO, 2009. p.4). 

Neste contexto de conexão quase ininterrupta em que a rede perpassa a vida dos sujeitos 

de forma cada vez mais incisiva, dispositivos e plataformas que funcionam como “porta 

de entrada” para a web tendem a naturalizarem-se no cotidiano, fazendo parte das rotinas 

através de interfaces cada vez mais instintivas. 

É o caso do WhatsApp, que desenvolvido, inicialmente, para aparelhos celulares 

(smartphones) com a finalidade de troca de mensagens de texto, vídeo, foto e áudio, de 

forma instantânea, hoje figura como uma das mais populares redes sociais, com alcance 

                                                           
34 Por “real” e “realidade” adotamos as noções de Jaguaribe (2007), exploradas no Capítulo 1. 
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de mais de 1 bilhão de usuários, em mais de 180 países ao redor do mundo35. São cerca 

de 55 bilhões de mensagens por dia, sendo 4,5 bilhões de fotos e 1 bilhão de vídeos 

diários. No Brasil, um dos principais mercados do aplicativo, há cerca de 120 milhões de 

usuários mensais ativos 36 . Com uma extensa cobertura, a ferramenta, acoplada aos 

dispositivos móveis, detém grande possibilidade de transmissão de material em suportes 

práticos, portáteis e acessíveis37.  

Santaella (2013) chama de “hipermobilidade” esse momento em que os 

equipamentos móveis, geolocalizados, tornaram-se computadores miniaturizados 

presentes em toda parte. Segundo a autora, a hipermobilidade cria espaços fluidos e 

múltiplos não somente nos ambientes digitais, das redes, mas nos deslocamentos espaço-

temporais dos sujeitos. Santaella acredita que a hipermobilidade conectada produz 

ubiquidade, que significaria, então, a premissa de poder ocupar dois – ou mais - lugares 

no espaço ao mesmo tempo.  

Apesar de não ser uma tecnologia exclusivamente baseada em lugares, o 

aplicativo WhatsApp, com sua extensa cobertura e acoplagem a dispositivos móveis, atua 

em contextos de mobilidade. Ele acompanha o deslocamento de seus usuários, permitindo 

o registro, o compartilhamento e a participação na vida comum em movimento e em um 

raio de captura muito maior do que o dos veículos de comunicação, que atuam com 

equipes e equipamentos restritos. Se antes, para a mídia tradicional, não era possível 

“estar em todos os lugares”, depois dos dispositivos e aplicativos móveis, como o 

WhatsApp, ampliam-se as possibilidades de cobertura do cotidiano, com a entrada de 

outros relatos que passam a influenciar, comentar e participar mais ativamente nas 

produções jornalísticas.  

Ainda que não produza conteúdo, ao permitir o envio instantâneo de informações 

que foram produzidas ou consumidas em mobilidade, o WhatsApp também tem o poder 

de alimentar espaços fluidos de significação na era da hipermobilidade conectada 

(SANTAELLA, 2013). A partir do compartilhamento e da participação dos usuários 

                                                           
35Segundo dados do site oficial do aplicativo. Disponível em: https://www.whatsapp.com/about/ [Acesso 

em 10/09/2017].  
36 Segundo informações disponíveis no site especializado em tecnologia IDGNow. Disponível em: 

http://idgnow.com.br/mobilidade/2017/07/27/usuarios-do-whatsapp-compartilham-1-bilhao-de-videos-

por-dia/ [Acesso em 10/09/2017] 
37 A questão do acesso, é importante marcar, também está submetida ao capital, já que, ainda que o 

WhatsApp seja um serviço gratuito, é necessário que os usuários tenham um aparelho celular com conexão 

à Internet, e para que o aplicativo funcione em mobilidade em “tempo real”, é necessário, também, um 

pacote de dados de uma operadora telefônica que forneça Internet móvel.  

https://www.whatsapp.com/about/
http://idgnow.com.br/mobilidade/2017/07/27/usuarios-do-whatsapp-compartilham-1-bilhao-de-videos-por-dia/
http://idgnow.com.br/mobilidade/2017/07/27/usuarios-do-whatsapp-compartilham-1-bilhao-de-videos-por-dia/
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“comuns”, facilita-se a criação e sobreposição de informações que se relacionam a 

espaços físicos ou digitais.  

Quando as fronteiras entre esses dois espaços se tornam difusas, nos deparamos 

com a perspectiva de conexão constante, podendo acessar dados e produzir discursos 

sobre e também a partir destes espaços, no contexto das tecnologias móveis. “Os espaços 

intersticiais referem-se às bordas entre espaços físicos e digitais, compondo espaços 

conectados, nos quais se rompe a distinção tradicional entre espaços físicos, de um lado, 

e digitais, de outro” (SANTAELLA, 2008, p.21).  

Segundo a autora, os espaços intersticiais compõem um espaço próprio, que não 

pertence a nenhum dos dois “polos”, mas não os extingue, pelo contrário: soma-se a eles 

e é composto por múltiplas camadas de conexões entre o físico e o digital. Trata-se de um 

espaço conceitual e móvel, definido pelos usuários: “é, portanto, criado pela conexão de 

mobilidade e comunicação e materializado por redes sociais desenvolvidas 

simultaneamente em espaços físicos e digitais” (SANTAELLA, 2008, p.22). 

 Acreditamos que modos de sociabilidade como o compartilhamento - através da 

troca de conteúdos e significados de forma instantânea, seja diretamente entre usuários 

ou via postagens em redes sociais digitais -; a participação dos sujeitos nos processos que 

constituem o cotidiano; e o envio de material para os veículos de comunicação (e sua 

futura divulgação) contribuem para o abastecimento de espaços intersticiais pelo 

WhatsApp. Estes três fenômenos pressupõem a mobilidade: falam da transmissão de 

informações, dados, discursos e significados móveis a partir de – e/ou sobre - um espaço 

determinado. Quando um usuário transita ou pretende transitar por algum local, ele pode 

acessar, “criar” e passar adiante informações sobre ele, atuando sobre um espaço 

conceitual composto e alimentado em conjunto, a partir da sobreposição de diversos 

dados. Com o WhatsApp abre-se, então, um “canal” interativo e multidirecional, baseado 

na mobilidade, que permite acompanhar os sujeitos em seus deslocamentos e alimenta a 

criação de espaços intersticiais.  

André Lemos (2011) pensa a mobilidade a partir três dimensões que impactam, 

simultaneamente, uma a outra: a física, que vê o corpo como espaço; a do pensamento, 

que é desterritorializada por natureza, portanto, por si só já é virtual e não possui matéria; 

e a informacional, que se mostra cada vez mais ligada aos processos de mediação e 

midiatização e se torna, gradualmente, desterritorializada. Ele pondera que a mobilidade, 

em nenhum destes campos, é neutra - ela revela formas de controle, vigilância e 

monitoramento, obedecendo a relações de poder. Nesse sentido, o autor reconhece a 
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importância da comunicação, que afirma ser uma forma de mover informação de um lugar 

para outro, produzindo sentido, subjetividade e espacialização. 

A lógica comunicativa que se dá nos processos de sociabilidade é a da 

reprodutibilidade, da produção e troca constante de dados e do compartilhamento (como 

mobilidade de pensamento e de informação). Estes processos se mostram cada vez mais 

presente no cotidiano, alimentados pelos dispositivos e aplicativos móveis como o 

WhatsApp. Ao mesmo tempo em que se produz ou registra algo no espaço físico a partir 

do aplicativo, este material existe concomitantemente no ambiente digital e daí pode 

viajar a incontáveis outros espaços, alimentando os híbridos espaços intersticiais 

(SANTAELLA, 2008). 

 Segundo Moraes e Narcolini (2014, p.6), o WhatsApp “torna possível dividir com 

contatos — em tempo real — informações e vivências baseadas no contexto em que o 

usuário encontra-se inserido”. Os autores defendem que os dispositivos móveis, 

especialmente o aparelho celular, consistem em fatores importantes para a inclusão dos 

sujeitos em grupos, situações e lugares. “A expansão da utilização de celulares e 

dispositivos móveis com acesso à Internet vem modificando as relações do indivíduo com 

o contexto à sua volta”.  

 Esse processo demonstra, também, que a mobilidade informacional transforma o 

modo de ver e de interagir com situações e lugares. “Trata-se de uma grande revolução 

nos usos tecnológicos, já que, além de consumir entretenimento e informações, qualquer 

usuário de smartphone ou tablet pode também produzir e divulgar conteúdos em 

movimento pelo espaço físico” (MORAES e NARCOLINI, 2914. p.6). Dessa forma, 

como observam os autores, é possível verificar o crescente hábito de compartilhar e expor 

virtualmente as vivências cotidianas, estas ligadas a um espaço físico.  

 O entrelaçamento entre os espaços físicos e virtuais demonstra que, ao invés de 

uma ruptura, o WhatsApp caminha rumo a uma continuidade, fazendo com que se perceba 

o virtual e o real de forma conjunta, naturalmente conectando as experiências cotidianas, 

na medida em que ele mistura o deslocamento físico e o informacional. Os autores 

defendem que o território passa a significar cada vez mais a partir das novas 

espacializações que nele se produzem.  

Acreditamos que a relação entre mobilidade e território 

complexifica as noções tradicionais de espaço, fazendo 

com que o ambiente físico adquira diferentes 

significados para os usuários, sem deixar, porém, de 

exercer funções importantes na relação com outras 
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pessoas e com a informação (MORAES e NARCOLINI, 

2014. p. 8).  

  

Segundo Lemos, a relação dos meios massivos com a mobilidade é sempre 

constrangedora, mas o advento dos meios “pós-massivos38” teria complexificado este 

cenário:  

Já com as mídias de função, móveis e em rede, há 

possibilidades de consumo, mas também de produção e 

distribuição de informações. Aqui a mobilidade física 

não é empecilho para a mobilidade informacional, muito 

pelo contrário. A segunda se alimenta da primeira (...) 

estamos em meio a uma “mobilidade ampliada”, que 

potencializa as dimensões física e informacional 

(LEMOS, 2011, p. 29). 

  

 Ele reforça que o ato de enviar uma mensagem instantânea ou alimentar as redes 

sociais a partir de um telefone celular “revela essa nova relação sinergética entre as 

mobilidades, antes impossível com os mass media” (LEMOS, 2011, p.30). Com os meios 

massivos era possível apenas o consumo em mobilidade, como ouvir rádio no carro, ou 

ler no transporte público, “sendo a capacidade produtiva rara e a de distribuição imediata 

impossível” (LEMOS, 2011, p.30). Portanto, o WhatsApp estabelece uma “nova 

configuração dos lugares, das relações e da comunicação nos diversos sistemas e 

situações sociais” (LEMOS, 2011, p. 32), onde ao mesmo tempo em que modifica as 

relações dos usuários com o espaço físico, amplia o compartilhamento das experiências 

locais, afirmando o lugar.  

 Segundo o autor, a mobilidade suscita a produção de novos espaços, onde, através 

dela, os lugares ganham outra dimensão de sentido, fenômeno que ele chama de “des-

localização”.   

“Des-locar” significa causar turbulências, mas não 

necessariamente apaga a dimensão espacial. Toda nossa 

experiência é fundada em lugares e, por mais que as 

novas tecnologias sejam sofisticadas e permitam ações à 

distância, nossa experiência é sempre locativa (...). Há, 

seja socialmente ou individualmente, a necessidade de 

ancorar a experiência em um contexto local. É 

justamente este pertencimento que funda um lugar 

(LEMOS, 2011, p.32). 

 

Rezende e Bedran (2015) acreditam que a noção contemporânea de comunicação 

é tão extensa que provoca, também, um alargamento das noções de território e 

                                                           
38 Segundo a perspectiva do autor, as mídias digitais no contexto da Internet podem ser caracterizadas como 

meios pós-massivos. 
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espacialidades, “domínios que expandem, em muito, a concepção do clássico modelo 

Emissão – Recepção” (REZENDE e BEDRAN, 2016, p. 19). As autoras observam que a 

tecnologia, o lazer e o consumo misturaram-se à racionalidade alterando 

significativamente as relações entre o espaço e o tempo dentro do cotidiano das cidades. 

Ao resgatar o modelo de urbanização desenvolvido no século XIX, que favoreceu o 

espaço mediado pela experiência, as autoras sugerem que a circulação e aceleração do 

mundo ampliaram a experiência diante do espaço urbano. “A partir da influência do novo 

sistema de multimeios, atravessado por interesses sociais, políticos e mercadológicos, 

emerge uma outra forma de viver o espaço nas cidades” (REZENDE e BEDRAN, 2016, 

p. 23).  

Certeau 39  conceitua o lugar a partir das apropriações dos sujeitos: ele seria 

entendido como “[...] uma configuração instantânea de posições. Implica uma relação de 

estabilidade” (2008, p. 201). Nessa perspectiva, podemos pensar o lugar como algo 

ausente de significado, com uma conformação estabelecida, como uma rua ou uma 

estrada planejada. Trata-se de “[...] uma ordem (seja qual for) segundo a qual se 

distribuem elementos nas relações de coexistência” (2008, p. 201).   

Já o espaço, em contraversão, seria a prática que se dá no lugar, que se 

transformaria a partir das apropriações e ocupações dos sujeitos. “Espaço é o efeito 

produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam 

a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades 

contratuais” (2008, p. 202). Segundo o autor, é possível atribuir significado ao lugar 

através das vivências e interferências cotidianas, que se dão, também, a partir dos passos 

dos sujeitos, transformando lugares em espaços. Certeau acredita que as práticas do 

espaço tecem as condições determinantes da vida social.  

Como importantes agentes de construção diária do cotidiano a partir da narrativa 

do tempo presente, como detalhamos no capítulo 1, os telejornais também constituem as 

práticas que se dão nos espaços, dotando-os de mobilidade ao fazer mover sentidos em 

um processo que se desenha também a partir das jornadas de seus telespectadores pelo 

                                                           
39Para fins de uma relativização dos termos, é importante ressaltar que outros autores, como Augé (1994), 

conceituam lugar de forma oposta a de Certeau (2008), onde o lugar seria simbolizado, identitário, 

composto através de relações e compartilhamento de significados, entendido a partir da “[...] possibilidade 

dos percursos que nele se efetuam, os discursos que nele se pronunciam e da linguagem que o caracteriza” 

(AUGÉ, 1994, p. 77). Augé conceitua, também, os “não-lugares”, que seriam o oposto dos lugares: “se um 

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como 

identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não lugar” (1994, p. 73). Ver mais in: 

AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994. 
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espaço urbano, especialmente em contextos de participação e compartilhamento de 

conteúdos registrados em meio às experiências urbanas das audiências. Dessa forma, 

pode-se argumentar que é possível “construir” significado ao andar e transitar pela cidade, 

onde o sujeito consegue fazer leituras próprias do espaço urbano e até interferir nas 

percepções que se tem dele, na medida em que novas concepções do espaço servem de 

material para as práticas comunicacionais e representativas que se dão nele, e essas 

mesmas práticas retornam ao espaço de forma modificada, em um ciclo que se completa 

– como quando um telespectador registra e compartilha material com a produção de um 

telejornal a partir de um determinado espaço, e o telejornal exibe este material atribuindo 

novos sentidos àquele espaço primeiro.  

Esse processo se intensifica com a atuação do WhatsApp, que passa a interferir de 

forma cada vez mais ativa na malha urbana, criando novas significações, entrecruzando 

espaços e sobrepondo informações. Os aplicativos móveis de redes sociais podem, 

também, atribuir sentido à experiência urbana e dar significado a um lugar: a partir de 

uma leitura baseada nas conceituações de Certeau, argumentamos que o WhatsApp tem a 

possibilidade de transformar lugares constituídos de estabilidade em espaços munidos de 

significados móveis, alimentados por diferentes agentes, devido às características de 

participação, compartilhamento, ubiquidade e mobilidade.  

 Diante de um cenário de participação alimentada pelo jornalismo, em que as 

contribuições das audiências tendem a ser cada vez mais híbridas e móveis, quando o 

registro do fenômeno e o seu envio/compartilhamento acompanham os deslocamentos 

dos usuários, a dinâmica de troca de dados em um suporte móvel pode promover, então, 

uma espécie de “ressignificação espacial” a partir do momento em que esse material 

registrado em um determinado espaço físico transita pelo digital através da rede, sendo 

posteriormente veiculado em um produto jornalístico, atingindo diversos outros lugares 

e podendo ser acessado a partir deles. Ao compartilhar com a mídia e “fazer transmitir” 

um fato que ocorre em determinado espaço a partir do WhatsApp, o usuário pode produzir 

um novo olhar sobre ele, dotando-o de outras significações, em um constante processo de 

mudança. A representação deste espaço pode, então, mudar de acordo com o fenômeno 

que nele acontece, criando, constantemente, novas percepções do real.  

Esse processo ganha interessantes contornos quando apropriado pela produção 

telejornalística: pensando na televisão como meio de produção de sentido através de 

imagens e discursos, acreditamos que seus produtos agem na percepção da realidade e na 

construção dos lugares de significação, onde alimentam a memória cultural dos sujeitos. 
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Se, por um lado, a TV entrega aos telespectadores produtos carregados de significações 

que obedecem a um funcionamento interno ligado às estratégias da empresa, por outro, 

oferece algo em comum, que é compartilhado, fazendo falar e circular narrativas em um 

constante processo de construção social. Acreditamos que os telejornais atuam como 

importante ferramenta nesta complexa engrenagem que “dá sentido ao mundo40”. 

A partir de nosso objeto de pesquisa, observamos que o uso do aplicativo de 

mensagens instantâneas para dispositivos móveis é uma realidade na principal emissora 

do país. Essa dinâmica incita novas experimentações no fazer telejornalístico e também 

nos produtos midiáticos, através das tendências de participação e compartilhamento 

alimentadas por características técnicas e sociais que ajudam a definir os comportamentos 

dos sujeitos na contemporaneidade.   

 

2.3 Novos territórios de produção de sentidos 

Diante do jogo de sentidos que se desenha no cerne da vida cotidiana, observamos 

que os espaços ganham novos contornos a partir de um intenso processo de participação, 

compartilhamento e mobilidade em meio à rede, onde é possível investigar as relações 

entre as instituições e os sujeitos que atuam no cotidiano. Retomando Certeau, propomos 

analisar, a partir das táticas e estratégias, o processo de captação “profissional e 

institucionalmente estabelecido” do cotidiano pelas câmeras de TV em oposição à ubíqua 

possibilidade de apreensão cotidiana pelos dispositivos móveis acoplados ao aplicativo 

WhatsApp. Para melhor compreender como se dá essa relação, é preciso, no entanto, 

examinar de que forma os materiais enviados pelo público são aproveitados pelos 

veículos de comunicação, já que a discussão desta pesquisa está, também, na análise do 

ilimitado raio de “captura do real41” concentrado no processo telejornalístico. Para isso, 

exploramos como se dá a seleção jornalística que determina em todos os aspectos o que 

fará, ou não, parte do produto final.  

O psicólogo alemão Kurt Lewin foi o primeiro a desenvolver a teoria do 

Gatekeeper, em 1947, ao relacioná-la aos hábitos alimentares. Foi em 1949 que o 

professor de Jornalismo David Manning White trouxe a teoria para o campo da 

comunicação. Tal teoria fala, basicamente, sobre o filtro pelo qual as notícias são 

                                                           
40 Diante desta reflexão, se faz importante demarcar, no entanto, que, muitas vezes, esse lugar cujo sentido 

é transformado pela TV permanece o mesmo para o sujeito que vive aquele cotidiano. 
41 Por “real” e “realidade” no contexto das produções de sentido no processo telejornalístico, adotamos as 

noções de Jaguaribe (2007), exploradas no Capítulo 1. 
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submetidas. Segundo Shoemaker e Vos (2011, p.11) “gatekeeping é o processo de seleção 

e transformação de vários pequenos pedaços de informação na quantidade limitada de 

mensagens que chegam às pessoas diariamente, além de ser o papel central da mídia na 

vida pública moderna”.  

Os autores recuperam a clássica discussão do filtro jornalístico e a posicionam 

diante do século XXI, em meio ao acentuado crescimento das tecnologias digitais, que 

causam extenso impacto na arena pública. Eles propõem a inclusão de fatores individuais, 

das rotinas produtivas gerais e, também, da audiência como um novo canal no processo 

de seleção e construção das notícias. Para isso, Shoemaker e Vos propõem níveis de 

análise sobre o processo de gatekeeping, oferecendo ampla discussão sobre o 

funcionamento jornalístico. Tal processo pode auxiliar na compreensão do telejornalismo 

que adota o WhatsApp em sua dinâmica produtiva, incluindo os telespectadores na rotina 

jornalística. Dessa forma, exploramos os aspectos que dizem respeito ao profissional do 

telejornal, onde o papel desempenhado por ele possui essencial influência no processo de 

filtragem dos conteúdos vindos do público.  

Destacamos, portanto, o fator humano do processo, que, como defendem Vos e 

Shoemaker, tira a mecanicidade com que se compreende a filtragem das informações que 

irão constituir a notícia. O componente humano e suas limitações é fator essencial na 

compreensão do movimento de entrada de mensagens nos canais de mídia. As próprias 

restrições humanas oferecem o guia para começar a entender o processo de filtragem 

jornalística, como a incapacidade de presenciar todos os processos que constituem a vida 

diária, além da falta de consenso em determinar a importância de um fato, que irá mudar 

de sujeito para sujeito e de contexto para contexto. Shoemaker e Vos defendem que as 

características, o conhecimento, as atitudes e comportamentos de pessoas individuais 

afetam o processo de gatekeeping.  

Partindo de como os gatekeepers avaliam e interpretam mensagens, os autores 

ponderam sobre as razões que levam determinado evento a atravessar os “portões”. Para 

pensar os modelos de raciocínio de que demandam as decisões, os autores evidenciam 

três mecanismos de pensamento: o associacionismo, o gestaltismo e o processamento de 

informação. O primeiro vem da teoria behaviorista e analisa como eventos ou ideias se 

associam uns aos outros na mente:  

O associacionismo nos leva a compreender o gatekeping 

como uma série de relações conectadas entre um item e 

outros semelhantes a este. Ao confrontar-se com uma 

nova informação, o gatekeeper a associa com alguma 
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outra que pode já estar na sua memória. Essa associação 

aumenta a probabilidade de que o novo evento também 

atravesse o portão (VOS e SHOEMAKER, 2011. p. 52).  

 

O mecanismo associalista é importante para pensar as tendências de categorização 

dos novos estímulos, processo que os gatekeepers utilizam para realizar seu trabalho. 

Nesse sentido, os autores propõem que quando uma associação é positivamente reforçada, 

ela se torna mais forte, assim como reações negativamente reforçadas tornam as 

associações mais fracas. “Quanto mais forte a associação entre eventos novos e passados, 

maior é a possibilidade de que o novo evento também atravesse o portão. [...] quando 

fazemos uma associação e esta é reforçada positiva ou negativamente, todos os estímulos 

associados são reforçados” (VOS e SHOEMAKER, 2011, p. 52). Os autores ponderam, 

no entanto, que esta teoria pensa no processo de forma mecânica, sendo incapaz dar conta 

do raciocínio criativo ou intuitivo.  

Já o mecanismo gestaltiano se opõe a ideia de apenas dividir em partes os 

fenômenos psicológicos e refuta a tomada de decisões em uma orientação exclusivamente 

individual. A teoria gestaltiana propõe pensar o todo, que seria formado, por sua vez, “por 

vários todos organizados e estruturados”, fornecendo uma ampla visão. Observamos que 

as tomadas de decisão no processo de filtragem por vezes obedecem a visões holísticas, 

quando o jornalista pondera sobre o panorama daquele fato que retrata. Ao mesmo tempo, 

também é possível verificar a tomada individual de decisões, na medida em que os 

processos associativos singulares também fazem vez nesta dinâmica. Já a abordagem do 

processamento de informações concebe a “resolução de problemas como uma série de 

passos lógicos, com a linearidade do associacionismo, mas sem a suposição de que as 

associações ou as relações entre estímulos são positiva ou negativamente reforçadas” 

(VOS e SHOEMAKER, 2011, p. 54).  

Nesta complexa engrenagem dos modos de raciocínio dos gatekeepers, os autores 

incluem a abordagem da teoria do second guessing, que explica a forma como as pessoas 

avaliam e interpretam mensagens de acordo com a necessidade de obter informações 

verdadeiras. Nesse processo, é como se o gatekeeper tentasse corrigir ou tirar as 

informações de uma influência qualquer a partir do uso de um conhecimento prévio. Vos 

e Shoemaker (2011, p.56) defendem que a tomada de decisões estaria diretamente ligada 

ao senso comum: “trata-se de crenças arraigadas sobre o modo de funcionamento do 

mundo, talvez impressas no cérebro ou resultado da aculturação, ou ainda ambos”. Eles 

defendem que há também influências externas que atuam no processo de tomada de 
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decisão - entre aspectos que operam nessa dinâmica estão a impressão geral do gatekeeper 

sobre o grau de utilidade de uma informação; a avaliação da probabilidade que a 

mensagem tem de respeitar critérios adequados, ou até mesmo uma avaliação relativa dos 

próprios critérios.  

No gatekeeping, as regras de decisões são estabelecidas 

explícita ou implicitamente por organizações e, portanto, 

são também analisadas de forma adequada nos níveis 

organizacionais ou de rotina. Entretanto, a aplicação das 

regras é realizada por indivíduos e, consequentemente, 

as teorias sobre tomadas de decisão se mantém relevantes 

no nível individual de análise (VOS e SHOEMAKER, 

2011, p. 60). 
  

Eles destacam que as características individuais são importantes porque os 

profissionais nem sempre executam as regras da instituição que correspondem de uma 

mesma forma. Especialmente no contexto do telejornalismo, a tomada de decisões 

obedece, além dos interesses corporativos da empresa de comunicação, às percepções 

individuais do jornalista, que dependendo do nível hierárquico que ocupa, pode envolver 

em maior ou menor grau suas percepções enquanto ator individual. Ao tentar mapear o 

comportamento humano de uma maneira geral, os autores buscam estabelecer critérios 

mínimos capazes de estruturar o raciocínio que leva os jornalistas a selecionarem as 

notícias. Para isso, eles observam os gatekeepers individualmente, buscando compreender 

quem são eles e como suas particularidades e homogeneidades afetam as decisões 

profissionais – em um contexto norte-americano do qual falam os autores, mas que faz 

proposições pertinentes sobre os aspectos que agem sobre as negociações identitárias dos 

sujeitos, tomadas as devidas proporções das diferenças como os gatekeepers abraçam seu 

papel na construção das mensagens dos veículos de comunicação.  

Eles destacam os componentes: personalidade, através de padrões permanentes 

de raciocínio; origem, que diz respeito às características demográficas e de etnias, gênero, 

orientação sexual, educação, religião e classe – ou seja, a origem corresponde aos lugares 

de fala dos gatekeepers; valores, que seriam dicotomicamente divididos entre mais 

alinhados a ideais liberais ou conservadores; etnocentrismo, que se refere à modelagem 

de eventos conforme a relação que estabelecem com práticas e valores; a democracia 

altruísta, que representa a política e o governo como categorias que operam no nível do 

interesse público; o capitalismo responsável, pregando uma espécie de “não perseguição” 

de lucros excessivos ou exploração de consumidores e trabalhadores, ainda que defenda, 

ao mesmo tempo, crescimento econômico e “competição justa”; o estilo pastoral das 
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cidades pequenas, que favorece a natureza e a “virtuosidade” das comunidades; o 

individualismo; que reforça o pensamento meritocrático; o moderacionismo, 

desencorajando excessos e extremismos; a ordem social, pregando uma mínima ordem 

pública; a liderança nacional, enfatizando líderes competentes e morais; as concepções 

sobre o papel profissional, que envolve as ideias do gatekeeper sobre o seu trabalho e, 

por fim, os tipos de trabalho, já que nem todos os envolvidos no processo que corresponde 

ao filtro têm a mesma função.    

O pequeno e genérico perfil proposto pelos autores permite, ao menos 

sistematicamente, ponderar sobre as diversas forças individuais que podem atuar no 

“portão”. Os autores propõem que a concentração do olhar no nível individual da análise 

não significa que os sujeitos respondam involuntariamente a condições determinantes. 

“os gatekeepers também chegam a decisões de modo consciente e estratégico” (VOS e 

SHOEMAKER, 2011, p. 72). Além dos fatores “intrínsecos” ao comportamento humano, 

de acordo com a abordagem dos autores, há também os “fatores ambientais”. “Os fatores 

ambientais sugerem que há um tipo de força diferente no portão. Gatekeepers individuais 

se deparam com um curso de obstáculos composto por fatores externos” (VOS e 

SHOEMAKER, 2011, p. 73).  

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa e das articulações propostas, a questão 

do filtro se fez evidente, também, no capítulo 1, ao explorar Bourdieu (1997), em que é 

possível identificar a prática do “ocultar mostrando” no processo do telejornal RJTV, já 

que, mesmo incorporando material dos telespectadores no produto final, é evidentemente 

a aplicação de critérios e interesses internos – individuais e, ao mesmo tempo, 

empresariais - na seleção do que passará pelo “portão”, ou do que, parafraseando 

Bourdieu, será enquadrado nos “óculos especiais” com os quais os profissionais do 

noticiário veem certas coisas e não outras.  

Vos e Shoemaker (2011) trazem a perspectiva analítica e pragmática da filtragem, 

em que diversos atores individuais intervêm no processo de seleção da notícia. Assim 

como exploram os autores, quando elencam as características dos “porteiros” que 

guardam a passagem de um determinado conteúdo para a próxima “fase” da escala 

produtiva, o RJTV também possui gatekeepers diversos, que fazem escolhas baseadas 

tanto na racionalidade programática, a partir do programa WEB LOSYS que possui um 

processamento próprio, no sentido da mecanicidade, quanto escolhas baseadas em 

percepções individuais, no sentido de que podem não exprimir totalmente a percepção do 

telejornal como um todo, já que diante do amplo número de mensagens que chegam à 
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redação diariamente, é preciso, num primeiro momento, filtrar os conteúdos a partir de 

critérios técnicos, dos quais a máquina ou software cuidam, e aí passar por gatekeepers 

de carne e osso, que irão perceber a questão do conteúdo alinhado ao posicionamento 

editorial do telejornal.  

Ainda assim, mesmo nas mãos do gatekeeper jornalista, o filtro pode ser 

influenciado por percepções individuais, que operam, de forma perceptível ou não, na 

seleção do que passará pelo portão. Cada participante do processo telejornalístico 

imprime um ponto de vista de um fato e faz significar suas próprias vivências e 

subjetividades, mostrando apenas uma das muitas versões do que pode ser noticiado. 

No próximo capítulo exploramos o nível de análise das rotinas de produção, que 

será contrastado com os dados da pesquisa empírica, a fim de observar a relação entre o 

produto jornalístico final e os processos de filtragem que orientam a prática 

telejornalística. Porém, antes de adentrar ao empiricismo, é preciso analisar os 

comportamentos estratégicos e táticos que são observados nesta dinâmica, na medida em 

que as possibilidades de apreensão do cotidiano permitidas pelos dispositivos móveis 

passam a ser submetidas ao limitado raio de captura televisivo, que, como vimos, é 

individualmente e estrategicamente influenciado pelos atores que tomam decisões no 

processo jornalístico profissional.  

Conforme exploramos anteriormente neste capítulo, a ubiquidade é uma das 

características do WhatsApp e dos dispositivos móveis. Quando pensamos no número de 

usuários do aplicativo espalhados pela totalidade espacial, podemos ser impactados pelo 

incontável número de atores que o forma. A quantidade pode, em um primeiro momento, 

ser confundida com “poder” ou “soberania”, mas, quando observamos que todas essas 

vozes passam pelo filtro telejornalístico neste processo específico que tomamos como 

objeto de análise, fica evidente o uso de mecanismos de seleção que obedecem, como 

exploramos, a interesses individuais e institucionais intimamente conectados. 

Conforme conceitua Certeau (2008) ao ressignificar termos de origem militar para 

definir os dois comportamentos dos sujeitos, a estratégia prevê a manipulação das 

relações de força, circunscrevendo um “algo próprio” que será a base onde é possível 

conduzir as relações com aquilo que lhe é exterior. Dessa forma, as instituições, em geral, 

usariam das estratégias e as “pessoas comuns”, em oposição a esse modelo, usariam das 

táticas.  

Nesse sentido, tratamos o lado do processo de produção da notícia, que abarca 

uma posição munida de autoridade, desde a instituição/entidade comercial até os 
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indivíduos que nela trabalham e operam sob os “portões”, como os atores que 

desempenham o papel de uma estratégia. As empresas jornalísticas possuem o status de 

ordem dominante, se manifestam fisicamente por seus locais de operação (escritórios, 

matrizes) e ideologicamente nos seus produtos (discursos, linguagens, rituais, 

mercadorias, etc), portanto, de acordo com Certeau, podem ser – e utilizar de - estratégias. 

Dando nome à estratégia que opera no objeto do estudo de caso desta pesquisa, 

argumentamos que a emissora responsável pelo telejornal RJTV, a TV Globo, possui uma 

identidade e um modo de operar bem determinados e perpetua seus discursos através de 

seus produtos, entre eles, o telejornal em questão42. A inclusão do público no processo de 

produção da notícia - através de materiais produzidos por ele mesmo - é uma atual aposta 

desta empresa jornalística para promover uma aproximação com seus consumidores. A 

partir do momento em que o indivíduo compartilha com os veículos de comunicação sua 

percepção de um evento através de um material desenvolvido por ele próprio, permite 

que este conteúdo faça parte da lógica da empresa. Como esses materiais passam pelo 

filtro antes de serem veiculados – devido ao procedimento jornalístico, conforme 

observamos -, é possível que neste processo de participação o sujeito reitere o discurso 

jornalístico e contribua com a formação de consensos que perpetuam a hegemonia 

vigente. 

Dênis de Moraes (2009) se baseia em Gramsci para definir o conceito de 

hegemonia. Segundo o autor, trata-se da liderança ideológica e cultural de uma classe 

sobre as outras. A hegemonia seria obtida e consolidada em embates sociais no âmbito 

econômico, político e ético-cultural e utilizaria da ideologia 43  para alcançar seus 

objetivos. Moraes acrescenta que estas batalhas ideológicas pela conquista da hegemonia 

“englobam também visões de mundo que ambicionam conquistar consentimento a 

saberes, práticas, modelos de representações e concepções de autoridade e poder. As 

orientações ideológicas que querem legitimar-se socialmente e universalizar-se” 

(MORAES, 2009, p. 35). A hegemonia não se reduz à coerção e à força, trata-se, também, 

da conquista do consenso e inclui a direção cultural como pressuposto.  

                                                           
42 A linha editorial do RJTV, conforme destacamos no Capítulo 1, tenta servir à noção de um telejornal que 

retrata o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro a partir de pautas que buscam servir àquilo que a empresa 

jornalística filtra como importante para o telespectador desta região específica.  
43 O autor utiliza o conceito de ideologia proposto por Marilena Chaui (1982), que a define como 

“representações e normas através das quais os sujeitos sociais e políticos se representarão a si mesmos e à 

vida coletiva” (CHAUI apud MORAES, 2009, p.30). Em relação aos meios de comunicação, Moraes 

retoma Gramsci, que, por sua vez, defende que estes ocupam posição privilegiada como distribuidores de 

conteúdos e “influem com ênfases e enfoques determinados na formação da opinião pública e nos modos 

de assimilação dos acontecimentos” (MORAES, 2009, p.43).   
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Refletindo a partir destas concepções, a participação do público no processo de 

produção da notícia representaria mais uma ferramenta de consenso, sem uso da força, 

onde, pelo contrário, haveria a reversão da potência de expressão e de produção de 

discurso do público a favor da empresa jornalística. Desta forma, a “arma informativa” 

de que o público dispõe - potencializada pelos avanços tecnológicos e pelas redes sociais 

móveis – seria usada contra ele mesmo, de forma a contribuir com a consonância de ideias 

que não o favorece e coopera para sua banalização.    

Douglas Kellner (2001) reforça a discussão acerca da hegemonia e da ideologia 

no contexto dos veículos de comunicação ao defender que muitas vezes o não dito é tão 

importante quanto o que é explicitamente dito. Ele diz que é preciso enfatizar os 

elementos periféricos e aparentemente insignificantes do texto e dar atenção às posições 

ideológicas específicas afirmadas. Kellner amplia o conceito marxista de ideologia ao 

defender que se trata de uma retórica que tenta seduzir os indivíduos para que eles se 

identifiquem com o sistema dominante e contribuam para a conservação de diversos 

ideais imperantes. A ideologia teria, portanto, uma conotação de dominação, não só de 

perpetuação de uma classe econômica, mas também de manutenção de raça, gênero, 

sexualidade e cultura dominantes. “Tais perspectivas ampliam o campo dos estudos 

culturais e da luta política, expandindo, por exemplo, o conceito de crítica à ideologia, 

com a inclusão de dimensões de raça, sexo, sexualidade, etnia e outras, assim como as de 

classe” (KELLNER, 2001, p.75-76).  

A ideologia, portanto, é um importante mecanismo para a conquista ou 

preservação da hegemonia em diversos campos. Kellner ressalta que ao deixar de mostrar 

aquilo que não é tido como consenso, se toma partido sobre algum assunto, por isso a 

importância sobre o não dito. “A hegemonia funciona por exclusão e marginalização, 

assim como por afirmação de posições ideológicas específicas” (KELLNER, 2001, p. 

149). O autor cita, ainda, a crítica desconstrutivista para mostrar que os projetos 

ideológicos são passíveis de falha e por vezes minam suas próprias mensagens, textos e 

intenções.  

Os textos da leitura da mídia são complexos e exigem 

leituras polivalentes. No entanto não são tão polivalentes 

que possam significar qualquer coisa (...). Embora ele (o 

público) possa resistir às leituras ‘dominantes’, não é 

certeza que sempre faça isso, e são poucos os indícios a 

fundamentarem a crença de que ele sempre lê os textos 

contrariamente à cultura dominante (KELLNER, 2001, 

p. 150).  



 

83 
 

 As contribuições de Kellner levam à reflexão sobre o incentivo do telejornal RJTV 

à contribuição de seus públicos no processo de produção da notícia. O discurso dito é de 

que o público interfere diretamente no produto midiático e consegue imprimir seu olhar 

sobre um fato que deseja partilhar com a empresa, em uma espécie de “jornalismo 

compartilhado”. Já o não dito seria o ato de que as audiências, por meio desta prática do 

compartilhamento de material através dos canais de comunicação oferecidos pelo 

telejornal (o WhatsApp o mais significativo), estariam ajudando a constituir os 

mecanismos para sua própria dominação. Tudo isso em um processo que passa longe da 

coerção, e, pelo contrário, se aproxima da sedução e se traveste de contra discurso.  

 Kellner (2001) também argumenta que a hegemonia é negociada e renegociada, 

sendo vulnerável a ataques e à subversão. Por vezes precisa fazer concessões em nome 

de sua manutenção. Ao invés de olhar para como a mídia usa de estratégias para 

naturalizar e encobrir o discurso dominante, vendendo uma suposta autonomia do público 

na participação da notícia, podemos passar a observar os mecanismos pelos quais as 

audiências burlam as significações sobre aquilo que lhes foi destinado e fazem uso de 

brechas e pequenas concessões oferecidas pelos veículos de comunicação. É preciso 

examinar o que Certeau (2008) define como as “astúcias dos consumidores”, que 

compõem a rede de uma antidisciplina e fazem possível reinventar o cotidiano.   

 Jesus Martín-Barbero (2001) possui uma visão menos pessimista sobre o processo 

de absorção da cultura por parte dos sujeitos. Baseado em García Canclini (1995), o autor 

afirma que nem toda assimilação do discurso hegemônico pelo subalterno é sinal de 

submissão, assim como a mera recusa deste discurso também não é sinônimo de 

resistência. “(...) nem tudo que vem ‘de cima’ são valores da classe dominante, pois há 

coisas que vindo de lá respondem a outras lógicas que não são as da dominação” 

(BARBERO, 2001, p.107). Barbero define o funcionamento da hegemonia na indústria 

cultural 44  através do “encaminhamento de um dispositivo de reconhecimento e da 

operação de expropriação” (BARBERO, 2001, p.107). Ao sucumbir à sedução do produto 

cultural massivo e hegemônico, o receptor perde terreno. Como afirma Certeau (2008), a 

estratégia tem preocupação em homogeneizar e uniformizar, se engaja no trabalho de 

sistematizar e impor ordem.  

                                                           
44 Termo cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985), a fim de designar os modos de produção 

da arte na sociedade capitalista industrial. Dessa forma, o conjunto de empresas e instituições cuja principal 

atividade econômica é a produção de cultura com fins lucrativos e mercantis, combinaria a criação, 

produção e comercialização de conteúdos criativos. Nesse sistema de produção cultural a arte é inserida na 

esfera da indústria capitalista. 
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 O modelo tático de Certeau, por outro lado, se baseia nas ações que surgem em 

meio ao terreno dominado pela estratégia. A tática atua em um campo que não é o seu, 

jogando com o terreno que lhe é imposto, dentro do campo de atuação do “inimigo”, que 

é por ele controlado. As ações táticas, leia-se nessa pesquisa as dos telespectadores 

enquanto o envio de material para as redações – o “outro lado”do processo de participação 

aqui discutido -, agem de pouco a pouco, “de golpe a golpe, lance a lance”, se 

aproveitando astutamente das falhas das estratégias.  

O autor defende, portanto, que indivíduos ou grupos fragmentados em relação ao 

espaço e sem base específica de operações têm a possibilidade de agruparem-se de forma 

ágil para responder a uma necessidade. Uma tática, mesmo que baseada em improviso, 

consegue ser ágil e flexível. Ela possui o objetivo de se infiltrar, não de dominar, portanto 

não enfrenta a estratégia frente a frente, mas finge aderir ao seu jogo enquanto se 

reapropria do espaço e do uso a seu jeito. Ao produzir discursos e disseminar seu olhar 

sobre determinado fenômeno de seu cotidiano, os sujeitos se esconderiam atrás da 

aparência de conformidade com a lógica mercantil dos veículos de comunicação, ao passo 

que trabalhariam rumo à subversão das estratégias criadas para satisfazer ao mínimo 

denominador comum, transformando em seus os produtos formadores de consenso.  

Certeau (2008) acrescenta que a forma indefinida da tática acaba por neutralizar a 

influência da estratégia, justamente por ser imprevisível, fruto de mecanismos criativos e 

ágeis. Grande parte do poder da tática reside na dificuldade de ser identificada. Ela pode 

surgir de variadas iniciativas e surpreender a lógica formulada pela estratégica. A 

participação do público no fazer jornalístico, ainda que submetida ao filtro determinado 

pela emissora, faz possível, no entanto, minar a influência da empresa e veicular discursos 

de interesse dos telespectadores que podem representar, também, suas realidades e 

conversar com seus interesses.  

Ainda que complexas de mapear, as táticas existem e são discutidas por autores 

como Barbero (2001). Ele observa as situações às quais são submetidos os consumidores 

e o que a partir destas circunstâncias se produz de novo e diferente. Barbero faz uma 

transgressão a partir da visão de diversos autores que remontam a cultura como espaço 

de hegemonia desde a Idade Média e recorre ao conceito de habitus45  de classe de 

                                                           
45Segundo Bourdieu, o habitus de classe se caracteriza como "um sistema de disposições duráveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona como matriz de percepções, de apreciações e de ações, 

e torna possível o cumprimento de tarefas infinitamente diferenciadas" (BOURDIEU apud BARBERO, 

2001, p. 112).  
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Bourdieu para chegar a uma competência cultural focada nas práticas. O autor constata 

que “analisada a partir dos habitus da classe, a aparente dispersão das práticas cotidianas 

revela sua organicidade, sua sistematicidade. Onde não havia senão caos e vazio de 

sentido, descobre-se uma homologia estrutural entre as práticas e a ordem social que nelas 

se expressa” (BARBERO, 2001, p. 112). Segundo o autor, seria justamente nesta 

estruturação da vida cotidiana, a partir do habitus, que operaria a hegemonia 

"‘programando’ as expectativas e os gostos segundo as classes” (BARBERO, 2001, p. 

112). 

Barbero reitera, no entanto, que Bourdieu não relaciona as práticas às situações “e 

o que a partir delas se produz de inovação e transformação” (BARBERO, 2001, p. 113). 

Ele cita Certeau ao incluir na reflexão o outro lado das práticas.  

É muito perigoso pensar que a única sistematicidade 

possível nas práticas, a única possibilidade de 

inteligibilidade, lhes venha da lógica da reprodução. Isso 

equivaleria a deixar sem sentido todo um outro princípio 

de organização do social e de algum modo todo um outro 

discurso (BARBERO, 2001, p. 113) 

Barbero (2001) dedica parte de seus estudos ao melodrama no contexto da 

América Latina e lhe confere importância ao destacar sua influência no imaginário 

coletivo como matriz cultural que alimenta o reconhecimento popular na cultura de 

massa. O autor defende que o que está em jogo no melodrama é o “drama do 

reconhecimento. (...) o que move o enredo é sempre o desconhecimento de uma 

identidade e a luta contra as injustiças, as aparências, contra tudo o que se oculta e se 

disfarça: uma luta por se fazer reconhecer” (BARBERO, 2001, p. 305). O autor identifica 

no melodrama e na telenovela a possibilidade de uma massa de despossuídos sentir-se 

culturalmente viva e reconhecida. Sobre os telespectadores e o gênero ancorado na ficção: 

“E que a partir dela (da telenovela) melodramatizando tudo, vinguem-se à sua maneira, 

secretamente, da abstração imposta à vida pela mercantilização, da exclusão política e da 

despossessão cultural” (BARBERO, 2001, p. 306).  

O autor identifica na telenovela um caráter dialógico, onde há uma troca de 

posições entre os envolvidos no processo, como os telespectadores, autores e 

personagens: “intercâmbio que é confusão entre narrativa e vida, entre o que faz o ator e 

o que se passa com o espectador, sinal de identidade de uma outra experiência literária 

que se mantém aberta a reações, desejos e motivações do público” (BARBERO, 2001, 

p.308). O desejo de participação pode atuar como mais uma tática de ressignificação do 

cotidiano a partir de um lugar de fala específico. Nem todos os produtos concebidos em 
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conjunto com o emissor simbolizam a dominação de uma classe soberana sobre a outra. 

Há que se levar em conta os usos críticos e criativos dos mecanismos estratégicos 

disponibilizados pela lógica mercantil. 

É possível, portanto, fazer um paralelo entre o gênero televisivo fictivo e o 

telejornal, na medida em que o produto telejornalístico também trabalha com narrativas 

e opera nos telespectadores um processo de reconhecimento e identificação. Machado 

(2007) fala sobre a projeção e a identificação que os telespectadores fazem de si mesmos 

e dos personagens dos conteúdos audiovisuais. Ele destaca dois tipos de identificação do 

telespectador, em um paralelo com a psicanálise: a primária, que acontece quando há uma 

assimilação entre o olhar da câmera e o olhar do espectador; e a secundária, quando o 

espectador se reconhece em algum personagem. "A posição do espectador no 'texto' 

fílmico não é definida, portanto, nem em termos de orientação geográfica, nem em termos 

de encarnação pura e simples da personagem que vê ou aquela que é vista" (MACHADO, 

2007. p. 89-90). 

Assim, o processo que chamamos de “identificação”, 

uma das chaves de legibilidade (inteligibilidade) do 

filme, nunca deve ser pensado como um monolito, mas 

como um sistema maleável (embora consistente) de 

trocas provisórias, em que os vários olhos do filme (entre 

os quais o do espectador) se substituem segundo um 

modo de agenciamento que pode ser fechado ou aberto, 

“centralizado” ou múltiplo, de acordo com cada filme. 

Habitar o “texto” fílmico como um “leitor” é se dividir 

para ocupar muitos lugares ao mesmo tempo e 

experimentar o outro como uma entidade móvel e 

escorregadia (MACHADO, 2007, p.99). 

No telejornalismo, portanto, o telespectador também pode se identificar com as 

vozes e com os personagens presentes e, assim, partilhar ou simpatizar com os 

sentimentos e anseios vividos pelo outro por meio da representação46. Machado afirma 

que o telespectador faz projetar seu ego em personagens relevantes, onde, muitas vezes, 

elege personagens com quem se identificará. Essa projeção, porém, em um ou outro 

                                                           
46 Aqui, entendemos o conceito de representação a partir de Aumont (1989) para quem representar equivale 

sempre a apresentar e pressupõe uma apreensão do olhar do espectador. Segundo o autor, a representação 

não pode ser entendida como cópia ou mera imitação: “Ninguém mais, acredito, imagina hoje que uma 

representação seja, o mínimo que for, uma cópia do objeto tal e qual, tampouco de um de seus aspectos 

(...)” (AUMONT, 1989, p. 153).  O autor contrapõe a concepção errônea de quem diz que a representação 

é uma denotação, pois, para ele, afirmar isso é o mesmo que dizer “(...) que ela (representação) utiliza um 

objeto ou um ato presente para produzir uma experiência que esteja relacionada com outra coisa diferente 

desse objeto” (AUMONT, 1989, p. 153).    
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personagem nem sempre acontece quando o espectador se identifica com seus valores, 

atitudes e caráter. Trata-se, nesse caso, de uma forma mais superficial de identificação.  

Se, também a partir da identificação e da projeção, através do diálogo com o 

telejornal o público vê uma brecha em meio à perpetuação de discursos hegemônicos, é 

preciso olhar com atenção para essas táticas discursivas e buscar compreender que, às 

vezes, falar através da lógica dominante pode alcançar o dominado e, quem sabe, 

contribuir para que este se perceba como tal e comece a subverter discursos 

homogeneizantes e desprovidos de representatividade. 

 Após transitar brevemente por duas visões distintas no que se refere ao processo 

de participação do público no jornalismo, propomos observar esta dinâmica também a 

partir da lógica produtiva que se desenha no produto final, através da análise de conteúdo 

apresentada no próximo capítulo, que evidencia a dicotomia da dinâmica da estratégia, 

operada pela emissora e pelo profissional jornalista que executa suas operações, versus a 

dinâmica da audiência, que em expressivos números, atua como polo oposto da 

participação. Como exploramos anteriormente, o dito jornalismo comunitário/cidadão, 

pautado numa participação ativa da comunidade na construção e na divulgação da noticia 

em um processo amplo de exercício da cidadania, não se concretiza com as possibilidades 

de produção de conteúdo disponíveis através do WhatsApp no RJTV.  

No próximo capítulo, discutimos como, mesmo com a pretensão de se posicionar 

no mundo a partir de seu lugar de fala, a audiência ainda encontra dificuldades de se 

apropriar do WhatsApp quando submetido ao crivo do RJTV, onde evidenciamos até que 

ponto pode atuar, significativamente, a participação dos telespectadores. Exploramos, 

pela análise de conteúdo, o avanço que se observa na produção de um sentido outro – 

diferente daquele elaborado pela emissora – a partir do WhatsApp. Ao mesmo tempo em 

que - orientando-nos pelas discussões supracitadas - a noção de participação ainda se 

mostre precária, ligada a assuntos de menor relevância que não alteram a lógica 

dominante vigente, é arriscado apontar um caminho concreto para o qual rumam os usos 

do WhatsApp no que diz respeito à produção de sentido por parte do público.  

O desenvolvimento das tecnologias móveis colaborou, conforme vimos com 

Shirky (2011), na produção de uma “cultura participativa”, que prevê a importância da 

presença mútua e conjunta, onde a resposta passa a fazer parte do evento. No contexto do 

século XXI, onde a mídia se tornou o tecido conjuntivo da sociedade, é preciso pensá-la 

como processo, produto e produção, o que inclui a participação dos espectadores.  
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As redes sociais móveis atuam, nesse sentido, como uma conexão entre a 

experiência pessoal de seus usuários e o mundo exterior, que ganha infinita extensão no 

virtual. O compartilhamento de informações foi barateado e banalizado a ponto da 

potencial participação ver um significativo avanço. A quantidade de relatos e conteúdos 

disponibilizados e transmitidos através das redes sociais e dos dispositivos tecnológicos 

não necessariamente traduz assuntos relevantes no processo de produção da noticia. 

Porém, conforme demonstraremos a seguir, eventualmente, alguns materiais captam 

recortes e flagrantes conflitantes e acabam por ressignificar determinado evento e lugar. 

Nos casos em que a participação atua como desmistificadora de discursos hegemônicos, 

nota-se as potencialidades do processo de introdução dos usuários das novas mídias no 

meio telejornalístico.  

Antes de atribuir quaisquer valores sobre a participação do público no processo 

de produção da notícia no telejornal RJTV, nos debruçamos sobre sua dinâmica e 

exploramos o que de proveitoso se pode tirar dela, voltando o olhar para os usos que se 

faz do WhatsApp enquanto ferramenta de participação. O processo não se desenha a 

priori: ele pode se desenvolver como estratégia dos meios de comunicação ou como tática 

da audiência. 
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3. TELEJORNAL, ESPAÇO, TECNOLOGIA E TELESPECTADOR: UMA 

ANÁLISE DO RJTV  

Neste capítulo teórico-metodológico apresentamos os dados de nossa análise de 

conteúdo e os interpretamos a partir das discussões iniciadas nos dois primeiros capítulos. 

Com base no produto final, com a exploração de 24 edições do telejornal, distribuídas 

entre todos os dias da semana onde há exibição do RJTV, no período de 12 meses, 

começando em outubro de 2016 e terminando em setembro de 2017, quantificados e 

analisados os usos de material enviado pelo público. Em um primeiro momento, 

explicamos a metodologia de pesquisa, que seguiu o modelo da análise de conteúdo e 

buscou contabilizar, elencar e destacar os materiais, em formato de vídeo ou foto, 

enviados pelos telespectadores. 

Descrevemos todo o processo qualitativo-quantitativo, que teve início com o 

recorte de nosso objeto de pesquisa, a seleção do método, do período de análise, as 

ferramentas utilizadas, a criação das tipificações, a coleta de material e a posterior seleção 

de conteúdo para o desenvolvimento dos gráficos e quadros de análise. Destacamos, 

também, as particularidades da pesquisa, evidenciando o contexto inerente ao período de 

produção e exibição do objeto, que é diretamente influenciado pela pauta do momento e 

pelos assuntos que ocupam o cotidiano regional. A partir dos dados que o objeto nos 

revelou, fizemos, também, algumas aferições e discussões que se relacionam com as 

informações encontradas.  

 

3.1 O método 

Antes de apresentar os dados e informações que o objeto desta pesquisa nos 

revelou, é preciso explicar o processo que permitiu o desenvolvimento da análise em 

questão. Com o objetivo de explorar a relação entre telejornal, território, tecnologia e 

telespectador, selecionamos, em formato de estudo de caso, o objeto desta pesquisa, que 

materializa este eixo central pretendido. O estudo de caso teve a pretensão de traçar o 

perfil interativo do RJTV para compreender de que forma as contribuições do público, 

através das redes sociais, especialmente do WhatsApp, são aproveitadas na produção do 

telejornal. Desse modo, acreditamos contribuir com diagnósticos sobre os novos modos 

de se fazer telejornalismo em meio ao contexto das novas mídias.  

Para tal, o método escolhido foi a análise de conteúdo, que, segundo Bardin 

(2009), se constitui como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 
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O método é composto pela organização da análise; codificação de resultados; 

categorizações; inferências; e, por fim, informatização da análise das comunicações. De 

acordo com a autora (2009, p.21), as etapas da análise de conteúdo são, portanto, 

organizadas em três principais esferas: a pré-análise; a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, que passa pela inferência e pela interpretação.  

Segundo Bardin (2009, p.37), a principal função da análise de conteúdo é o 

desvendar crítico, em que o que pode ser interpretado segundo o método são  

mensagens obscuras que exigem uma interpretação, 

mensagens com um duplo sentido cuja significação 

profunda só pode surgir depois de uma observação 

cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás do 

discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, 

esconde-se um sentido que convém desvendar.  

 

Portanto, ao utilizar este método, buscamos, também, evidenciar os textos atrás 

de outros textos, aquilo que não está aparente em um primeiro momento, e que precisa de 

uma metodologia para ser melhor explorado. Segundo a autora, a análise de conteúdo tem 

como foco principal a mensagem, em uma perspectiva da Comunicação. Trata-se de um 

método que tem uma abordagem categorial-temática. A AC também é objetiva, pensando 

a manipulação de mensagens para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre 

outra realidade que não a da mensagem inicial.  

Dessa forma, para sistematizar os conteúdos, Bardin defende uma categorização, 

que permite a classificação dos componentes da mensagem em uma espécie de “gaveta”. 

Segundo a autora, a análise de conteúdo também é uma análise de significados, fazendo 

uso de uma descrição objetiva, sistemática, qualitativa e quantitativa do conteúdo. Em 

nossa pesquisa, adotamos o método quantitativo, a fim de contabilizar os conteúdos que 

se encaixam em nosso trabalho, e, também, qualitativo, permitindo avaliar os conteúdos, 

pensando nas diversas tipologias que ele pode originar, e daí fazer possíveis 

apontamentos e aferições.   

Como defende a autora (2011, p.15), a análise do conteúdo se caracteriza por “um 

conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos extremamente diversos”. Por se tratar de produções de conteúdo e 

diferentes discursos, entendemos que o método permite adaptações de acordo com os 

particulares objetos de pesquisa que lhe adotam. Tomamos a liberdade de ajustar a análise 

de conteúdo ao objetivo de nossa pesquisa, permitindo sua relação com o objeto, 

deixando-o “falar”, direcionar, e nos dar os indícios, e a partir deles montamos nosso 
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quadro de análise, que representa a materialização do método combinado com o objeto. 

A sistematização dos conteúdos nos permitiu fazer inferências que buscaram esclarecer o 

conteúdo e a “mensagem” em questão.  

Pensando a pesquisa a partir do eixo principal de Bardin, da pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados: iniciamos com a organização do 

material, compondo o corpus da pesquisa, a partir da escolha do recorte das edições do 

telejornal, elaborando indicadores que norteiam a interpretação final; seguimos para a 

codificação dos dados, a enumeração das regras de seleção, contagem e registro dos 

conteúdos, permitindo a categorização que melhor se aproxima do objetivo de pesquisa; 

e, por fim, finalizamos com o tratamento dos dados e informações que o objeto nos 

forneceu, sugerindo inferências e proposições, a partir das codificações e de um estudo 

dos dados.  

Segundo Santos (2011, p.387), a técnica em questão permite a compreensão, a 

utilização e a aplicação de um determinado conteúdo: “a análise de conteúdo é uma leitura 

´profunda´, determinada pelas condições oferecidas pelo sistema linguístico e objetiva a 

descoberta das relações existentes entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores”.   

 

3.2 Pensando o objeto: a preparação da análise 

Com o método de pesquisa estabelecido, partimos, então, da etapa de pré-análise, 

em que escolhemos o objeto em função de sua inovação no formato televisivo e relevância 

quanto ao uso do WhatApp – uma tecnologia de sociabilidade bastante utilizada no 

cotidiano contemporâneo das interações pessoais e profissionais, especialmente no 

telejornalismo - em sua produção. Além disso, o RJTV ganha características singulares 

quando pensamos o território do Rio de Janeiro, região que historicamente abriga - em 

constantes disputas - realidades e cotidianos paradoxais47. O noticiário se destaca ainda 

como produto jornalístico da maior emissora do país48, o que o coloca como um dos 

principais agentes na tessitura do cotidiano carioca, costurando diante dos olhos de 

                                                           
47 Esse contraste é marcado, especialmente, pela geografia da cidade, onde se encontram, lado a lado, no 

mesmo perímetro urbano, residências e construções modernas, de moradores de classes sociais mais 

favorecidas, e favelas, com moradores pobres, marginalizados e despossuídos que vivem cotidianos 

completamente diferentes.  
48 Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, a TV Globo é a emissora mais assistida no país, detendo 

uma parcela de 73% dos telespectadores.  
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milhões de sujeitos 49 , entre pautas, matérias e reportagens, um Rio de Janeiro 

multifacetado. 

Com o objeto de análise estabelecido, partimos, na sequência, para o recorte 

temporal da pesquisa: definimos o período de 12 meses, distribuídos em 24 edições do 

telejornal. Começando em outubro de 2016, selecionamos aleatoriamente, porém em dias 

alternados e seguindo a ordem da semana, uma edição por mês, passando por todos os 

dias onde há exibição do RJTV 1ª edição – de segunda-feira a sábado. Além disso, na 

metade do percurso, no mês de março de 2017, selecionamos 12 edições seguidas do 

noticiário. A intenção da análise anual foi contemplar um “ciclo” inteiro de telejornal, 

pulverizado em uma edição por mês, com contextos, temáticas e dias diferentes. Já as 

duas semanas de março de 2017 têm o objetivo de “capturar” o fenômeno participativo 

em continuidade, e por esse motivo, compartilham de contextos semelhantes, conforme 

observamos a seguir.  

Sendo assim, as edições que integram o corpus de análise são:

24/10/2016 segunda-feira 

22/11/2016 terça-feira 

07/12/2016 quarta-feira 

12/01/2017 quinta-feira 

03/02/2017 sexta-feira 

11/03/2017 Sábado 

24/04/2017 segunda-feira 

02/05/2017 terça-feira 

14/06/2017 quarta-feira 

27/07/2017 quinta-feira 

04/08/2017 sexta-feira 

16/09/2017 sábado 
Quadro 2: datas e dias da semana das 12 edições analisadas no período de 1 ano, de outubro de 2016 a 

setembro de 2017 

 

13/03/2017 segunda-feira 

14/03/2017 terça-feira 

15/03/2017 quarta-feira 

16/03/2017 quinta-feira 

17/03/2017 sexta-feira 

18/03/2017 sábado 

20/03/2017 segunda-feira 

21/03/2017 terça-feira 

22/03/2017 quarta-feira 

                                                           
49 Segundo o Censo de 2017 do IBGE, a cidade do Rio de Janeiro tem uma população estimada de 6.520.266 

de pessoas.  
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23/03/2017 quinta-feira 

24/03/2017 sexta-feira 

25/03/2017 sábado 
Quadro 3: datas e dias da semana das 12 edições analisadas em março de 2017, do dia 13 ao dia 18 e do 

dia 20 ao dia 25
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Tivemos acesso ao telejornal pelo Globo Play, plataforma digital de vídeos da TV 

Globo50, onde assistimos a cada uma das edições acima. Através dos mecanismos de busca 

disponíveis na plataforma, buscamos pelo telejornal RJTV 1° edição e selecionamos as edições 

listadas, sem poder baixá-las ou salvá-las em sua integridade51, já que o funcionamento do 

Globo Play enquanto serviço de streaming52 não permite tais ações.   

Para estruturar e organizar os materiais encontrados com base no levantamento 

realizado, formulamos tabelas de análise 53  e criamos 11 tipologias categorizadas que 

classificam os conteúdos telejornalísticos em: 1) “Data” em que o noticiário foi ao ar; 2) 

“Tempo total do telejornal”; 3) “Número de blocos”; 4) “Número de notícias”; 5)“Tema 

das notícias”54, 6)“Tipo”,  com a função de descrever a estrutura da notícia: reportagem, nota 

coberta, nota pelada, etc; 7)“Tempo total da notícia”; 8)“Uso de material amador/não 

profissional enviado pelo telespectador”, nesta tipificação utilizamos como critérios para que 

o material entrasse na contabilização: a observação dos padrões estéticos das imagens, com a 

ajuda das legendas fornecidas pelo próprio telejornal, como a tarja “imagens enviadas por 

telespectadores”, exibida em muitas notícias, além da fala dos apresentadores e especialistas 

que sinalizavam material enviado pelos telespectadores55; 9)“O que”, onde descrevemos o 

material amador utilizado na notícia; 10) “Tempo em que aparece material amador”; e, por 

fim, 11) “Telejornal sinaliza o uso de material vindo do telespectador”: 

 

 

                                                           
50 Disponível em: https://globoplay.globo.com/  
51 Vale ressaltar que, para fins de exemplificação e arquivamento, conseguimos baixar alguns conteúdos através 

de uma extensão do navegador Google Chrome, que permite baixar vídeos de pequena duração do Globo Play. 
52 Forma de distribuição de dados, geralmente multimídia em uma rede, através da Internet. As informações são 

transmitidas “online”, não sendo armazenadas pelo usuário em seu próprio computador, além de não ocupar espaço 

no Disco Rígido (HD). Ver mais in: CANNITO, Newton. A televisão na era digital: interatividade, convergência 

e novos modelos de negócio. São Paulo: Summus. 2009. 
53 Disponíveis do anexo 1 
54 A contagem do tempo total de cada assunto ou tema dividido por reportagem, notas, etc, foi feita a partir do 

primeiro momento que a temática era inserida, ainda no estúdio com a âncora do telejornal, até o último momento 

em que o assunto era tratado, muitas vezes finalizando com comentários da âncora já de volta ao estúdio. As 

escaladas no início do telejornal e as chamadas antes de intervalos não foram contabilizadas, bem como os 

intervalos.  
55 Quando nenhum dos casos descritos se aplicou às imagens amadoras, verificamos o material também a partir da 

observação da estrutura da notícia, que aponta indícios de amadorismo, bem como os espaços físicos e os assuntos 

retratados. Tomamos o cuidado de não contabilizar imagens que demonstravam qualquer evidência de produção 

amadora proposital do próprio telejornal, ou de produção policial (que, conforme observamos, o RJTV faz uso 

recorrente), já que, como explicitamos, o objetivo da pesquisa é estudar a participação dos telespectadores no 

processo de produção da notícia no telejornal, não o puro uso de material ou produção amadores por motivos 

estéticos, decisões editoriais ou vindos de fontes que não sejam a audiência “ordinária”. 

https://globoplay.globo.com/


 
 
 

95 
 

DATA 

TEMPO 

TOTAL DO 

TELEJORNAL 

NÚMERO 

DE 

BLOCOS 

NÚMERO 

DE 

NOTÍCIAS 

DESCRIÇÃO DAS 

NOTÍCIAS TIPO 

TEMPO TOTAL 

DA NOTÍCIA 

USO DE MATERIAL 

AMADOR/NÃO 

PROFISSIONAL 

ENVIADO PELO 

TELESPECTADOR 

O QUE TEMPO EM 

QUE APARECE 

O MATERIAL 

AMADOR 

TELEJORNAL 

SINALIZA O 

USO DE 

MATERIAL 

AMADOR 

Data 

que a 

edição 

foi ao 

ar 

Tempo da 

edição analisada 

sem intervalos 

Quantidade 

de blocos 

da edição 

analisada 

Quantidade de 

notícias 

separadas por 

temáticas 

Temática das 

notícias, 

especificando o 

assunto principal e 

local onde se passa 

Estrutura 

da notícia 

Tempo da notícia 

contado em minutos e 

segundos  

Seleção de material 

amador segundo os 

critérios estabelecidos 

Descrição 

do 

material 

amador  

Tempo do material 

amador contado em 

minutos e segundos 

Telejornal 

credita o 

material ao 

telespectador 

Quadro 4: Exemplo de quadro de análise utilizado para estruturar as edições analisadas 

Para melhor compreender a estrutura do telejornal e a forma como os materiais 

amadores enviados pelo público são trabalhados em nosso objeto de pesquisa, criamos gráficos 

que permitem, mais objetivamente, identificar informações relevantes sobre o aproveitamento 

desses conteúdos no produto final e apontam para discussões pertinentes sobre o objeto. A partir 

dos quadros de análise formados pelas tipificações supracitadas, desenvolvemos 10 gráficos 

que apontam: o número de notícias enviadas pelos telespectadores separadas por temas; a 

proporção de notícias com uso de material amador em que o telejornal atribui a autoria do 

conteúdo ao telespectador; o formato dos materiais enviados pelos telespectadores; a estrutura 

das notícias que contém material enviado pelos telespectadores; o número de notícias com uso 

de material enviado pelos telespectadores em cada dia da semana; a porcentagem de notícias 

com uso de materiais enviados pelos telespectadores divididas por blocos do telejornal e, por 

fim, a divisão geográfica dos conteúdos de origem da audiência, contemplando as grandes zonas 

da cidade do Rio de Janeiro e as regiões metropolitanas cobertas pelo noticiário.    

Os gráficos tiveram como objetivo a sistematização dos dados, permitindo pensar a 

questão da estrutura da notícia, o processo de produção e o espaço – temáticas presentes no 

desenvolvimento da dissertação e na entrevista com Janaína Araújo, profissional da TV Globo, 

jornalista responsável pelo gerenciamento dos materiais enviados ao RJTV via WhatsApp. Em 

nossa análise, buscamos mapear os usos de material amador em um dos produtos de maior 

audiência da TV regional de uma região como o Rio de Janeiro. Pensando, também, numa 

cartografia formada a partir dos materiais enviados pelos telespectadores, a intenção dos 

gráficos foi materializar a discussão sobre o eixo central da pesquisa, que busca pensar a relação 

do telejornal, do espaço, da tecnologia e do telespectador, apontando que Rio de Janeiro é esse 

“desenhado” pelo telejornal com a ajuda do telespectador. 
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3.3 Breve contextualização das edições analisadas e as temáticas relevantes 

 Das 24 edições analisadas, todas tiveram uso de material amador enviado pelos 

telespectadores, presente em um total de 66 notícias, de acordo com nossos critérios de seleção 

e análise. Pensando a partir do tempo, no total de 16 horas, 55 minutos e 42 segundos analisados 

nas 24 edições, 25 minutos e 46 segundos tiveram conteúdo enviado pela audiência, formando 

um total de 2,54% em um percentual geral.  

Ainda que em baixa porcentagem, consideramos estes números relevantes, na medida 

que se tratam de materiais exclusivamente enviados pelos telespectadores, presentes em todas 

as edições analisadas, fazendo desta uma prática contínua ao alimentar o uso de conteúdo de 

origem da audiência, tanto em um período sequencial, composto pelas duas semanas de março, 

quanto em um período anual, pulverizado em dias aleatórios de coleta de material. Em um 

produto historicamente comandado por profissionais da área da Comunicação, encontrar dados 

contínuos de produção amadora enviada pelo público demonstra que a prática telejornalística 

segue em constante mudança segundo modos de sociabilidade contemporâneos que regem o 

comportamento dos sujeitos. Tal proposição, evidentemente, também realça as estratégias de 

uma empresa de comunicação que precisa manter uma audiência envolvida e engajada em 

tempos de novas mídias.  

Observamos que a divisão desses materiais entre o período que contemplou 1 ano inteiro 

em contraste com as duas semanas de março foi equilibrada, com materiais encontrados em 33 

notícias para cada intervalo de análise. Em questão de tempo, os dois períodos também foram 

proporcionais: foram 13 minutos e 29 segundos de conteúdo enviado pelos telespectadores nas 

12 edições no período de agosto de 2016 a setembro de 2017; e 12 minutos e 17 segundos nas 

outras 12 edições de março de 2017. Através desses dados, é possível observar que o noticiário 

adota, tanto em uma perspectiva sequencial, quanto em uma perspectiva não-sequencial, uma 

prática contínua e estabelecida - ao menos no período e no recorte em que se aplica a análise de 

conteúdo em questão. 

Trazemos como primeira frente de análise desses dados a divisão por temáticas, porém, 

para fazer apontamentos e discussões pertinentes sobre o tema, é preciso contextualizar os 

conteúdos analisados, fornecendo uma visão mais abrangente sobre o processo de produção da 

notícia através de seu contexto, que orienta toda a estrutura do noticiário. As temáticas em pauta 

no cotidiano influenciam diretamente o uso dos materiais amadores enviados pelos 

telespectadores, que podem pautar ou ser pautados pelo telejornal, em um ciclo de produção.  
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  A primeira edição analisada, que dá início ao corte temporal estabelecido na pesquisa, 

é a de 24 de outubro de 2016, segunda-feira, que fez uso de material amador em 2 notícias, 

totalizando 18 segundos de conteúdo enviado pela audiência. Em um panorama geral, para 

compreender o contexto da edição em questão, suas principais temáticas, de acordo com os três 

maiores tempos de duração dessas notícias (somadas em caso de repetição do mesmo tema 

dentro da edição) foram: o fechamento da unidade do Poupa Tempo56 de São Gonçalo, que 

aconteceu em novembro do mesmo ano; a confusão após o jogo do Flamengo e do Corinthians 

no Maracanã, que aconteceu no dia 23 de outubro, e a crise na Faetec de Quintino, que na época 

sofria com falta de segurança, merenda e limpeza. A edição de 22 de novembro de 2016, terça-

feira, teve 3 notícias com uso de material amador, num total de 24 segundos de conteúdo de 

origem dos telespectadores. As principais temáticas daquele dia foram: o primeiro depoimento 

à Polícia do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, desde que o esquema de corrupção 

durante seu mandato foi descoberto57; a cobrança dos moradores do bairro de Galo Branco, em 

São Gonçalo, que pediam asfaltamento; e a discussão na Alerj sobre mudanças diante da crise 

do Estado58. 

 A edição de 7 de dezembro de 2016, quarta-feira, teve um material amador enviado 

pelos telespectadores, com 1 minuto e 5 segundos de duração. Os três principais assuntos da 

edição foram: os confrontos e a manifestação em frente à Alerj e a votação de propostas do 

governo; a preparação da escola de samba Vila Isabel para o carnaval de 2017; e a primeira 

noite da ex primeira dama do Estado do Rio de Janeiro, Adriana Ancelmo, na prisão. No dia 12 

de janeiro de 2017, quinta-feira, o RJTV 1º edição utilizou conteúdo dos telespectadores em 3 

notícias, totalizando 1 minuto e 32 segundos de material amador. Os assuntos que ocuparam o 

maior tempo da edição foram: o protesto dos moradores do bairro Vila Guarita, em Nova 

Iguaçu, que pediam por ruas asfaltadas; a primeira comandante mulher da guarda municipal a 

tomar posse; e o protesto de alunos e funcionários da UERJ. Durante o noticiário do dia 3 de 

fevereiro de 2017, sexta-feira, encontramos 3 notícias com uso de material amador, num total 

de 1 minuto e 30 segundos de conteúdo enviado pela audiência, sendo as principais temáticas 

                                                           
56 Serviço oferecido pelo Governo com a função de facilitar alguns processos burocráticos, como a emissão de 

documentos.  
57 Como desdobramento da Operação Lava Jato, que apura esquemas de lavagem de dinheiro que movimentaram 

bilhões de reais em propina em todo o país, o Ministério Público Federal descobriu que o ex-governador do Rio 

de Janeiro Sérgio Cabral comandava um esquema de corrupção com empreiteiras no estado. 
58 Tratou-se de uma série de propostas de economia idealizadas pelos deputados estaduais, que recebeu o nome de 

“pacote anticrise”. Entre elas, o noticiário citou o fim dos programas Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, o 

aumento da alíquota do ICMS nas contas de energia, gasolina, cerveja e refrigerante e o adiamento dos aumentos 

de salário para 2020.  
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do telejornal geral: o quadro “Acadêmicos do RJ”, que apresentou um concurso para o carnaval 

promovido pelo RJTV; a UERJ, que adiava pela quarta vez a volta às aulas por conta da crise 

no Estado; e a coluna “Diversão e Arte”, que trouxe dicas de programações culturais para o fim 

de semana que se aproximava.  

 A edição de 11 de março de 2017, sábado, teve 2 notícias que utilizaram materiais 

enviados pelos telespectadores, num total de 48 segundos de conteúdo amador. Suas principais 

temáticas gerais foram: a operação de agências da Caixa, que executou, à mando do governo 

federal, a liberação do saque das contas inativas do FGTS; o quadro "Programão", com dicas 

culturais dos telespectadores e do telejornal; e as preparações para a vacinação da febre amarela 

no Estado. Os principais assuntos tratados durante a edição de 24 de abril de 2017, segunda-

feira, foram: a cobertura da morte do cantor Jerry Adriani; a cobrança de moradores de São 

Gonçalo que pediam andamento da obra de uma ponte; e a vacinação contra a febre amarela na 

região de Maricá. A edição em questão teve 3 notícias com conteúdos da audiência, totalizando 

51 segundos de material amador. O noticiário de 2 de maio de 2017, terça-feira, teve 3 notícias 

com uso de material amador, totalizando 2 minutos e 18 segundos de conteúdo enviado pelos 

telespectadores, e seus principais assuntos gerais foram: a cobertura massiva do que o telejornal 

nomeou como “manhã de caos no Rio de Janeiro”, em que bandidos queimaram ônibus na 

rodovia Washington Luiz em represália a uma operação policial para acabar com a guerra entre 

traficantes na Cidade Alta, comunidade em Cordovil, na Zona Norte; a Ex-secretária de Adriana 

Ancelmo que revelou que o caderno de anotações do período do governo de Sérgio Cabral foi 

roubado; e a votação na Alerj sobre um projeto de lei que propunha aumentar a arrecadação do 

Estado do Rio.  

 Durante a edição de 14 de junho de 2017, quarta-feira, os três assuntos mais abordados 

foram: a cobetura da morte do jornalista Jorge Bastos Moreno; o atraso no pagamento dos 

salários dos servidores do Estado; e a execução de um bicheiro dentro de um hotel na Barra da 

Tijuca. Encontramos 5 notícias que fizeram uso de conteúdos da audiência, com um total de 1 

minuto e 55 segundos de material amador durante a edição em questão. Em 27 de julho de 2017, 

quinta-feira, foram 3 notícias com uso de material amador, num total de 44 segundos de 

conteúdos enviados pelos telespectadores, e os assuntos que ocuparam a maior parte do 

telejornal RJTV 1° Edição foram: a manifestação de taxistas que terminou em confusão e 

confronto com policiais na manhã do dia 27; a demolição do pórtico de Belford Roxo a mando 

do prefeito da cidade; e a cobertura da Feira Literária de Paraty.  
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A edição de 4 de agosto de 2017, sexta-feira, teve como principais temáticas: a cobertura 

da morte do cantor Luiz Melodia; a Operação Rio 40 Graus que prendeu 10 suspeitos da Lava 

Jato; e a denúncia sobre o descaso do governo com o legado Olímpico um ano após os Jogos 

Rio 2016. Foram 4 notícias com materiais enviados pelos telespectadores, num total de 1 minuto 

e 29 segundos de conteúdo amador. Os três assuntos mais abordados na edição de 16 de 

setembro de 2017, sábado, foram: a cobertura massiva do primeiro dia do festival Rock in Rio, 

que ocupou 10 das 12 notícias da edição em questão do noticiário; a preparação da Orquestra 

da Maré para a apresentação no Museu do Amanhã; e os 5 mortos na “guerra” entre traficantes 

rivais no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Neste dia, encontramos conteúdos 

amadores em 1 notícia, com um total de 35 segundos. 

O quadro a seguir reúne as principais temáticas de cada uma das 12 edições do período 

de outubro de 2016 a setembro de 2017, as dividindo entre as notícias gerais e as que contam 

com material amador enviado pelos telespectadores: 

Data 

Dia da 

semana 

Notícias com 

uso de 

material 

enviado pelo 

telespectador  

Tempo total 

dos materiais 

amadores  

Temáticas dos 

materiais 

amadores     

Três principais 

temáticas das notícias 

gerais  

24/10/2016 

segunda-

feira 2 18 segundos  serviço;  violência  

serviço; violência; 

serviço  

22/11/2016 terça-feira 3 24 segundos 

violência; violência; 

denúncia  política; política; bairro  

07/12/2016 

quarta-

feira 1 

1 minuto e 5 

segundos  Clima 

política; cultura; 

política 

12/01/2017 

quinta-

feira 3 

1minuto e 32 

segundos  

transporte; clima; 

clima  

denúncia; outros; 

denúncia 

03/02/2017 sexta-feira 3 

1 minuto e 30 

segundos  

violência, denúncia; 

clima  

cultura; denúncia; 

cultura  

11/03/2017 sábado 2 48 segundos  violência; cultura  

serviço; cultura; febre 

amarela 

24/04/2017 

segunda-

feira 3 51 segundos  

violência; violência; 

clima 

outros; bairro; febre 

amarela 

02/05/2017 terça-feira 3 

2 minutos e 18 

segundos  

violência, violência; 

violência  

violência; política; 

política 

14/06/2017 

quarta-

feira 5 

1  minuto e 55 

segundos  

violência, violência; 

violência; política; 

clima 

outros; serviço; 

violência 

27/07/2017 

quinta-

feira 3 44 segundos  

política; clima; 

cultura  

violência; política; 

cultura 

04/08/2017 sexta-feira 4 

1 minuto e 29 

segundos  

política; denúncia; 

política; denúncia  

outros; política; 

denúncia  

16/09/2017 sábado 1 35 segundos  violência  

cultura; cultura; 

violência 
Quadro 5: principais temáticas das notícias das edições de 24/10/2016 a 16/09/2017 do RJTV 1º Edição, com 

destaque para as notícias em que foram identificados usos de materiais amadores enviados pelo público. 
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 As 12 edições de março de 2017, dos dias 13 a 18 e 20 a 25, tiveram, ao todo, 33 notícias 

com uso de material amador enviado pelo público, somando 12 minutos e 17 segundos de 

conteúdo da audiência, de um total geral de 8 horas, 18 minutos e 54 segundos de duração total 

das 12 edições. As  três temáticas que se destacaram nestas duas semanas seguidas de análise 

foram: a cobertura dos preparativos para a campanha de vacinação contra a febre amarela, que 

ocupou aproximadamente 20% das notícias, com 35 das 173 matérias dessas 12 edições de 

telejornal; a crise no Estado do Rio, com atrasos de pagamentos de salários de servidores e 

aposentados, protestos e paralisações nas instituições de ensino estaduais, ocupando 

aproximadamente 6% das notícias, com 11 matérias; e as novas medidas do então novo prefeito 

da cidade, Marcelo Crivella,  com aproximadamente 5% das notícias, num total de 9 matérias59.  

 

Datas das 

edições de 

março de 

2017 

Dias da 

semana 

Número de notícias com 

uso de material enviado 

pelo telespectador 

Tempo total 

dos 

materiais 

amadores 

Temáticas 

dos 

materiais 

amadores 

Três principais 

temáticas das 

notícias gerais 

13 a 18 e de 

20 a 25 

segunda

-feira a 

sábado 33 

12 minutos e 

17 segundos 

clima; 

violência; 

cultura 

febre amarela; 

política; política 
Quadro 6: principais temáticas condensadas das notícias das edições de março de 2017, dos dias 13 a 18 e dos 

dias 20 a 25, do RJTV 1º Edição, com destaque para as notícias em que foram identificados usos de materiais 

amadores enviados pelo público. 

 

Os quadros de análise também nos forneceram informações interessantes sobre a 

estrutura e o funcionamento do telejornal em relação às temáticas abordadas. Com exceção dos 

eventos especiais, sazonais, ou de força maior, como o carnaval, o festival Rock in Rio, a FLIP, 

a febre amarela e os falecimentos, por exemplo, observamos que às segundas, terças, quartas e 

quintas, o telejornal tende a abordar assuntos variados em proporções mais equilibradas, e às 

sextas e sábados, os assuntos de cultura ganham maior destaque com a proximidade do fim de 

semana.  

Sendo assim, a partir da análise, propomos uma divisão do RJTV entre as seguintes 

grandes temáticas, de acordo com os assuntos recorrentemente tratados nas 24 edições que 

compõem o corpus da pesquisa: “bairro e problemas cotidianos” relacionados ao dia a dia 

nessas regiões e problemas de infraestrutura, em assuntos que abarcam buracos nas vias, postes 

com mal funcionamento, problemas de saneamento, etc; “violência”, com notícias sobre 

confrontos policiais, acontecimentos como tiroteios, assaltos, etc; “transporte”, contendo as 

notícias que falam dos meios de transporte em temas como trânsito, acidentes; “serviços”, com 

                                                           
59 Todos as edições destrinchadas entre as 11 tipificações supracitadas, incluindo as temáticas assim como 

descritas e resumidas neste tópico, estão no Anexo 1, composto pelos 24 quadros de análise consolidados.  
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denúncias e flagrantes sobre variados temas, como o funcionamento de comércios e 

instituições, como bancos, faculdades, mercados, etc; “cultura”, com pautas sobre 

programações e eventos culturais; “clima/tempo”, a partir de notícias relacionadas ao clima; 

“política”, com pautas sobre as medidas e articulações dos governantes do Estado e dos 

munípios; “febre amarela”, temática que se fez necessária a partir da quantidade de notícias 

sobre o tema, especialmente nas edições de março de 2017, e “outros”, que representa todas as 

demais temáticas abordadas em menor escala, segundo nossa observação.  

Num total de 66 notícias que tiveram uso de material amador enviado pelos 

telespectadores dentro das 24 edições analisadas (metade nas 12 edições que contemplam 1 

ano, e metade nas outras 12 edições no período de 2 semanas seguidas em março, conforme 

supracitado), tivemos 1 notícia dentro da temática “serviço”; 23 em “violência”; 5 em 

“denúncia”; 18 em “clima”; 6 em “transporte”, 8 em “cultura”; 4 em “política” e 1 em “outros”. 

Os temas “bairros e problemas cotidianos e “febre amarela” não tiveram conteúdo enviado pela 

audiência dentro de nosso corpus de análise, ainda que tenham sido encontrados em grande 

número na análise geral, contendo não só as notícias que fizeram uso de material amador.  

Sendo assim, preparamos o gráfico 1, que demonstra o número de notícias contendo 

materiais enviados pelos telespectadores, separadas por tema, dentro de nosso corpus de 

análise: 

 

 

Gráfico 1: número de notícias com material enviado pelos telespectadores separada por temas nas 24 edições 

analisadas do telejornal RJTV 1º Edição. 
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É importante demarcar que duas situações influenciam esses números: o telejornal 

possui quadros fixos na programação, que têm o uso de material amador enviado pelos 

telespectadores como parte de seu funcionamento, divulgando, inclusive, o número do 

WhatsApp do noticiário, a fim de incentivar a produção e o envio de conteúdo da audiência. Na 

maior parte das edições analisadas, a previsão do tempo, que vai ao ar durante todos os dias de 

exibição do telejornal, e o quadro que traz dicas culturais, que geralmente vai ao ar às sextas-

feiras e aos sábados, usam material dos telespectadores, seja em foto ou vídeo. Notamos, 

portanto, influência desse modo de operação do telejornal no número de notícias dentro dos 

temas “clima” e “cultura”, que têm material amador recorrentemente incorporado. Ainda assim, 

observamos que, pensando na temática, refutamos uma de nossas hipóteses iniciais, que 

propunha que grande parte dos materiais enviados pelo público com aproveitamento no produto 

final provinha do tema “bairros e problemas cotidianos”.  

Ainda que, de acordo com a responsável pelo gerenciamento dos materiais provenientes 

do WhatsApp no telejornal, Janaína Araújo, a variação temática desses conteúdos tenha grande 

inclinação para os problemas de bairro, conforme observamos na entrevista realizada na sede 

da emissora, em nosso corpus de análise, o tema em questão não se manifestou de forma 

expressiva quando aplicamos o filtro da produção amadora da audiência. O apontamento que 

se observa a partir desses dados é que nem sempre a temática com grande número de materiais 

enviados pelo público é incluída na pauta do telejornal, que coloca o filtro da produção em ação, 

elegendo conteúdos de acordo com sua orientação narrativa e seleção arbitrária.  

Já o grande número de notícias dentro do tema “violência” - categorização com a maior 

quantidade de conteúdo amador utilizado pelo telejornal - dialoga com nossas percepções 

iniciais e com as informações da entrevistada, fornecendo possibilidades de reflexão sobre o 

Rio de Janeiro que se quer mostrar com a ajuda do telespectador, que, por sua vez, permite o 

acesso do noticiário a territórios antes pouco explorados e garante o flagrante de situações que 

dificilmente seriam capturadas senão pelos dispositivos móveis conectados - com seu caráter 

ubíquo. Exploramos esse e outros apontamentos no subitem 3.5. 

 

3.4 Sob a perspectiva da análise de conteúdo, o perfil interativo do RJTV com a ajuda da 

audiência 

 Diante das possibilidades de exploração dos dados coletados a partir de nossa análise de 

conteúdo, julgamos relevante explorar as questões relativas à estrutura do telejornal no 

tratamento das notícias que fazem uso de material do público, em vista de nosso objetivo de 
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pesquisa, que visa observar os novos modos do fazer telejornalístico pela perspectiva da 

produção. No total de 66 notícias com uso de conteúdos da audiência, o telejornal creditou 57 

ao telespectador, deixando de atribuir a 9 delas a autoria amadora, conforme observamos no 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2: porcentagem de notícias com material enviado pelos telespectadores em que o RJTV 1º Edição atribui 

a autoria à audiência. 

 

Conforme supracitado, a partir de nossa observação, o RJTV 1º edição utiliza dois 

recursos para creditar o material amador: através de tarjas ou legendas com os dizeres “imagens 

enviadas por telespectadores” (como demonstrado na imagem 2) ou através da fala dos 

apresentadores ou repórteres. 
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Figura 2: registro da edição de 12 de janeiro de 2017, da reportagem que denunciava o segundo dia consecutivo 

de confusão “com menores” na linha de ônibus 474, que faz o trajeto Jacaré- Jardim de Alá. Na imagem em 

questão, o telejornal utiliza material amador e atribui a autoria aos telespectadores, conforme observa-se na 

legenda acima. Fonte: print das autoras.  

 

De acordo com as informações divulgadas no site do G1, que incentiva os internautas e 

telespectadores a enviarem conteúdos para o RJTV, uma vez que a audiência envia qualquer 

material, a empresa detém os direitos sob este conteúdo, podendo utilizá-lo, ou não, da forma 

que julgar pertinente, sem a necessidade de qualquer tipo de remuneração ou atribuição ao 

público:  
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Figura 3: publicação postada no portal G1 em 28/04/2017 que incentiva o envio de vídeos e fotos para o 

WhatsApp do RJTV. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/publico-pode-enviar-videos-e-

fotos-para-o-rjtv-pelo-whatsapp.ghtml  

 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/publico-pode-enviar-videos-e-fotos-para-o-rjtv-pelo-whatsapp.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/publico-pode-enviar-videos-e-fotos-para-o-rjtv-pelo-whatsapp.ghtml
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Figura 4: trecho do “Termo de uso e outras avenças” publicado no portal G1 em 20/03/2015 e linkado 

através de hiperlink à publicação supracitada (imagem 3) que estabelece as condições do envio de vídeos e fotos 

para o WhatsApp do RJTV, citando a licença de uso do material. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/03/vc-no-g1-termo-de-uso-e-outras-avencas.html  

 

Padilha (2017) propõe que a imagem é uma das marcas mais fortes da ascensão dos 

atores sociais e das instituições não midiáticas ao campo do jornalismo. A autora acredita que 

a produção, a circulação e o consumo de materiais produzidos por esses sujeitos – que não 

pertencem às instituições midiáticas - refletem em novas práticas sociais que impactam, 

também, na linguagem dos objetos midiáticos. Nesse contexto, a imagem amadora – estática 

ou em movimento - ganha status de informação, onde, “traz consigo um sentimento de pertença, 

de referência de realidade, porque o telespectador se reconhece nela, vê o reflexo do ponto de 

vista do cidadão e não do aparato da instituição jornalística” (PADILHA, 2017, p. 61). Nesse 

sentido, acreditamos, assim como as proposições da autora, que os materiais amadores ganham 

maior valor também pela perspectiva do telejornal, que vincula a imagem enviada pela 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/03/vc-no-g1-termo-de-uso-e-outras-avencas.html
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audiência à possibilidade de um discurso de identificação, contribuindo para que o 

reconhecimento e a identificação do telespectador – ainda que como entidade única – apareça 

nesse processo, onde “a abundância de registros amadores que alcança as instituições midiáticas 

tem seus signos moldados a contextos discursivos e interacionais e são devolvidos ao consumo 

em níveis de circulação que propiciam a geração de novos sentidos” (PADILHA, 2017, p.62). 

Pela ótica do produto final, articulando com nosso objeto de pesquisa, verificamos que 

o telejornal não possui um padrão estabelecido quanto ao crédito dos conteúdos compartilhados 

pela audiência, ora fazendo uso da legenda “imagens enviadas por telespectadores”, ora 

deixando esta função para a apresentadora, comentaristas ou repórteres, que falam 

informalmente, sem qualquer registro escrito. Refletindo através de outro viés, diante do 

posicionamento do telejornal que busca se resguardar sob a utilização de material enviado pelo 

público, não tendo a obrigação legal de atribuir tais conteúdos à audiência, consideramos o 

razoável percentual de 86% de atribuição aos telespectadores uma estratégia para incentivar o 

envio de fotos e vídeos ao RJTV, alimentando a colaboração gratuita e envio irrestrito de 

material ao telejornal, o que, de acordo com a entrevistada Janaína Araújo, garante maior 

proximidade, instantaneidade e acesso a territórios antes dificilmente penetráveis sob a ótica 

dos sujeitos que “vivem a notícia”.  

A preferência do formato dos materiais utilizados pelo telejornal também se relaciona à 

estratégia de exploração da colaboração de seus telespectadores, na medida que a escolha por 

conteúdos em vídeo demonstra o aspecto do qual tratamos no capítulo 1, que apela para as 

imagens sintetizadoras do telejornal, que dinamizam, testemunham, vinculam e exalam 

emoção, remendando o cotidiano multifacetado através da imagem em movimento – base do 

audiovisual. Observamos que 46 notícias fazem uso de conteúdo em formato de vídeo e 24 em 

formato de foto60.  

                                                           
60 É importante ressaltar que os materiais foram contabilizados em cada formato, onde 4 notícias fizeram uso dos 

dois formatos. Nesse caso, contabilizamos um material para cada, por isso a soma de vídeos e fotos ultrapassa o 

número total de 66 notícias que fizeram uso de conteúdos da audiência.  
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Gráfico 3: porcentagem do formato dos materiais enviados pelos telespectadores ao RJTV 1º Edição, divididos 

entre fotos e vídeos, dentro das 66 notícias encontradas 

 

Refletindo sob esse aspecto, Becker (2012, p.231) propõe que o entendimento das 

combinações dos elementos que constituem o texto audiovisual contribui para “uma melhor 

percepção dos sentidos das notícias”, além de entender que os usos críticos e criativos das 

ferramentas digitais podem colaborar para “o exercício da cidadania e o aperfeiçoamento da 

prática jornalística na atualidade”. A seleção arbitrária de materiais em formato de vídeo em 

padrões não “tradicionais” ou profissionais do ponto de vista da qualidade estética da imagem, 

dialoga com as proposições da autora, que identifica que produções televisivas podem quebrar 

regras no discurso e na temática, misturando gêneros e adicionando novos e diversos pontos de 

vista na construção narrativa. Ela propõe que relatos jornalísticos que incorporam linguagem 

audiovisual e recursos multimídia intervêm, através da sua mediação, em diferentes aspectos 

da sociedade, partindo do pressuposto de que se trata, sobretudo, de produtos culturais criados 

pela indústria da comunicação.  

Becker afirma que novas formas de interpretação e apropriação dos meios e das 

linguagens passam por formatos esteticamente inovadores, que fazem desenvolver outros 

modos de perceber o Brasil, estabelecendo, também, uma cultura da imagem. Partindo da 

cultura contemporânea constituída, em grande proporção, por sistemas de reprodução de som e 

imagem, a autora argumenta que os textos audiovisuais, inclusive os televisivos, devem ser 

vistos, também, como meios para fazer e criar a cultura.  

A cultura da imagem, que explora a visão e a audição, estimula 

os indivíduos a se identificarem com as ideologias, posições e 

representações dominantes, mas também é formada por um 
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conjunto de obras complexas que devem ser estudadas para 

uma maior compreensão dos processos de comunicação e da 

sociedade contemporânea. (KELLNER apud BECKER, 2012, 

p. 243).  

 

Rezende e Bedran (2016, p.26) defendem que no cenário contemporâneo do 

ciberespaço, “a produção de imagens deixa de ser um efeito de duplicação e representação, para 

tornar-se processo de construção e simulação”, resultando em uma acentuada mediação 

tecnológica, já que os sujeitos passam a viver em ambientes “tecnocomunicacionais”, 

constituídos por interatividade e conectividade. Nesse sentido, as autoras propõem que a mídia 

se torna um espaço autônomo e privilegiado que atua na construção do real. “Fatos e coisas 

passam a ser reapresentados a partir de um tempo vivo e a simulação torna-se uma 

representação apresentativa (SODRÉ apud REZENDE E BEDRAN) na qual a conjuntura 

temporal, marcada pela aceleração, configura outros sentidos de lugar, novas territorializações” 

(REZENDE e BEDRAN, 2016, p. 27) 

Seguindo o percurso da análise de dados, também levantamos o uso de conteúdos 

amadores enviados pelo público em relação a estrutura das notícias, onde observamos que 40 

notícias com uso de material dos telespectadores têm o formato de reportagem, 15 são em 

estúdio, através das imagens do público utilizadas na previsão do tempo – que, conforme 

observamos, se trata de uma prática estabelecida do telejornal – e 11 das notícias que fazem uso 

de material amador possuem o formato de nota coberta, conforme exploramos no gráfico 4: 

 

Gráfico 4: porcentagem da estrutura das notícias que contém material enviado pelos telespectadores dentro do 

nosso corpus de análise de 66 notícias.  

 

 Observamos que a maior porcentagem de notícias em formato de reportagem demonstra 

que o telejornal inclui o telespectador na produção de seu principal produto, introduzindo-o, 
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ainda que de forma anônima em alguns casos, no formato apurado da narrativa telejornalística 

contemporânea, que ao mesmo tempo em que “acolhe” novas configurações, é modificada por 

elas, transformando sua estrutura enquanto produto e discurso. Os números demonstram ainda 

que os materiais enviados pela audiência podem render, complementar ou ilustrar apurações 

que configuram reportagens.  

 Ponderando sobre a construção da reportagem com o uso de conteúdos enviados pelos 

telespectadores, se faz preciso, no entanto, marcar mais uma vez o processo de filtragem pelo 

qual passam os conteúdos amadores, já que, a narrativa do produto telejornalístico funciona a 

partir de um recorte, que aponta, também no exemplo de nosso objeto de pesquisa, que a 

reportagem construída com o auxílio de materiais amadores não segue necessariamente a versão 

ou a orientação narrativa e discursiva pensada pelo telespectador na hora do registro do material 

que foi enviado ao telejornal.  

A audiência, portanto, mesmo que atue como “fornecedora” ou fonte de matérias-primas 

que servirão como base para o produto telejornalístico, não possui nenhuma gerência sobre a 

construção da reportagem. “Ao incorporar os insumos produzidos, de forma amadora, em sua 

narrativa, o telejornal condiciona os elementos discursivos a uma linha editorial e, nesse 

processo, pode eliminar fragmentos que levam parcialmente à experiência da realidade que 

chegou de forma bruta” (PADILHA, 2017. p. 62). Ao cortar e produzir o trecho que considera 

factualmente mais relevante, o filtro do telejornal insere os artifícios de edição, evidenciando 

que o produto final não passa de montagem, que, buscando maior dinâmica, velocidade e 

generalização de um determinado assunto, acaba por alterar o tempo e o estado “inicial” do 

flagrante amador (PADILHA, 2017).  

Diante dos dispositivos móveis e de suas potencialidades de participação e 

compartilhamento que alimentam o flagrante e os registros amadores que serão posteriormente 

filtrados pelo telejornal, a configuração do telejornalismo se encontra diante de um novo 

paradigma, com particularidades no processo de produção, envolvendo novos atores, narrativas, 

suportes e recursos tecnológicos, que passam a atuar também no formato e estrutura 

telejornalísticos, como verificamos no caso do RJTV. Esse complexo modelo que leva a 

conceber o fluxo constante da informação inclui o telespectador na pauta diária, de forma 

contínua, como verificamos a partir dos dados a seguir. 

Em relação aos dias da semana em que observamos o maior número de notícias com 

material amador, terça-feira e quinta-feira tiveram, cada uma, 14 notícias com uso de conteúdo 



 
 
 

111 
 

de autoria da audiência; seguidas pela sexta-feira, que teve 13 notícias, a quarta-feira, com 11, 

a segunda-feira, com 10 e, por fim, o sábado, com 6: 

 

 

Gráfico 5: número de notícias com uso de material enviado pelos telespectadores em cada dia da semana, com 

base nas 66 notícias encontradas em nosso objeto de pesquisa. 

 

 Através dos dados levantados no gráfico 5, observamos que os picos de maior uso de 

material amador enviado pelo público em relação aos dias da semana são terça-feira e quinta-

feira, edições do noticiário que trazem pautas variadas de maneira equilibrada, de acordo com 

nossa análise das 24 edições que compõem o objeto. Com exceção do sábado, que apresenta 

maior diferença em relação aos outros dias, pontuamos que a distribuição do conteúdo amador 

se dá de maneira equilibrada e contínua, oscilando pouco em relação aos dias da semana61. Os 

dados apontam, dessa forma, para a incorporação dos conteúdos enviados pelo público de forma 

ininterrupta e estável, já que, fazendo uso de material amador em cada uma das edições 

analisadas, totalizando a considerável porcententagem de 100% delas, e distribuindo esses 

conteúdos proporcionalmente durante os dias em que há exibição do noticiário, é possível 

observar uma prática bem definida, que entende que a força dos flagrantes amadores e das 

imagens enviadas pela audiência tem muito a dizer diante de um cenário no qual a televisão 

busca a captura e representação do real mesmo sem – e talvez principalmente porque – a 

possibilidade de se manter onipresente.  

                                                           
61 Vale marcar que, nesse sentido, a lógica de que o telejornal de sábado é “mais leve” continua como estratégia 

do processo da pauta, através dos critérios de noticiabilidade segundo os dias. 
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 Para nos ajudar a mapear e conhecer o funcionamento do telejornal RJTV 1º Edição 

quanto ao uso de material amador enviado pelos telespectadores, levantamos, também, a 

porcentagem de notícias que utilizam conteúdo da audiência dividida por blocos do noticiário. 

Verificamos que o telejornal distribui o material amador de forma equilibrada não só entre os 

dias da semana, mas também dentro de sua própria duração, entre o começo, meio e fim, com 

uma leve tendência para o segundo bloco, que apareceu 25 vezes, seguido do primeiro, com 21, 

e do terceiro bloco, com 20 notícias: 

 

 

Gráfico 6: porcentagem de notícias com uso de materiais enviados pelos telespectadores divididas pelos blocos 

do telejornal. 

 

Nesse sentido, da mesma forma que tenta suprir a falta de onipresença e ubiquidade 

(devido às limitações de custo, equipamentos e equipes) através da adoção diária e contínua de 

conteúdos que vêm dos telespectadores, o telejornal parece, também, buscar um equilíbrio 

dentro do produto final, estabelecendo uma prática constante através da adoção de material 

amador – uma das principais fontes do flagrante no contexto da produção telejornalística 

contemporânea – distribuído uniformente entre o noticiário de cada dia.  

Por fim, arrematando, por ora, a exploração dos dados desta pesquisa empírica, se fez 

necessário explorar, também, a questão espacial, dialogando com o depoimento da jornalista 

Janaína Araújo e com as discussões levantadas ao longo desta dissertação, que trataram as 

características do espaço no contexto dos contemporâneos modos de sociabilidade e mobilidade 

diante da rede. Numa breve cartografia do Rio de Janeiro, buscamos compor o perfil espacial 
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do RJTV, que depois do advento do WhatsApp e das tecnologias de sociabilidade, encontrou 

novos meios de ampliar seus caminhos62.  

Dentre as 66 notícias encontradas com uso de material amador, excluímos as que não 

identificaram o lugar de forma evidente e precisa, e também as que o espaço não era relevante 

para a construção do material telejornalístico, já que mesmo fixando-se em determinado local 

para sua enunciação, a notícia se baseou em outra localidade63. Dessa forma, elaboramos o 

gráfico 7, que aponta os principais espaços na cidade do Rio de Janeiro e Região Metropolitana 

que se manifestaram em nosso corpus de análise, abrigando as notícias com uso de material 

enviado pelos telespectadores. 

 

 

Gráfico 7: porcentagem das notícias com uso de material amador divididas pelas grandes regiões da cidade do 

Rio de Janeiro e Região Metropolitana, excluindo as notícias com local indefinido. Obs: para auxiliar no 

entendimento do gráfico, começando pela Zona Norte, com 37%, as porcentagens seguem a ordem das regiões 

elencadas de cima para baixo.  

 

                                                           
62 Conforme evidenciado durante a entrevista com Janaína Araújo, profissional da TV Globo do Rio de Janeiro 

responsável pelo gerenciamento dos materiais enviados via WhatsApp pelos telespectadores para o telejornal 

RJTV. 
63 Para fins de exploração, codificação e contabilização dos dados, nomeamos, em nossos quadros de análise, esses 

materiais como “LI”, sigla que significa “Lugar Indefinindo”.  

37%

11%
11%

7%

11%

4%

4%

4%

7%
4%

MATERIAIS ENVIADOS PELOS TELESPECTADORES NA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO E REGIÕES 

METROPOLITANAS 

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Central

Zona Sul

Duque de Caxias

Magé

Belford Roxo

Japeri

Niterói

Petrópolis



 
 
 

114 
 

 Verificamos, através do gráfico, que a Zona Norte lidera, entre as regiões com a maior 

porcentagem de notícias que fizeram uso de material amador, com a porcentagem de 37%, 

seguida pelas Zonas Oeste e Central, ambas com 11%. A Zona Sul da cidade do Rio ficou com 

7% dos materiais. Saindo da cidade e pensando a região metropolitana, Duque de Caxias teve 

a mesma porcentagem de notícias que as Zonas Oeste e Central, seguida por Niterói, com 7%, 

e pelas cidades de Magé, Belford Roxo, Japeri e Petrópolis, cada uma com 4%. Por ser um 

telejornal que tem como abordagem principal a cidade do Rio, verificamos que a porcentagem 

de notícias dentro do território da cidade é a maioria. Somadas, as Zonas Norte, Oeste, Central 

e Sul detém 66% das notícias encontradas em nossa coleta e produção de dados – tirando as 

que apresentavam os lugares indefinidos, conforme explicamos.  

 Sendo assim, trazemos, mais detalhadamente, cada Zona identificada na análise, a fim 

de entender os bairros que mais aparecem em cada uma delas. Dentro da Zona Norte - a região 

da cidade do Rio com o maior número de notícias com uso de material amador - encontramos 

os locais: Quintino, Tijuca, Jacaré, Piedade, Complexo do Alemão, Cordovil, Vicente de 

Carvalho e Manguinhos. Verificamos que, dentro da Zona Norte, o Complexo do Alemão e a 

Tijuca lideraram, seguidos pelos outros locais em proporções equilibradas. Já na Zona Oeste, 

identificamos apenas duas regiões: Cidade de Deus e Barra da Tijuca. Na Zona Central, 

encontramos notícias com uso de material amador enviado pelos telespectadores no Centro e 

na Mangueira. Por fim, na Zona Sul, identificamos os bairros da Gávea e Copacabana, conforme 

sistematizado nos gráficos complementares abaixo:  

 

Gráfico 8: gráfico complementar ao 7, trazendo as notícias com uso de material amador divididas pelos locais da 

Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. 
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Gráfico 9: gráfico complementar ao 7, trazendo as notícias com uso de material amador divididas pelos locais da 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Gráfico 10: gráfico complementar ao 7, trazendo as notícias com uso de material amador divididas pelos locais 

da Zona Central da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

Gráfico 11: gráfico complementar ao 7, trazendo as notícias com uso de material amador divididas pelos locais 

da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Coutinho e Mata (2009, p.1) defendem que o acelerado processo de urbanização pelo 

qual o Brasil passa desde a década de 1960 coloca a cidade como “palco da economia pós-

industrial no século XXI”, em que um complexo e multidimensional esquema de cidades se 

configura. Essa composição da cidade, prevê, segundo os autores, uma urbanização que traz a 
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exclusão social e a segregação espacial. Nesse contexto, além de clamar por diversos outros 

direitos, a população periférica também reinvindica presença e representação nas ambiências 

midiáticas que passaram a compor a experiência cotidiana e experimentam transformações, 

adquirindo novas características, entre elas a televisão.  

(...) aumentam as reivindicações da população acerca de um 

maior poder de representatividade e de respeito à diferença nos 

processos de gestão urbana. Diante deste cenário (...), a 

exigência de condições mais dignas de habitabilidade 

ultrapassa cada vez mais os limites meramente “ambientais” ou 

“geográficos”. Os utilizadores da cidade, com destaque para os 

moradores das periferias, reclamam por “salubridade 

midiática”, principalmente na televisão. (COUTINHO, Iluska e 

MATA, Jonathan, 2009, p.3) 

 

A exigência de um espaço urbano se mistura à exigência de um espaço televisivo, 

evidenciando um regime de interação em que o telejornalismo atua na construção desses dois 

espaços que tenta representar – e circular. Os autores observam que a caracterização da 

periferia, ou do “extracentro” a partir da mídia local ou nacional se baseia nos estereótipos da 

insegurança, do crime, dos problemas urbanos, na luta pela manutenção de necessidades 

básicas. Permeada por jogos de poder e negociações identitárias a partir do fragmentado e 

acelerado cotidiano contemporâneo, a ideia de “um ́ centro-fixo´ de elaboração identitária perde 

força” (COUTINHO, Iluska e MATA, Jonathan, 2009, p.6).  

No desespero de mostrar que atende às reivindicações dos sujeitos periféricos que 

também clamam por um lugar no mundo a partir das representações midiáticas, o telejornal 

tenta encontrar meios de compreender os desagregados comportamentos que marcam novos 

modos de produção na contemporaneidade. Ao mesmo tempo que a composição de cidade do 

século XXI experimenta, ainda que “conectada” a partir do espaço virtual, uma urbanização 

excludente e segregadora, que é reforçada a partir de representações estereotipadas dessas 

regiões pelo noticiário local, o telejornal busca ultrapassar essas “barreiras” espaciais, 

territoriais e de sentido (que ele mesmo ajuda a levantar) a partir do aproveitamento estratégico 

das potencialidades das mídias móveis conectadas. Se há alguma transposição dessas barreiras, 

ela parece ter sucesso apenas para o telejornal, que passa a ter acesso a espaços – físicos e de 

representação - que não facilitam sua entrada.  

Nesse sentido, entedemos que as representações do telejornal, especialmente o local, 

que negocia as produções de sentido em um “raio territorial menor”, direcionam, na maioria 

das vezes, o olhar para as regiões periféricas, onde, a partir de uma visão estereotipada, as 

temáticas “noticiáveis” como a violência, os problemas cotidianos de bairro e as denúncias se 
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manifestam com maior recorrência, inclusive a partir de relatos dos próprios moradores dessas 

regiões marginalizadas. Acreditamos que esse olhar direcionador e ultrageneralizante que 

enxerga a periferia a partir de tais temáticas faz parte do filtro telejornalístico, que opera 

selecionando e transportando conteúdos que se encaixem nesses assuntos “característicos das 

regiões marginalizadas da cidade”. Esse recorte se apresenta, também, na seleção dos materiais 

enviados pelos telespectadores, que, conforme observamos em nossa pequisa, a partir dos dados 

da análise de conteúdo, têm maior relevância quando mostram regiões periféricas na temática 

da violência.  

Em suma, a partir dos dados encontrados em nossa análise de conteúdo, verificamos que 

o Rio de Janeiro que emerge de um dos produtos jornalísticos audiovisuais regionais de maior 

audiência local é o da violência, mostrando, em sua maioria, regiões periféricas, com materiais 

majoritariamente no formato de vídeo, na maior parte das vezes creditados ao telespectador 

(como entidade única, sem personificação), em reportagens distribuídas entre o tempo total do 

noticiário de maneira contínua, marcando uma prática comum e estabelecida diante do 

funcionamento interno do telejornal e do produto final, que traz marcas de uma mistura 

audiovisual amadora e profissional conduzida pelo noticiário.  

A partir das informações que nosso objeto nos forneceu através da análise de conteúdo, 

levantamos uma reflexão sobre os dados da pesquisa: sob a perspectiva do espaço e do 

cotidiano, propomos que, na ausência de qualidade técnica, discursiva e narrativa observando 

pela ótica profissional, os conteúdos enviados pelo público atendem à lógica do flagrante e 

atuam ativamente na complexa engrenagem das táticas e estratégias que conduzem a prática da 

participação como envio de material. Esses materiais agem, ainda, como transpositores 

espaciais para o noticiário televisivo, ajudando a compor o raio de cobertura telejornalístico. 

Discutimos estas questões no subitem a seguir.  

 

3.5 Sob as câmeras do telespectador, o Rio de Janeiro do RJTV: os flagrantes e a violência 

na perspectiva do espaço e do cotidiano 

Imagens com a temática da violência dificilmente são captadas pelos veículos de 

comunicação no momento exato do acontecimento. Como afirma a entrevistada Janaína Araújo, 

o flagrante cotidiano e espontâneo é uma das principais características de inovação 

proporcionada pelo material amador enviado pelos telespectadores. D´Andréa (2014, p.286) 

acredita que a produção audiovisual jornalística voltada para a internet caracteriza-se, entre 

outros aspectos, “pelas múltiplas ´mestiçagens´, ou por hibridismos assumidos na produção e 
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edição das imagens em movimento, inclusive por empresas noticiosas tradicionais”. O autor 

defende que o amadorismo misturado ao profissional experimenta uma crescente incorporação 

e legitimação nos produtos noticiosos, a partir de narrativas audiovisuais de qualidade técnica 

inferior produzidas por pessoas comuns. Este comportamento garante a introdução do fator 

espontaneidade e do flagrante à produção telejornalística, já que grande parte desses vídeos de 

estética amadora é produzida por sujeitos comuns através de dispositivos móveis conectados à 

Internet, disseminando esses materiais com a ajuda de plataformas de compartilhamento como 

o WhatsApp.  

D´Andréa resgata o conceito de “mass self-comunication”, de Castells (2009) - que 

aponta um modo peculiar de emissão, ao mesmo tempo massivo e pessoal – para explorar um 

modelo de criação e difusão de conteúdo que adota formas “revolucionárias” de comunicação 

oriundas da “ingenuidade” de jovens produtores de conteúdo. O autor acredita no potencial 

impacto das imagens amadoras no estabelecimento de laços, provocações e instigações, com 

possibilidades de surpreender ou indagar os telespectadores.  

Ele recorre a Jost (2007) para entender o poder de vinculação das narrativas audiovisuais 

amadoras e sua relação com as imagens violentas. Ao problematizar a linguagem 

telejornalística diferenciando as denominadas “imagens violentas” e as “imagens da violência”, 

Jost (2007) faz uma importante distinção que permite entender o potencial de vinculação das 

narrativas audiovisuais amadoras, especialmente dentro da temática discutida. As primeiras, 

segundo o autor francês, suscitam uma emoção incontida, que permite “viver o acontecimento”, 

construindo uma “humanidade” atrás da câmera – tratam-se de imagens que possuem a 

capacidade de provocar uma espécie de choque perceptivo, revelando a experiência por trás da 

câmera. Já as imagens da violência provocariam um choque emotivo, com enfoque na 

demonstração e no tomar conhecimento, sem se aproximar da questão do fazer sentir.  

Articulando a partir do discurso dos autores, a relação das imagens amadoras com a 

temática da violência permite ao telespectador, além de conhecer, experienciar uma outra 

percepção do tema, sentindo-o pela perspectiva de outro telespectador, com avanços, recuos, 

reações e particularidades característicos de um contexto de espontaneidade e amadorismo, 

ainda que submetido à lógica produtiva profissional do audiovisual jornalístico. D´Andréa 

propõe que a inserção dos telespectadores no jogo de representações e estratégias de produção 

do telejornal aponta uma mediação complexificada das imagens amadoras potencialmente 

violentas, envolvendo os sujeitos espectadores e os tornando “corresponsáveis e coautores de 

uma enunciação que vincula por carregar uma experiência intensamente vivida por alguém. Ao 
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serem interpelados, todos são convocados a também se tornarem enunciadores, por exemplo 

compartilhando as imagens e as ressignificando” (2014, p. 288).  

Ao relacionar as câmeras e imagens amadoras ao flagrante, Fernanda Bruno (2008) 

aborda a denominada “estética do flagrante”, que resultaria de um “olhar amador que reúne 

aspectos simultaneamente policiais, libidinais e jornalísticos” (p.8). A novidade não seria o 

flagrante em si, capturado por câmeras amadoras, mas a intensificação do “efeito de real” 

produzido por essas imagens. A autora descreve o contexto que leva ao “frisson” da prática: 

As câmeras fotográficas e de vídeo, cada vez mais portáteis e 

presentes no cotidiano dos indivíduos, especialmente a partir da 

difusão dos telefones celulares com câmeras integradas, 

multiplicam os olhares sobre a cidade, fazendo dos corpos 

passantes olhos que não apenas veem, mas registram e 

transmitem à distância cenas da cidade. Olhos eletrônicos locais 

com alcance e conexão global, olhares simultaneamente 

privados e públicos, individuais e coletivos (BRUNO, 2008, p. 

8).  

 

A autora propõe que a estética do flagrante carrega uma espécie de libido do instante, 

que recai sobre aquilo que é inesperado e incomum na vida cotidiana comum e ordinária. “O 

gozo do instante não é apenas o do clique e da captura do agora, já familiar desde a fotografia 

instantânea, mas também, e talvez até principalmente, o da distribuição e divulgação imediatas, 

fazendo do instante capturado um instante partilhado, ubíquo, conectado” (BRUNO, 2008, 

p.10). O “prazer” do sujeito que opera o flagrante seria, também, compartilhado pela empresa 

jornalística que o veicula, visando, em nossa proposição, além do aparente ganho em 

engajamento e audiência, conversar com os valores contemporâneos de compartilhamento e 

participação, no sentido de envio de material, além de responder à incessante busca pela 

informação e pelo furo jornalístico. Bruno completa: “aqui, os olhares são mobilizados por um 

tipo de atenção que visa flagrar cenas picantes da vida urbana, sacando suas câmeras ágeis em 

registrar e distribuir. O flagrante é carregado de um erotismo e de um voyeurismo que se 

mesclam a uma atitude policial e/ou jornalística” (2008. p.10).  

Imagens inacabadas, sem foco, com planos mal definidos e áudios falhos parecem 

incrementar a relevância e o impacto dos relatos telejornalísticos, especialmente porque, além 

de proporcionar a excitação do flagrante, caminham sem restrição pelo território, capturando 

relatos autênticos de forma quase “onipresente”. Essa mestiçagem de amadorismo e 

profissional, como observamos no uso de material amador no telejornal RJTV, no entanto, não 

é isenta de tensões e indefinições. Observamos que, estrategicamente, o noticiário faz uso de 

conteúdos da audiência para “atravessar” territórios, proporcionando uma recodificação local. 
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Nesse sentido, através do registro e compartilhamento do próprio telespectador, que possui 

“passe livre” para se locomover por determinados espaços, o telejornal ganha a “permissão” 

para transitar por bairros e regiões antes marcados por “fronteiras” ou “barreiras”, onde o 

dinâmico fluxo cotidiano ganha força com as características participativas da rede. Dessa forma, 

as marcas territoriais podem ser constantemente redistribuídas e os códigos deslocados, fazendo 

com que a cidade do Rio de Janeiro seja cada vez mais penetrada por fluxos que modificam seu 

espaço social e físico, especialmente através do telejornal RJTV, que embarca no caráter 

“onipresente” do WhatsApp para borrar fronteiras e complexificar ainda mais a geografia de 

uma região historicamente marcada por tensões diversas.  

Talvez nunca antes o telejornalismo tenha ampliado tanto o alcance de forma a 

acompanhar o deslocamento de seu público através de materiais que demonstram suas práticas 

e problemas cotidianos. Além da informação, o telejornal agora dispõe de imagens, estáticas ou 

em movimento, material bruto e irrestrito, flagrantes e espontaneidade de origem de sua 

audiência, que entrelaça o cotidiano de formas muito mais complexas do que a prática 

circunscreve em sua rotina produtiva. Certeau (2008) defende que a organização funcionalista, 

que privilegia apenas o tempo, materializado pelo progresso, faz esquecer a condição de 

possibilidade do espaço. O processo telejornalístico, enquanto formato, prática e discurso, 

parece buscar um equilibrio entre o ritmo acelerado que configura sua produção e as 

possibilidades de exploração do espaço a partir das novas mídias.  

Enquanto serve de baliza para as estratégias, o território também dá conta das táticas e 

daquilo que o projeto urbanístico e o pragmatismo não contemplaram. A cidade se mostra mais 

suscetível a movimentos que se compensam e combinam para além das estratégias, mas pode 

encontrar nos comportamentos contemporâneos de ubiquidade, compartilhamento e 

participação novas formas de programação e “controle”, em uma espécie de vigilância 

compartilhada e conectada, abrindo espaço para as forças das quais tenta se distanciar. Ao 

conduzir a estratégia por seus caminhos, fazendo dos seus passos os dela, os sujeitos criam 

novas significações para o espaço e abrem outras frentes, negociando e misturando táticas e 

estratégias em um complexo movimento que, ao mesmo tempo que opera a seu modo e subverte 

a lógica dominante, comunica-se com todo o resto, abrindo – literalmente – espaço para si e 

para o outro. O território, que em qualquer tempo e espaço sempre esteve em disputa, com a 

tecnologia e as novas mídias, parece ter encontrado novos atores que embaraçam ainda mais 

esta arena.  

 



 
 
 

121 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao longo desta dissertação, tratamos da participação do público, através das redes 

sociais, no processo de produção da notícia no telejornal a partir de levantamento bibliográfico 

e estudo de caso sobre o uso do WhatsApp no processo de produção da notícia no telejornal 

RJTV. Em um percurso que teve início no cotidiano, a vida de todos os dias da qual o sujeito 

não consegue escapar por um extenso período de tempo, concentramo-nos nas produções de 

sentido em meio a “realidade fragmentada” e buscamos destacar os comportamentos e novas 

possibilidades que se desenham a partir de contextos de participação, compartilhamento, 

convergência, ubiquidade e mobilidade – evidenciando a esfera espacial. Exploramos as 

discussões de autores que auxiliam na compreensão do cotidiano enquanto uma das principais 

esferas formadoras da sociedade, cujo ritmo determina não só os modos de sociabilidade dos 

sujeitos, mas também os processos de produção das instituições, entre elas, os veículos de 

comunicação.  

A ideia de cotidiano a qual trabalhamos no capítulo 1 foi de determinante importância 

para o desenvolvimento da pesquisa, baseando-se na produção de sentidos televisionada, feita 

com a colaboração dos sujeitos comuns diariamente, no espaço do cotidiano, em meio a todas 

as complexidades que o constituem, especialmente no contexto da mídia móvel conectada. O 

trabalho passou, dessa forma, por conceituações distintas entre os autores trabalhados. Martins 

observa as contradições sociais que se sobressaem no tempo da rotina, onde reina o senso 

comum – que, para ele, não é destituído de sentido -; Heller, por sua vez, analisa a experiência 

e o funcionamento da rotina, que, obedecendo a um movimento heterogêneo, hierárquico, 

espontâneo, imediatista e manipulador, não contempla a “plenitude” das potencialidades dos 

sujeitos ao não convocá-los a homogeneização e ao “ser por inteiro”.  

Tomando as discussões dos dois autores como pontos a serem refletidos – que 

forneceram as ferramentas necessárias para começar a compreender a complexidade da vida de 

todos os dias - a lógica de Certeau, no entanto, tornou-se mais apropriada em virtude da 

articulação dos comportamentos dos sujeitos diante da produção diária de sentidos, onde, além 

de observar o funcionamento do cotidiano em si, o autor atentou para as operações daqueles 

que ele descreve como táticas e estratégias.  

A análise de Certeau faz ainda mais sentido quando transportada para a participação do 

público no processo de produção da notícia, em que observa-se, a partir dos diversos elementos 

e atores que constituem essa prática, os dois tipos de comportamento discutidos pelo autor. 

Além disso, o percurso tornou mais evidentes os “instrumentos disciplinadores e 
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antidisciplinadores” que operam no processo de participação em meio à produção diária de 

sentido na vida comum. No caso do envio de mensagens instantâneas via WhatsApp para o 

RJTV, a linguagem, o discurso, bem como a tecnologia, os atores individuais e o filtro 

expressam as diversas facetas de um processo cuja interpretação não se entrega facilmente, 

podendo revelar-se como tática ou estratégia.  

Tratamos, também, das manifestações dos discursos midiáticos enquanto ponto de vista 

privilegiado para compreender as transformações que acontecem no cerne da vida social, já que 

tais manifestações atravessam a estrutura da experiência dos sujeitos. Refletindo Machado, 

verificamos que a polifonia de vozes do telejornal, no sentido estrutural e pela forma 

significante - abordagem que propõe o autor - ficou mais barulhenta, absorvendo outros atores, 

que ao mesmo tempo em que buscam imprimir suas vozes cotidianamente e rotineiramente no 

produto telejornalístico - conforme os números de contribuições e os dados da pesquisa 

empírica de análise de conteúdo nos mostram - as submetem à lógica do noticiário, sendo 

filtradas e objetivadas de acordo com a seleção arbitrária do veículo de comunicação. Se, por 

um lado, na forma significante as vozes se ampliaram – relacioanando-se com a perspectiva 

estética na mistura de imagens profissionais e amadoras - por outro, olhando para o significado 

e para a produção de sentido, essas vozes, ainda que possam exprimir perspectivas diferentes 

daquelas do telejornal, passam pelo filtro da produção, fazendo refletir se, na verdade, agem 

como ventríloquo, apenas projetando a voz e o discurso da empresa.  

Enquanto narrativa do tempo presente, com base nas articulações de Motta e as 

relacionando com os dados a partir da análise de conteúdo do uso do WhatsApp no RJTV, 

compreendemos que o processo de recepção se faz intrínseco à enunciação, em que é preciso 

observar a notícia no telejornal como um produto de mediação cultural, de sentido negociado 

também no ato da recepção. Na condução da pesquisa e articulação teórica desta dissertação, 

que não contemplou estudo de recepção, nos atemos, ainda assim, ao fato de que no processo 

de produção da notícia, como narrativa construída a partir da combinação arbitrária de 

fragmentos sequenciais, também cabe ao telespectador fazer as articulações e encadeamentos, 

atuando na costura do cotidiano fragmentado. Antes de executar um estudo de recepção, a partir 

de ferramentas que consigam captar o lado da audiência de forma evidente, é preciso sublinhar 

as negociações que são feitas no momento em que a notícia chega ao telespectador na tomada 

de compreensão da narrativa telejornalística. A organização e construção de significado, não se 

pode esquecer, também está nas mãos do espectador, onde a tomada de compreensão das 

notícias é parte crucial da narrativa do cotidiano apresentada pelo telejornal. Como analisa 
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Motta, o ato da enunciação dos produtos telejornalísticos deixa brechas que abrem espaço para 

criar outros sentidos, não necessariamente os pretendidos pela estratégia.  

O fato da audiência participar e enviar materiais que serão submetidos à lógica da 

produção, adiciona mais um fator ao processo da notícia: como característica dos 

comportamentos integrados e conectados em rede, a recepção – enquato ato mediador de 

construção de sentidos a partir dos dramas e tragédias veiculadas diariamente pelas notícias – 

pode dar início a esse processo, colaborando através de vídeos, fotos e informações com a 

produção do telejornal. Em um segundo momento, a produção colocará o filtro em ação, 

reformulando, construindo e remendando estes materiais - assim como faz com o cotidiano - 

até construir o que virá a tornar-se a sua narrativa. Em um terceiro momento, o produto 

telejornalístico seguirá novamente em direção ao telespectador, só que dessa vez modificado 

pela sobreposição da participação ao processo produtivo jornalístico e atuação profissional. Em 

um quarto momento, caberá à audiência negociar os sentidos desta narrativa, atuando, mais 

uma vez, no complexo processo de mediação social. Dessa forma, observamos que a 

participação funciona como mais uma brecha no ato enunciativo, já que a estratégia abre espaço 

para a recepção antes mesmo de formular a narrativa telejornalística. Esta brecha pode não 

significar pluralidade de discursos ou abertura de novas percepções para a produção, mas, 

enquanto narrativa, funciona como mais uma fissura no ato enunciativo, em que o telespectador 

ao mesmo tempo percebe, experimenta e “constrói” o cotidiano. 

Evidenciamos essa dinâmica das produções híbridas de sentido – operadas tanto pela 

estratégia, quanto pela tática - sob a ótica do noticiário regional, que ordena a realidade em uma 

escala local, lidando com construções narrativas cotidianas em uma esfera menor. A partir da 

exploração do breve histórico do RJTV e da entrevista com a profissional responsável pelo uso 

do WhatsApp no noticiário, observamos que o telejornal busca alinhar-se editorialmente a um 

discurso de prestação de serviços à cidade do Rio de Janeiro e regiões metropolitanas, tratando 

“de perto” dos problemas cotidianos e reivindicações do público espectador. Esse discurso se 

fortalece a partir da participação da audiência na narrativa telejornalística, onde o noticiário 

trabalha a imagem de instituição que serve ao telespectador a partir da exposição de materiais 

por ele enviados. O processo que não se revela ao público é o de negociações internas de 

sentido, filtragem, modificação e colagem.  

A entrevista com a jornalista Janaína Araújo demarca a perspectiva “oficial” da 

produção do telejornal e reforça o posicionamento editorial da empresa, o qual vimos, não 

corresponde fielmente ao produto final em todos os aspectos manifestados pela entrevistada. A 
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partir de uma breve discussão sobre o tema da participação, que tratou, também, do jornalismo 

comunitário ou cidadão, refutamos a colocação da empresa, já que, antes de tudo, trata-se de 

uma produção de caráter mercadológico, que visa o lucro. 

Nesse sentido, propomos, então, pensar a participação no processo de produção da 

notícia nos veículos da mídia tradicional como envio de material, com características que 

envolvem o compartilhamento, a convergência a e mobilidade - que respondem às necessidades 

reforçadas pelos processos de sociabilidade contemporâneos, pensando o telejornal enquanto 

instância ativa que recebe e produz novos estímulos, incorporando elementos que modificam 

sua rotina produtiva. Adotamos, dessa forma, a participação a partir da perspectiva de Shirky 

(2011), que observa, entre outros aspectos, o caráter amplo deste processo, que tem mais a ver 

com os modos de sociabilidade contemporâneos do que com uma qualidade comunitária, de 

serviço aos interesses dos sujeitos comuns.  

Ao explorar o notíciário televisivo – lugar de expressão de múltiplas vozes – que faz 

circular representações e significados que modificam também o espaço a seu redor, discutimos 

as características do WhatsApp enquanto mídia móvel que promove, segundo nossa discussão, 

um processo de abastecimento de espaços instersticiais que sobrepõem os espaços físico e 

virtual, servindo como provisão de conteúdos que se relacionam e complementam as duas 

ambiências. Borrando as fronteiras entre o físico e o virtual, o WhatsApp vive o fenômeno da 

conexão ininterrupta e móvel, desempenhando um importante papel na engrenagem do 

cotidiano enquanto esfera da vida social, reorientando as experiências de sociabilidade que 

modificam a percepção dos espaços físicos e da produção simbólica.  

As novas dinâmicas de produção, transmissão, circulação, recepção e troca de 

mensagens, imagens e sons, criaram formas virtuais de comunicação e compartilhamento que 

transformam, também, a noção de mobilidade. Através da popularização das tecnologias 

móveis e do acesso à internet, também permitido em mobilidade, no contexto dos dispositivos 

e aplicativos tecnológicos, é possível pensar uma interminável conexão, capaz de acompanhar 

o deslocamento de seus usuários. Nesse sentido, nos questionamos sobre a nova relação dos 

sujeitos com a mobilidade e o espaço, que, ao movimentarem-se pelo plano físico sem 

desconectarem-se do virtual, encontram-se diante de uma perspectiva quase ubíqua. 

Acreditamos que o WhatsApp é um dos instrumentos que fomentam esta dinâmica e, certamente 

carregado de características próprias as quais discutimos ao longo desta dissertação, congela 

um fenômeno participativo, ultrapassando características técnicas e fazendo refletir sobre novos 

modos de sociabilidade que orientam e são orientados pelo espaço do cotidiano.  
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Nesse contexto, exploramos os novos territórios de produção de sentidos, onde os 

espaços ganham novos contornos a partir de um intenso processo de participação, 

compartilhamento e mobilidade em meio à rede. Esta dinâmica, carregada de potencialidades e 

características que marcam os comportamentos contemporâneos, foi cooptada pelos veículos 

de comunicação, que buscam adaptar seus produtos a essa fragmentada lógica. É nesse sentido 

que se faz necessário observar de que forma o telejornal aproveita essa extensa força produtiva 

que se baseia na participação e no compartilhamento enquanto produção de material por parte 

dos sujeitos, alimentada pelas características técnicas e sociais que exploramos brevemente no 

capítulo 2.  

Observamos que diversas forças individuais podem atuar no filtro da produção 

telejornalística, direcionando todo o fluxo informativo que ganha corpo com a participação. A 

partir de Vos e Shoemaker (2011) pensamos o fenômeno pela perspectiva analítica da seleção, 

observando os “porteiros” que intervêm no processo de filtragem da notícia, guardando a 

passagem de um determinado conteúdo para a próxima “fase” da escala produtiva. A partir da 

entrevista em profundidade na redação do telejornal, observamos que, para além da profissional 

sênior responsável pelo gerenciamento “jornalístico” das mensagens recebidas, o RJTV possui 

gatekeepers diversos, que fazem escolhas baseadas tanto no processamento automatizado do 

programa WEB LOSYS, quanto em percepções individuais, podendo, ou não, exprimir a 

percepção do telejornal enquanto entidade única, visto que, diante do amplo número de 

mensagens que chegam à redação diariamente, é preciso, num primeiro momento, filtrar os 

conteúdos a partir de critérios técnicos, dos quais a máquina ou software dão conta, e aí passar 

por gatekeepers de carne e osso, que irão trabalhar a questão do conteúdo alinhado ao 

posicionamento editorial do telejornal. Além disso, conforme observamos a partir da entrevista 

in loco, compõem o filtro do RJTV no que tange a participação do público: a relevância 

jornalística de acordo com os critérios de noticiabilidade do telejornal, a apuração da 

“veracidade” destes conteúdos enviados pelo público, o tempo disponível no telejornal; as 

condições técnicas e a adequação “ética” desses materiais, em que não se permite na linguagem 

formal o uso de palavras ofensivas ou imagens gráficas, por exemplo. 

Ainda assim, mesmo nas mãos do gatekeeper profissional jornalista, o filtro pode ser 

influenciado por percepções individuais do gatekeeper enquanto sujeito “comum” munido de 

percepções e contextos próprios, que operam, de forma perceptível ou não, na seleção do que 

passará pelo portão. Cada participante do processo telejornalístico imprime um ponto de vista 

de um fato e faz significar suas próprias vivências e subjetividades, mostrando apenas uma das 
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muitas versões do que pode ser noticiado. A partir da vivência enquanto profissional da área da 

comunicação, é possível questionar o processo de atuação que une as percepções individuais e 

a visão da empresa. Trata-se, em nossa concepção, de um jogo de negociações cotidianas, que 

ora pondera para o lado da estratégia e age em um campo de atuação dominado pela instituição, 

e ora caminha para o sentido da tática, que opera em um terreno que não o seu. 

É nesse sentido que acreditamos em Certeau como referencial ainda mais necessário na 

investigação das relações entre as instituições e os sujeitos que atuam no cotidiano, pensando 

as demais forças que agem nesse processo de produção da notícia que filtra e seleciona a extensa 

gama de materiais vindos do público. As transformações dos modos de produção e, por 

consequência, dos produtos televisivos, especialmente do telejornalismo - que produz uma 

narrativa do presente - demonstram, também, as estratégias das empresas telejornalísticas, onde 

estas representações manifestam práticas de apresentação do cotidiano.  

Tendo as discussões exploradas nos capítulos 1 e 2 como norte, seguimos com a análise 

de conteúdo no capítulo 3. O método da análise de conteúdo mostrou-se mais adequado ao 

propósito de nossa análise, já que a intenção é destacar e desvelar as mensagens ocultas que 

não se mostram em um primeiro momento, a partir da observação dos produtos noticiosos. O 

método permitiu desenvolver a pesquisa empírica, apresentando os dados produzidos a partir 

da exploração das 24 edições do telejornal RTV 1° edição, de acordo com o recorte da 

dissertação.  

Das muitas frentes de análise possíveis, selecionamos as que acreditamos que dialogam 

da melhor forma com as discussões exploradas no desenvolvimento da pesquisa. A partir das 

11 tipologias categorizadas exploradas no terceiro capítulo, classificamos os conteúdos 

telejornalísticos de nosso objeto dentro do recorte selecionado. Em nossa análise, buscamos 

mapear os usos de material amador no telejornal RJTV pensando, também, numa cartografia 

formada a partir desses conteúdos, com a intenção de materializar a discussão sobre um dos 

eixos da pesquisa, que busca explorar a relação do telejornal, do espaço, da tecnologia e do 

telespectador, apontando que Rio de Janeiro é desenhado pelo noticiário em questão com a 

ajuda do telespectador. 

A partir dos dados encontrados em nossa análise de conteúdo, verificamos que o Rio de 

Janeiro que emerge do RJTV 1° edição tem a violência como principal temática explorada, 

mostrando, em sua maioria, regiões periféricas, com materiais majoritariamente no formato de 

vídeo, na maior parte das vezes creditados ao telespectador como entidade única, em 

reportagens distribuídas entre o tempo total do noticiário de maneira contínua, marcando uma 
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prática comum e estabelecida diante do funcionamento interno do telejornal e do produto final, 

que traz marcas de uma mistura audiovisual amadora e profissional conduzida pelo noticiário. 

Julgamos pertinentes os dados encontrados, que evidenciam, mais uma vez, o jogo de táticas e 

estratégias presente no processo de produção da notícia que convida o telespectador a contribuir 

ativamente, através de material bruto, gratuito e irrestrito, com a pauta telejornalística.  

Marcamos que, em vista do tema explorado e das muitas possibilidades de condução da 

dissertação, a pesquisa buscou seguir o fio condutor do cotidiano e das produções de sentido 

que nele operam, pensando a prática participativa do telejornal pela perspectiva da produção, a 

partir do espaço e das tecnologias – vertentes constantemente exploradas na trajetória 

acadêmica ao longo dos dois anos no PPGMC. Portanto, é importante precisar que o trabalho 

se abriu por múltiplos percursos, entre tantos, escolhemos a questão espacial pautada na relação 

entre as táticas e estratégias enquanto importante mecanismo de compreensão das questões que 

atuam no processo de participação do público na produção da notícia no telejornal.  

É importante ressaltar que a pesquisa poderia caminhar por diversas outras questões que, 

certamente, poderão ser exploradas em um futuro doutorado, como análise detalhada do filtro 

jornalístico – ainda pela perspectiva da produção; uma abordagem crítica central sobre a 

participação enquanto ferramenta do jornalismo comunitário ou cidadão; a questão da estética 

da imagem, pensando a dicotomia evidente dos materias amadores em contraposição aos 

materiais profissionais no telejornal; ainda, a exploração da pedagogia televisiva, que instrui o 

telespectador a um modo de operação e produção característico do telejornal no tratamento do 

que pode ser considerado notícia. 

Outro importante desdobramento que poderá ser explorado em pesquisa futura é o da 

violência, a partir dos dados encontrados em nossa análise de conteúdo, que apontam esta como 

a principal temática dos materiais enviados pelo público que são aproveitados no produto final 

do telejornal escolhido como estudo de caso. Optamos, no entanto, por não adotar o sentido 

crítico desta discussão, visto que, na ótica da produção profissional e dos novos modos de se 

fazer telejornalismo, nosso objetivo de trabalho não explora, em primeira instância, a 

perspectiva social/política, que poderia culminar na questão da espetacularização da violência 

por parte do telejornal, por exemplo. 

Tendo essas questões demarcadas, apontamos que o trabalho buscou envolver a mídia, 

enquanto suporte social, tecnológico e cultural presentificado pelo WhatsApp e pelos novos 

modos de sociabilidade contemporâneos, que atuam como mediações discursivas, e o cotidiano, 

como instância ativa das manutenções e mudanças que ocorrem no cerne da vida social, 
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objetivando o ambiente espacial onde atuam as mediações, que regem disputas, transformações 

e representações na vida de todos os dias. As discussões exploradas neste trabalho também 

ajudaram a orientar o olhar crítico diante das produções de sentido na perspectiva do mercado 

de trabalho, onde os profissionais da mídia atuam em comportamentos que, não 

surpreendentemente, servem às táticas e às estratégias. A estreita relação com o Programa de 

Pós Graduação em Mídia e Cotidiano no percurso acadêmico das aulas, congressos e discussões 

também alimentou a constante renovação diante do olhar viciado do mercado de trabalho, que, 

da mesma forma que os sujeitos em meio ao cotidiano, necessita de momentos de suspensão e 

distanciamento.  

Dessa forma, concluímos que o cenário do telejornalismo segue vivo e se mostra cada 

vez mais rico em possibilidades de novas produções de sentido, tanto pelos usos de novas 

tecnologias e modos de transmissões, quanto pelo desenvolvimento dos conteúdos televisivos 

por meio dos telespectadores, ainda que as experiências guardem uma espécie de “memória” – 

produtiva e imagética, constituindo uma paisagem audiovisual semelhante à do telejornal - da 

apropriação de uma mídia tradicional. Destacamos, também, o evidente cenário dicotômico que 

se mostra em meio a essa prática que, por um lado visa promover interação com os espectadores, 

constituindo um canal de conversação com o público, e, por outro, evidencia estratégias para 

cobrir o maior número de pautas com material amador.  

Neste sentido, refletimos sobre as empresas de comunicação que se aproveitam da 

liquidez e dinamicidade que caracterizam os comportamentos na contemporaneidade ao 

incentivar seus públicos a produzir e compartilhar materiais e discursos próprios, abastecendo 

de maneira constante o banco de dados e informações que ajudam a construir a notícia. 

Baseando-nos no levantamento bibliográfico e em todos os dados que nosso objeto de estudo 

nos deu a partir da pesquisa empírica, evidenciamos o ganho evidente pela perspectiva da 

produção, que, como estratégia, se apoia na participação, no compartilhamento, na 

convergência, na mobilidade e numa cultura do flagrante para dispor de um extenso depositório 

de material amador gratuito que poderá, ou não, ganhar contornos estratégicos e atuar na 

complexa engrenagem de produção de sentidos de uma realidade fragmentada. Tendo em vista 

os processos e atores que agem em um cotidiano marcado por táticas e estratégias, observamos 

que a produção telejornalística se mostra cada vez mais relacionada com novas concepções de 

si e do mundo. 

 

 



 
 
 

129 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo (Edição revista e actualizada). Lisboa: Edições 70 (2009). 

BARROS, Laan Mendes de. O campo da comunicação e os estudos de recepção. São Paulo, entrevista 

concedida à Revista Comunicação Midiática, v.6, n.1, jan./abr. 2011. Disponível em: 

<http://www.mundodigital.unesp.br/revista/index.php/comunicacaomidiatica/article/viewFile/110/40>

. Acesso em: 12/09/2015. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2001.  

BECKER, Beatriz. Convergência x diversidade: repensando a qualidade das notícias na TV. 

Brazilian Journalism Research 8.2 (2012): 44-63. 

BECKER, Beatriz. Mídia e jornalismo como formas de conhecimento: uma metodologia para 

leitura crítica das narrativas jornalísticas audiovisuais. MATRIZes, v. 5, n. 2, 2012. 

 

BOWMAN, Shayne; WILLIS, Chris. We Media: How audiences are shaping the future of news and 

information. The Media Center ate the American Press Institute, Reston, 2003. Disponível em: 

<http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf>. Acesso em: 29/08/2015. 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro. Zahar 1997 

BRUNO, Fernanda. Estética do flagrante: controle e prazer nos dispositivos de vigilância 

contemporâneos. Revista Cinética, 2008. 

 

CANAVILHAS, João. Jornalismo e convergência: renovação permanente. Digital Media Portugal-

ERC 2015, p. 27-34, 2016. 

CANNITO, Newton Guimarães. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos 

modelos de negócio. São Paulo: Summus. 2009. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede, vol. 1. São Paulo: Paz e Terra (1996). 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis, Vozes, 2008. 

COUTINHO, Iluska. Telejornalismo e identidade em Emissoras locais: a construção de contratos de 

pertencimento. In: Mimeo. 2007. 

_________________; MATA, Johonatan. Da habitabilidade geográfica à eletrônica: a configuração 

do espaço urbano no discurso do telejornalismo local. In: anais Intercom Sudeste, 2009.  

DE BRITO DANDREA, Carlos Frederico. Editando a violência: os vídeos “amadores” de quatro 

webTVs jornalísticas sobre as Jornadas de Junho│ Violent Scenes:" amateur" videos in journalistic 

webTVs during the June Journeys in Brazil. Liinc em Revista, v. 10, n. 1, 2014 

FRANÇA, Vera. "A TV: a janela e a rua". In: FRANÇA, Vera (org.). Narrativas televisivas: 

programas populares da TV. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. pp.15-45. 

GUIMARÃES, César, and Vera Veiga França. Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Vol. 3. 

Autêntica, 2006. 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. Vol. 2. Paz e Terra, 1985. 

JAGUARIBE, Beatriz. O choque do real: mídia, estética e cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 

 



 
 
 

130 
 

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 

 

JOST, François. Compreender a Televisão. Sulina, 2010. 

JUNIOR, Norberto Kuhn. Do vandalismo ao protesto: análise de conteúdo da cobertura do jornal 

Zero Hora sobre as manifestações contra o aumento da tarifa de ônibus em Porto Alegre. Revista 

de Humanidades, v. 30, n. 2, p. 433-454, 2016. 

 

KELLNER, Douglas. A Cultura da mídia. Estudos culturais, identidade e política entre o moderno 

e o pós-moderno. Bauru: Edusc, 2001. 

LEMOS, André. Cultura da Mobilidade. In: BEIGUELMAN, Giselle & LA FERLA, Jorge (orgs.) 

Nomadismos Tecnológicos. São Paulo, Senac:2011. p.15-34. 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2000. 

MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2003. 

MARTINS, Marcos. Imagem polida, imagem poluída: artifício e evidência na linguagem visual 

contemporânea. Lugar Comum, n. 29, 2009. 

MOTTA, Luiz Gonzaga. “Jornalismo e configuração narrativa da história do presente." Revista 

Contracampo 12 (2005): 23-50. 

MORAES, Dênis de. A Batalha da Mídia. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2009.  

MORAES, Lívia Assad; NERCOLINI, Marildo José. Tecnologias móveis, vida cotidiana e 

comunicação instantânea. Revista eletrônica do Programa de Pós Graduação em Mídia e Cotidiano, 

n.05, 2014. 

MUSSE, Christina. TOMÉ, Cláudia. Um milhão de amigos no “RJTV”: o telespectador como 

produtor de conteúdo pelos aplicativos WhatsApp e Viber. In: Revista Sessões do Imaginário. N.20. 

2015. http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/viewArticle/22344. 

PADILHA, Eliziete dos Santos. Midiatização do telejornalismo: um estudo sobre a produção de 

notícias a partir da inserção do telespectador como produtor de conteúdo. 2017. 

PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Direito à comunicação comunitária, participação popular e 

cidadania. Lumina, v. 1, n. 1, 2007. 

PRIMO, Alex e TRÄSEL, Marcelo. Webjornalismo participativo e a produção aberta de notícias. 

Contracampo (UFF), v. 14 (pp. 37-56). 2006. 

QUADROS, Claudia; KATI, Caetano; LARANJEIRA, Álvaro. Jornalismo e convergência: ensino e 

práticas profissionais. Covilhã, Portugal: LabCom Books (2011). 

RECUERO, Raquel. "Diga-me com quem falas e dir-te-ei quem és: a conversação mediada pelo 

computador e as redes sociais na internet." Revista Famecos 1.38 (2009). 

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na Internet, Difusão de Informação e Jornalismo: Elementos 

para discussão. In: SOSTER, Demétrio de Azeredo; FIRMINO, Fernando (Org.). Metamorfoses 

jornalísticas 2: a reconfiguração da forma. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2009, p. 1-269 

 

REZENDE, Renata. A tecnologia e a transformação do dispositivo televisivo: produções sensórias 

no hibridismo realidade/ficção. In: Revista Brasileira de História da Mídia, 2012.  



 
 
 

131 
 

 

REZENDE, Renata; BEDRAN, Laura. Reflexões sobre espaço e comunicação: a transformação da 

experiência em cotidianos urbanos. Logos, v. 22, n. 2, 2016. 

 

SACRAMENTO, Igor; ROXO, Marco. Estratégias demóticas no jornalismo televisivo brasileiro 

contemporâneo: o populismo e o neopopulismo. Sessões do Imaginário, v. 20, n. 34, p. 27-38, 2015. 

 

SALAVERRÍA, Ramón; NEGREDO, Samuel. Periodismo integrado: convergência de médios y 

reorganización de redacciones. Barcelona: Editorial Sol 90, 2008, 188p. 

SANTAELLA, Lucia. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade, 

ubiquidade. São Paulo: Paulus. 2008. 

________________. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: 

Paulus, 2013. 

SANTOS, Fernanda Marsaro dos. Análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin.  Resenha de: 

[BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, 229p.] Revista Eletrônica de 

Educação. São Carlos, SP: UFSCar, v.6, no. 1, p.383-387, mai. 2012.  Disponível em 

http://www.reveduc.ufscar.br. 

 

SHIRKY, Clay. A cultura da participação: criatividade e generosidade no mundo conectado. Rio 

de janeiro, Zahar, 2011. 

SHOEMAKER, Pamela J. e VOS, Tim P. Teoria do getekeeping – seleção e construção de notícia. 

Porto Alegre: Penso, 2011. 

ZANETTI, Daniela. A cultura do compartilhamento e a reprodutibilidade dos conteúdos. 

Ciberlegenda, ed. 25, p. 60-70, 2o sem./2011. 

WILLIAMS, Raymond. Televisão. Tecnologia e forma cultural. Editora PUC Minas, 2016.  

ZANETTI, Daniela. A cultura do compartilhamento e a reprodutibilidade dos conteúdos. 

Ciberlegenda, ed. 25, p. 60-70, 2o sem./2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reveduc.ufscar.br/


 
 
 

132 
 

ANEXO 1 

DECUPAGEM DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NA VISITA À 

TV GLOBO DO RIO DE JANEIRO, NO JARDIM BOTÂNICO, EM 01/07/2016: 

*As perguntas aos entrevistados foram elencadas no Capítulo 1. Como se tratou de uma visita, 

com entrevistas presenciais e, algumas vezes, com mais de um entrevistado presente, 

compilamos as respostas para o melhor entendimento do texto. Seguimos a ordem temporal em 

que aconteceram as conversas, onde a pesquisadora acompanhou todo o processo em uma 

espécie de observação participante, deslocando-se junto à entrevistada pelas dependências da 

redação. Tomamos a liberdade de fazer pequenas contextualizações antes das falas dos 

entrevistados e entre parênteses, para auxiliar no entendimento. Além disso, sinalizamos com 

“(...)” as pausas e interrupções de raciocínio dos entrevistados. 

 

Na sala que é o suporte para o Web LOSYS (sistema interno da empresa, onde também funciona 

o gerenciamento das mensagens recebidas por WhatsApp) 

[André – profissional na área de TI que trabalha na sala de suporte do Web LOSYS]  

A Globo fez um sistema que usa a tecnologia do WhatsApp para receber as mensagens enviadas 

pelos telespectadores. A gente tem um número que é divulgado no ar e, através desse número, 

que o telespectador encara como se fosse um número pessoal, um número qualquer, e de fato 

é, só que pra gente, ele cai numa máquina, digamos assim, que vai recebendo as mensagens e 

vai passando para um computador e vai caindo nesse sistema, vai indexando essas mensagens, 

fotos e vídeos e vão caindo no nosso sistema que é o Web LOSYS, que pode ser acessado da 

rede corporativa ou da rede de servidores, que é a rede que os editores usam na ilha, que é a 

rede que a ilha está. Para você ter acesso é o mesmo login da rede corporativa.  

[Janaína Araújo, Editora Sênior da TV Globo, responsável pelo gerenciamento dos 

materiais enviados pelo público]  

É a mesma senha quando a gente vai entrar de qualquer computador. (..) quando você entra, 

como ele entrou agora, no LOSYS, você entra nesse sistema, aí aqui (mostrando) é vídeo, foto 

e texto. (...) Agora está funcionando de fato. Você dá um “pesquisar” e coloca por tema, aí vem 

todos esses vídeos. (...) A gente recebe muita porcaria também. Pela cara a gente já vai vendo 

se é bobagem.  

[André]  

Muita gente inclui o nosso número em grupos, então já era. A pessoa não está nem querendo 

mandar pra gente, mas como ta ali no grupo, acaba caindo aqui. Coisas de qualquer tipo. 

[Janaína]  

São 26 milhões, 743 mil e 126 mensagens de WhatsApp até o momento. Só que isso contando 

com um problema que tivemos há algum tempo, que a gente já não recebe mais com a mesma 
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quantidade de antes, aí a gente já está com o outro LOSYS. Aí são outras questões. Recebemos 

uma média de 100 mil mensagens por dia.  

Na primeira ilha de edição visitada 

[Janaína]  

Aqui (na ilha de edição) geralmente é o último lugar que o editor vem depois que o processo já 

está meio feito. Eu sou editora do Bom Dia Rio e também faço o RJ Primeira Edição. Quando 

a gente coloca as informações (de login) na página (...) Isso aqui é uma nota coberta, “AV” que 

a gente chama, áudio e vídeo. Quando a gente faz o “zap” (diminutivo de WhatsApp), se ele for 

somente foto, a gente vai botar um z de “zap” no final aqui da planilha de edição.  

[Geraldo, Editor de Vídeo da primeira ilha de edição visitada]  

A Globo usa bastante o WhatsApp agora. A gente até aproveita bastante coisa do Extra. No 

Extra a gente até colocava coisa ali (na tela do computador de edição), dava o play e via. Aqui 

no RJ, às vezes, até pega pauta em cima disso (Extra). Dependendo do assunto, se o assunto for 

bom pra caramba, aí vale, eles vão desmembrando e aquilo gera um montão de (...) gera até RJ 

Móvel, gera cobrança pra prefeitura, cobrança pro Estado, entendeu? Dependendo do que for. 

O “zap” vem: buraco de rua, poste com gato, poste que está caindo e a prefeitura não vê, árvore 

que tá incomodando a fiação, telhado de não sei o quê, agora na época da dengue, nego mandava 

“zap” direto de terreno baldio mal cuidado, aí a Globo ia lá, cobrava da prefeitura, do Estado, 

porque que aquele lugar não tava sendo vistoriado, essas coisas assim, entendeu?  

[Geraldo] 

Como a gente fala aqui, o telespectador vira repórter, porque (o telejornal) não está no 

momento, que, por exemplo, o carro pegou fogo. Até a equipe chegar lá, o cara já fez o “zap”, 

já mandou pra cá antes da equipe chegar lá. Já foi rapidinho.  

[Janaína]  

A gente trabalha sempre em parceria, um editor de imagem e um editor de texto. (...) Eu passei 

10 anos em Recife como editora de rede, eu fazia JN, JH, Fantástico, enfim. E aí há 3 anos eu 

vim, passei 1 ano no Mais Você, no Projac, e há 2 anos eu to aqui, voltei para o Jornalismo. E, 

assim, é bem interessante todo o processo, eu acho bem interessante, é maravilhoso. E eu acho 

que ele dá uma outra dinâmica para o jornalismo, entendeu? Muita coisa, muitas comunidades, 

principalmente aqui no Rio, que têm uma questão geográfica aí de violência muito grande, de 

você não ter acesso a morros e tal, não sei o quê... hoje em dia você consegue chegar nas 

comunidades de uma forma diferente que você não conseguia antes, entendeu? Isso é bem 

interessante. Porque tem um tiroteio, as pessoas te mandam vídeo do tiroteio. 

Na segunda ilha de edição visitada 

[Janaína]  
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Então olha só, aqui é aquela página, que é a página principal desse LOSYS WEB. Quando eu 

chego de manhã, o que eu faço? Eu e todo produtor, editor, etc: eu sou a primeira que chega 

porque eu chego pro Bom Dia Rio, eu chego às 4h da manhã. Eu vou em moderação, e aí aqui 

é como se me desse o cardápio do que foi enviado. Nesse Zap LOSYS aqui, a gente tem a parte 

de jornalismo, que é a nossa parte, e tem a parte de esporte. Nesse momento a gente tá passando 

por uma fase de transição pra um outro WhatsApp. Só que isso, assim, a gente tava aqui 

conversando e chegaram 50 mensagens novas, 100 mensagens novas, como você viu, aquela 

média de 100 e poucas mil por dia ou mais, então, uma outra realidade.  

Aí aqui você tem 3 formas de pesquisar as mídias: por vídeo, por foto, e por texto. Quando eu 

quero pesquisar tudo, se eu não tenho um filtro, eu dou um “enter” aqui e vai abrindo. Aqui, 

como eu te falei, tá chegando muita coisa que não (...) Aí eu clico nela (na imagem). Se eu já 

sei o que eu quero fazer, por exemplo: tá tendo um tiroteio na Rocinha, que é uma coisa que a 

gente utiliza muito (...) Ah, hoje, vamos dar um exemplo concreto: teve um tiroteio no Borel. 

Poxa, será que tem algum vídeo do tiroteio do Borel? Então eu chego aqui e posso pesquisar ou 

pelo nome, ou (...) aí aqui (mostrando o sistema no computador), por exemplo, é um vídeo 

antigo, por isso temos que conferir a data. Mas você viu como o filtro funciona? Ele tem um 

tempo de vida que ele fica no sistema. Vamos ver mais um aqui, deixa eu escrever “tiroteio”, 

aqui (...). É porque, como eu te falei, como ele ta em processo de transição (...)  

Essa é a forma da pesquisa, tá? Tem muito material, então você usa uma palavra-chave. Você 

chega aqui, achou, você daria um “play” (...) Por exemplo, tiroteio na Maré, você chega aqui, 

isso aqui foi pro ar.... (Mostrando um vídeo enviado por WhatsApp que foi veiculado em uma 

das edições do telejornal) isso aqui dificilmente a gente teria dessa forma, você não vai ter isso 

aqui com uma equipe. Não tem como estar toda hora em todos os lugares. Até a equipe se 

deslocar você perderia exatamente o flagrante desses momentos que são bem importantes, 

principalmente pra reportagem de televisão, que carrega imagem e áudio juntos. Então, ó, esse 

aqui foi como chegou, então o que que ele (apontando para o estagiário da edição) fez? Ele 

colocou a tarja que é do RJ1 e do Bom Dia Rio. A imagem bruta foi essa aqui, ó, aí ele foi, só 

colocou no quadro e exibiu a imagem.  

Outro exemplo, deixa eu ver se tem uma coisa do metrô: isso aqui foi um zap. (exibindo o 

vídeo). Vê só que interessante: isso aqui é a estação General Osório. Fui eu que fiz esse zap, 

inclusive. Eu tê fazendo uma Pós à noite na FGV, aí eu passo por lá. Tava passando uma 

semana, aí tava com goteiras. Tava meio corrida, não filmei. Passei na outra semana, não era 

mais um ponto só, eram dois pontos que tinham goteiras, e com as 2 plaquinhas amarelinhas 

dizendo assim: “cuidado, piso molhado” e tal. Po, assim, 2 semanas com aquilo ali. Aí eu 

peguei, eu mesma filmei, que é uma coisa que não só a Globo, as outras televisões em geral, 

mas eu posso falar por aqui, estão estimulando cada vez mais que cada um que trabalha aqui 

produza conteúdo. Você vê um buraco, você vê algo que te chame atenção e que tenha um 

caráter jornalístico, você vai lá e filma. Nesse caso aí, pô, a General Osório é uma estação de 

metrô da Zona Sul, onde passam milhares de pessoas por dia, uma estação que já é bastante 

utilizada e vai ser mais ainda no período das Olimpíadas, então, quer dizer, circulação de 

turistas, além da própria população, que, independente de qualquer coisa, merece um serviço 

mínimo e com segurança, e você estava ali com um piso escorregadio há duas semanas.  
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Fizemos a imagem, colocamos no Bom Dia Rio, pedimos a “nota-pé”, sempre com “nota-pé”, 

sempre a resposta da entidade, da prefeitura, do metrô, enfim (...) que a gente esteja colocando 

aquela imagem ali. Enfim, e aí eles disseram: “ah, nós vamos mandar a equipe hoje para 

resolver”. Ok. Isso foi na quinta-feira. A gente deu o vídeo na sexta. Eu gravei o vídeo quinta 

à noite, a gente deu na sexta, quando foi domingo, eu fui pra Praça Mauá. (...) Tô falando da 

minha experiência pessoal como espectadora (...) E aí chegamos lá, não tinham mais os avisos 

de piso escorregadio, eles tinham colocado essas placas aqui, tipo assim, “ah vou proteger o 

local”, só que isso aqui não é só proteger o local, o problema é que a goteira continua, só que 

agora em 3 lugares. Aí a gente colocou na segunda-feira. Eu, no domingo, filmei de novo, na 

segunda-feira a gente deu e eles falaram: “A gente vai resolver”. Aí ontem (quinta-feira) eu 

passei por lá e de fato estava resolvido.  

[Janaína]  

Então você vê um resultado, que é uma coisa que o telespectador, ele tem essa sensação. Na 

hora que ele manda um vazamento, um buraco, que tá ali há dias, meses, às vezes tem situações 

de mais de um ano. Tá com, sei lá, o poste tava caindo, o poste enferrujado e tal, que são coisas 

que normalmente não entrariam, digamos assim, na pauta maior das redações principalmente 

de televisão daqui da Globo, na hora que ele vê uma imagem no ar, que você ligou lá, “olha, 

tem um poste da rua tal que tá enferrujado e tal tal tal, na altura do número tal”, aí ele vê logo 

em seguida uma equipe indo, então ele tem a sensação de que de fato ele tá sendo ouvido. Então 

o WhatsApp tem esse componente que é muito forte, é como se fosse uma prestação de serviço, 

e, de fato, o telespectador diz assim “olha, eu vejo que realmente a minha reclamação, ela surtiu 

efeito. “Pô, eu mandei pra televisão e aconteceu algo”. Foi preciso mandar pra televisão para 

que algo acontecesse. Então, assim, eu dei esse exemplo porque foi uma coisa que aconteceu 

em duas semanas. No meu caso foi uma coisa que fui eu que filmei, mostrei pra editora-chefe, 

falei “olha, tem um WhatsApp aqui muito legal” Então tem esse caráter: “eu mostrei e tive um 

retorno”.  

[Janaína]  

Eles, que trabalham no centro de suporte são de TI, porque eles trabalham a questão do sistema. 

Se você perguntar a questão do processo eles não vão saber responder. Normalmente como é o 

processo: eu vou lá em moderação, escolho (...). Isso aqui também é uma fonte importantíssima, 

o texto, porque, chega muita coisa do tipo “a escola tal foi assaltada”. Também chega muita 

bobagem, claro, mas por exemplo (...). É porque agora estamos num processo de transição, mas 

normalmente chegava aqui “acabou de acontecer um assalto na Tijuca, dois feridos, etc” O que 

eu faço: pego esse telefone da pessoa que mandou a mensagem ... (interrompida por um colega 

de trabalho). 

[Janaína]  

Por exemplo, teve um acidente, como aconteceu na semana passada. A gente não tava sabendo, 

isso que é muito legal. Muita coisa que a gente nem imaginava que tava rolando na cidade a 

gente descobre através do WhatsApp. Quando chega o vídeo ou foto, aí primeiro passo: eu ligo 

pra pessoa e tento confirmar se foi ela que mandou, quando aquilo aconteceu, que horas, apuro 
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as informações, que é um trabalho de apuração, embora eu seja editora, mas também tenho esse 

trabalho. É uma relação de confiança, mas eu tenho que ter a confirmação de alguma pessoa.  

Eu pego essas informações e vou pra apuração aqui da emissora, apuração específica, que fica 

numa salinha aqui, onde eu digo “olha, rolou um acidente, parece que tem um morto” aí os 

produtores vão confirmar, ligam pros Bombeiros, pra Polícia Rodoviária, pras fontes oficiais 

para poder ter essa confirmação. Só se coloca esse material no ar depois que temos todos esses 

detalhes. Exceto se, por exemplo, teve um dia que teve um incêndio lá na Barra, aí a gente 

recebeu a primeira informação via WhatsApp. A gente pegou, fez as imagens e enviou uma 

equipe da gente aqui e (...) aí a gente foi pra lá, fez as imagens, deu as primeiras imagens do 

WhatsApp, a equipe também foi depois. Porque acontece muito isso: nesse caso do incêndio, a 

gente primeiro deu as informações do WhatsApp e depois, por exemplo, como o Bom Dia Rio 

é um jornal muito grande, então a gente deu as primeiras informações do WhatsApp, depois foi 

lá com a equipe. No caso do Bom Dia Rio, a gente depois fez com imagens de helicóptero tanto 

imagens da Rodovia, quanto imagens do incêndio. A gente entrou 3, 4 vezes no jornal com a 

mesma notícia, porque era importante. Foi um menino que morreu, um adolescente, e no caso 

do acidente, um motorista que tinha morrido. E a imagem era muito boa: a gente tinha carreta 

pegando fogo e depois fez a carreta de cima pelo Globocop mostrando os reflexos no trânsito. 

Então, assim, tem a dimensão de uma coisa que pode ir desde o buraco de um poste até um 

acidente, um tiroteio, enfim, um fato jornalístico mais relevante, digamos assim. 

(...) 

Recebemos muita coisa de comunidade, trânsito, problemas de esgoto, problemas de educação, 

na verdade, tudo, muita violência também. Eu acho, inclusive que, assim, o aspecto da 

violência, digamos que seja uma coisa à parte. E como a Globo ela não tem muito esse foco, de 

fazer “briga de vizinho”, a gente recebe pelo WhatsApp tiroteio de muitos lugares, a gente fica 

sabendo pelo WhatsApp com áudio, imagem, vídeo.  

Tem um aspecto que é bem relevante, que é o seguinte: quando, por exemplo eu peço “cheque, 

por favor, com a Polícia um tiroteio que tá rolando em Campo Grande, antigamente a Polícia 

falava assim “não, não está acontecendo nada, nós não temos essa informação”. Hoje em dia 

quando a apuração liga, quando o produtor liga e manda email é assim “olha, nós recebemos 

imagens de um tiroteio em Campo Grande. A Polícia tá lá? Tá tendo alguma operação? ”, 

entendeu? Então a relação é outra, porque você já vai falar com a informação, então isso é bem 

relevante. E aí muda completamente a relação da fonte também, porque ela fala assim “pô, eu 

ainda tenho a imagem”. Às vezes fala “a Polícia não tá”, mas não, eu tenho a imagem, então 

mudou a relação do telespectador com a televisão, e da televisão com as fontes oficiais também. 

Chegam também imagens de meio ambiente, de baleia, tubarão, outro dia teve um tubarão em 

São Conrado. Isso foi bem interessante. Demos uma notinha coberta no jornal. Uma coisa bem 

pequena e foi a mais acessada. Isso acontece muito, um vídeo de 20, 30 segundos, mas chama 

muita atenção. Você fala “um tubarão em São Conrado?”. Então o Zap, ele tem, assim, uma 

riqueza, digamos assim, que é uma contribuição, uma fonte inesgotável de pautas, de tudo. Sem 

contar isso, né, porque, por exemplo, teve uma escola que foi assaltava recentemente, há umas 
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três semanas, mais ou menos. Eu cheguei de manhã e tinha assim (...). Foi uma menina, ela 

colocou só um texto: ”olha, minha escola foi assaltada ontem à noite, bateram na professora, 

não sei o quê..”. Aí eu, na hora, liguei pra ela e falei “o que aconteceu?” aí ela falou “aconteceu 

isso e isso” e ela tinha mandado uma foto só da fachada da escola, aí eu falei “olha só, dá pra 

gravar com a gente?”, aí ela topou. A produtora foi e fez a ligação, foi lá e gravou com ela, 

depois ela topou fazer a gravação sem aparecer, obviamente, pra preservar a imagem, pro RJ1, 

então, uma coisa que era pra ser super pequena, foi um desabafo dela ali no WhatsApp dizendo 

que a escola foi assaltada, etc, e a coisa se transformou de um evento pequeno para uma 

gravação com audiotape no Bom Dio Rio, pra uma matéria no RJ1, pra uma matéria no RJ2, 

entendeu? Então ela teve os mesmos desdobramentos que uma matéria outra qualquer, porque 

não estava em nenhum jornal, não estava em nenhuma assessoria, né, dificilmente ela ia pegar 

o telefone e falar com as pessoas. Como a gente sabe que é um fenômeno essa questão das redes 

sociais, então a gente sabe que todo mundo hoje em dia tem o WhatsApp ou tem acesso a algum 

lugar que tem rede WiFi e aí é muito mais simples. Você chega lá e fala “aconteceu isso e isso 

e isso”, a gente recebe vários áudios, só que tudo precisa ser checado, conferido. 

Às vezes a gente dá (a matéria) sem a fonte oficial também, só que aí, por exemplo, quando 

tem a ver com mortos, ou com informações mais delicadas, aí a gente evita, por exemplo: um 

acidente, se a gente ainda não teve a confirmação oficial, a gente fala “ainda não se sabe a 

quantidade de feridos, os Bombeiros estão no local e tal”. Porque imagina, você dá que houve 

um morto e depois não teve.  

Chegam muitos grupos de WhatsApp que colocam o número da Globo no meio, então isso é 

um desperdício de tempo enorme, porque a gente precisa olhar isso. Embora todo mundo tenha 

acesso às mensagens de WhatsApp aqui na emissora, nem todo mundo usa. Porque ainda há 

uma, não é rejeição, mas como todo mundo tem muita coisa pra fazer, você viu a quantidade 

de coisa que todo mundo tem pra fazer ao mesmo tempo. Imagina o editor (...). Eu faço muito 

isso, enquanto eu tô editando eu olho as mensagens (...). Os produtores e editores ainda estão 

desenvolvendo essa cultura de estarem ligados. Porque o WhatsApp não chega para você, ele 

vai chegar pelo sistema, mas eu tenho que estar olhando o sistema para não perder uma coisa 

importante.  

Quanto à edição de vídeo 

[Vinícius, estagiário da segunda Ilha de edição]  

O WhatsApp é um pouquinho diferente. A gente “taca ele pra dentro” (do programa de edição) 

e como ele vem numa resolução diferente do que a gente usa aqui, a gente (...) às vezes é boa a 

resolução, mas ele sempre fica cortando dos lados. Aí a gente coloca o fundo por baixo, o fundo 

do programa que for, do RJ, do Bom dia Brasil, Bom Dia Rio e a gente recorta isso e coloca 

uma moldura que é padrão daqui e ele vai. (...) É mais complicado ainda quando você tem que 

cortar o vídeo, porque não tem muito ponto de corte, como é a pessoa mesmo que filma, então 

tem essa dificuldade, então a gente dá uma enxugada, às vezes a pessoa fala muita coisa, fala 

um palavrão, de repente fala alguma coisa que não dá pra mostrar, e tem uns até que nem tem 

como a gente colocar, porque as pessoas às vezes não têm noção do risco que elas correm. Por 
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exemplo, se eu for filmar daqui da frente da Globo acontecendo alguma coisa, eles vão saber 

que eu to na Globo (você entrega a sua posição através do material que você envia pra emissora 

por WhatsApp) então é complicado, às vezes, a gente colocar alguma coisa no ar. Isso eu já ouvi 

aqui. Então, se você está filmando bandido dando tiro não sei aonde, você vai saber de onde o 

cara filmou, e o bandido pode ver, o bandido pode correr atrás disso. Então tem que ser um 

certo cuidado em relação a isso. Aqui no jornal a gente tem sempre que camuflar as coisas. Por 

exemplo, alguém caiu e machucou a perna, alguém levou um tiro na cabeça, a gente que 

camuflar, na verdade.  

Jana mostra:  

[Janaína]  

(Mostrando um vídeo de um telespectador que filmou um carro furando sinal amarelo na faixa 

do VLT) Só que aí tem uma coisa interessante, como as pessoas tão filmando, e elas estão 

também sendo extremamente naturais, então você tem que ter muito cuidado, tem que tirar o 

áudio. Nesse caso eu usei um pedacinho do áudio dele, a parte que não tinha palavrão.  

(Mostrando um vídeo de um telespectador denunciando uma ponte sem passagem para 

pedestres em Campo Grande) Olha como ele deposita na televisão a confiança de que alguma 

coisa será resolvida.  

O vídeo original tinha dois minutos e 23 segundos e a gente deixou com 34 segundo, que é o 

que deu para ser aproveitado.  

(Sobre o filtro e os critérios de seleção utilizados para colocar algum material no ar): 

Isso varia muito do dia. Tô sendo bem sincera, tem dia que o jornal tem um buraco enorme. 

Bom Dia Rio, por exemplo, tem 1h30 de produção, e ele é um jornal que é basicamente feito 

das coisas do dia anterior. Tarde/noite e madrugada. Às vezes você tem uma madrugada atípica, 

que não teve nada fora do comum. Aí o jornal tem lá um buraco de 7, 10 minutos. Então eu sei 

que além das outras coisas, das entradas ao vivo que vão compor ali aquele tempo, que eu posso 

explorar, quando o sistema (Web LOSYS) tava no ápice, isso é uma coisa (...) Um dos “Bom 

Dia” que a gente mais usou WhatsApp. Isso vai depender da quantidade de oferta, da qualidade, 

e do tempo e do espaço que tinha ali no jornal. Às vezes o jornal ta estourado, então aí vai entrar 

um acidente, alguma coisa que chame muita atenção.    

O que eu acho que é mais legal é que o WhatsApp te tira da armadura da redação coloca, te 

humaniza, deixa você mais próximo do telespectador. Ele torna esse canal de via dupla. Sabe 

aquela coisa que a gente estuda na Comunicação logo no início? Do emissor e receptor, só que, 

assim, de uma maneira geral, principalmente esses veículos mais tradicionais, a gente tá tendo 

essas transformações com as redes sociais. A Globo tentando sempre ficar mais próxima, até 

porque por todo o histórico e tal, tinha um distanciamento e tal.  

É diferente: eu tenho um buraco na minha rua. Você vai pegar uma equipe para fazer um buraco 

na rua? Se não for uma coisa fora do comum, não vou deslocar uma equipe para lá. Aí tem as 

questões de custo, das pautas e demandas do dia, de uma cidade como o Rio de Janeiro, que 
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você tem mil coisas acontecendo. Tudo ganha uma dimensão muito grande, porque estamos 

numa cidade que é o coração do estado, digamos assim, mais famoso do país. Então diante 

dessa importância do Estado do Rio, você tem um canal muito direto, muito aberto, para o 

telespectador e para a gente também, porque claro que o telespectador lucra, no sentido de 

ganhar esse espaço e ganhar essa proximidade, essa representação, mas principalmente a 

televisão. Eu considero o WhatsApp um fenômeno.   

Não há uma contabilização, mas pode-se dizer que o WhatsApp hoje é um dos recursos mais 

utilizados. Não dá para dizer que ele é o mais utilizado, porque a quantidade de emails que se 

recebe é muito grande e a quantidade de ligações também. Então ainda tem muito essa troca, 

principalmente nos órgãos institucionais.    

Não tenho uma porcentagem oficial calculada (sobre os lugares de fala dos telespectadores que 

mais mandam mensagens via WhatsApp), mas do que eu vejo no dia a dia, e eu faço esse filtro 

muito grande de manhã, digamos que 90% a 95%, um número bem alto, são “zaps” de pessoas 

de classes mais pobres e a exceção são as pessoas de bairros de zona sul. (...) Mas aí também 

tem o seguinte: que é uma coisa que a emissora está querendo demais, que é que cada produtor, 

editor, repórter, quem tiver na rua e trabalhe na TV Globo produza conteúdo.  

As pessoas, elas se vêem representadas quando vêem um tipo de vídeo, ou na comunidade (...) 

e aí a Globo tem estimulado muito isso. Ontem, por exemplo, a gente teve um curso aqui com 

cinegrafistas e com pessoal de mídia para você mesmo editar e fazer off.  Por exemplo, eu tô 

na rua, e faço as imagens ali, eu edito no programa de esição e mando direto pelo aplicativo do 

Web LOSYS. O que eu quero mandar aqui eu já exporto, ele faz o mesmo sistema do 

computador. O que isso vai significar: eu tô na rua e acontece alguma coisa, eu gravo e envio.  

Eu acho que é um caminho sem volta, essa confluência das mídias de uma maneira geral, das 

mídias sociais de uma maneira geral, do WhatsApp, desse sistema, uma convergência das 

mídias.  

(...) 

E o mais interessante não é uma imagem bem feita, com foco, nem relevante do ponto de vista 

da imagem, mas sim que tenha o flagrante.   

O WhatsApp é como se você tivesse um raio de cobertura infinito. Onde tiver uma pessoa com 

celular, com qualquer coisa que faça uma imagem ou um áudio, porque também para a televisão 

não é só vídeo, porque também a gente recebe direto áudio de tiroteio. (...) é muito importante 

que haja uma autoria. É preciso identificar quem produziu o material. 

Antigamente a gente não tinha nada disso. Como que a gente pega um tiroteio? Isso só acontece 

de uma maneira excepcional de você (a equipe) estar na rua e registrar um tiroteio. Então, o 

WhatsApp tem capacidade de tornar fatos do cotidiano, sejam eles de violência ou de pequenas 

rotinas da realidade, do dia a dia das pessoas, ali na instantaneidade. E quando você vê, você já 

está ali com aqueles dados em mãos e aí você checa, tem informação e aí você consegue colocar 

no ar, dependendo da relevância ou não. Muita coisa até você recebe, mas quando vai passar 
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por esse processo, por esse crivo, por essa apuração, aí você percebe às vezes que a informação 

é boa, mas que ninguém “segura”, então tem que ter a confirmação. 

Incorporamos o WhatsApp na rotina do dia a dia. Aquele exemplo do factual, do assalto da 

escola. Poderia ter sido somente um WhatsApp, uma foto lá ou uma informação se a gente 

tivesse, faria uma nota. Ok, teria registrado, teria. Mas não teria sido tão rico quanto o que 

aconteceu. A gente pegou num primeiro momento, o WhatsApp ele serviu como fonte, a gente 

nem tinha áudio da aluna, a gente ligou para ela e gravou com ela. Então de uma mensagem de 

WhatsApp fez surgir até uma matéria do RJ2. Mas muitas vezes acontece isso. O WhatsApp ele 

começa de informações lá no iniciozinho da manhã, nota ou nota coberta, ou VT ou um 

videozinho pequenininho e vai se transformando, VT no RJ1, no RJ2 ou nota coberta no Jorna 

Nacional ou dentro de um VT, um espaço ali de um sobe som, de alguém que presenciou um 

tiroteio, que presenciou uma ação que mereceu destaque e que foi matéria do JN. Justamente 

por essa questão, por ser um flagrante do dia a dia, do que tá rolando. E ao mesmo tempo é tudo 

muito novo, é uma coisa recente, que você vai pegando no dia a dia.  

Eu acho que, sendo bem hiperbólica, principalmente o jornalismo local na TV Globo, ele é um 

antes e outro depois do WhatsApp e das redes sociais de uma maneira geral, porque a gente 

também recebe muito material pelo twitter, pela própria página do facebook da Globo, página 

do G1, mas o WhatsApp, por todas essas características que a gente conversou de 

instantaneidade, de representatividade, de rapidez mesmo, das pessoas se verem, “eu mandei e 

tá no ar”, que eu acho que tem um outro aspecto. Acho que algum psicólogo, não sei, pode dizer 

melhor o que isso representa, né, quando eu mando e quando eu me vejo, né. Porque tá além de 

verdade, né, tem a ver com “nossa, eu tenho um sentimento de utilidade”, que é o que move a 

gente no jornalismo e que é o que move também os telespectadores que mandam e que 

conseguem ver isso concretizado no ar. Então eu acho que deu um ganho em termos de riqueza 

de pautas, de imagens, de sons, de flagrantes, principalmente.   

Janaína dá o exemplo de denúncias sobre os trens da Supervia, que acontecem com bastante 

frequência e como a abordagem da emissora com a entidade mudou.  

Antes do advento do WhatsApp, quando a gente (produção) ligava para a supervia e dizia que 

tinha uma informação de um ramal com problema, eles negavam. Hoje em dia quando a gente 

liga, quando a produção liga ou manda email, é assim “olha, nós temos imagens que mostram 

pessoas andando na linha do trem no ramal Japeri, isso foi às 7h30, em um dos horários de pico. 

O que aconteceu?” Então a Supervia já tem um outro posicionamento. Essa e outras empresas 

e entidades e órgãos institucionais e oficiais. E aí tudo isso mudou, porque quando você liga, 

quando você questiona, você já está de posse da informação. Então isso é um advento para o 

jornalismo local, muito fortemente, mas também para o jornalismo num âmbito geral.  

Sobre os profissionais perderem espaço para esses relatos cotidianos e para essa lógica da 

produção entrelaçada pelo WhatsApp, diminuindo o trabalho das equipes:  

Nem o jornalista nem o cinegrafista não vão perder trabalho. Porque a gente tá falando de 

instantes ou flagrantes de situações que vão se transformar ou não em matérias, mas que não 

vão substituir esse jeito de fazer jornalismo. Como uma pessoa que trabalha com o dia a dia 
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desse processo, o que eu enxergo é que o WhatsApp, as redes sociais, elas estão transformando 

para melhor e tão dando mais dinamismo e mais riqueza de informações para o jornalismo de 

uma maneira geral, mas elas não vão substituir nem o trabalho do jornalista, nem o trabalho do 

cinegrafista, nem a forma de fazer jornalismo que a gente faz hoje, no sentido do método. Essa 

coisa da matéria com a entrevista, com o off, com a passagem, ela vai ainda sofrer muitas 

transformações, que é o que a gente busca, o coloquialismo, que é falar como as pessoas falam, 

o telespectador quer se ver representado, ele não quer variações da norma culta que ele não usa 

no dia a dia. Dependendo, claro, do contexto, se é possível ou não você usar uma linguagem 

mais coloquial. Então, a forma de fazer ainda vai sofrer algumas alterações, mas esse processo, 

principalmente hoje em dia, você cada vez com imagens melhores, com sons melhores, com 

captações melhores, então você não vai ser substituído pelo modo de fazer do WhatsApp. O 

WhatsApp ele veio para agregar, para somar, ele não veio para tomar espaço do jornalismo 

tradicional. (...) E aí a imagem, o som, do que foi feito ali pelo WhatsApp, ele vai entrar no meio 

da matéria, ele entra para somar. (...) Uma coisa muito interessante, quando eu voltei pro 

jornalismo, quando tinha chuva forte, quais a imagens que a gente tinha: avenida Brasil, centro 

do rio, zona sul e barra. Sempre esses pontos. Toda matéria de chuva tinha imagens, sonoras de 

motoristas nesses lugares, sempre nesse mesmo perfil. O que aconteceu com o advento do 

WhatsApp: você recebe centenas de vídeos de pessoas nos mais diversos lugares, em Petrópolis, 

em Friburgo, em Rio das Ostras, em Macaé, na Maré, na Rocinha. A gente fez outro dia uma 

matéria que eram as vielas da Rocinha, a água levando lixo, parecia um rio, e coisa que a gente 

antigamente não conseguia, porque você não vai na Rocinha fazer imagem de chuva, você vai 

quando tem tiroteio, até pela própria dificuldade não só da Globo, como também das outras 

emissoras, de subir os morros do Rio de Janeiro, então você tem hoje em dia uma 

representatividade muito maior, uma entrada maior. Então as matérias ficaram muito mais 

humanizadas, mais ricas, com mais informação, com mais componente humano. Mais próxima 

da realidade. Ouvindo mais e com uma voz maior e melhor do telespectador, porque muitas 

vezes é ele falando, né. É um relato. Por que por melhor que seja o texto de um editor sobre um 

fato, ele não vai exprimir aquilo da mesma forma que o envolvido. É uma riqueza receber essas 

informações.  
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ANEXO 2 

 

*Quadros de análise de cada uma das 24 edições do RJTV 1º Edição que compõem o 

corpus da pesquisa. A partir das 11 tipificações propostas, dividimos os quadros por cada 

edição, a fim de facilitar o entendimento e a sistematização dos dados.  
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Estudo de caso RJTV e os usos do WhatsApp       

           

           

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Descrição das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

Segunda-
feira, 24 de 
outubro de 
2016 30'31'' 3 13 

Pai mata filha 
de 5 anos em 
Sulacap 
(violência) 

Reportagem + link 
ao vivo 1’11’’ Não  -   -   -  

    

Sargento da PM 
é morto em 
frente à filha de 
10 anos no 
bairro da Saúde 
(violência) Reportagem   1'33'' Não  -   -   -  

    

Tiroteio no 
pátio do 
Hospital Moacyr 
do Carmo, em 
Caxias 
(violência) Reportagem 1'19'' Não  -   -   -  

    

Poupa Tempo 
de São Gonçalo 
vai fechar as 
portas no 
começo de Reportagem 3'00'' Não  -   -   -  
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novembro 
(serviço) 

    

Faetec de 
Quintino sofre 
com falta de 
segurança, 
merenda e 
limpeza 
(serviço) Reportagem 2'44'' Sim 

Vídeo 
mostrando a 
sujeira e 
descuido no 
local  0'07''  Sim 

    

Situação 
precária no 
Hospital dos 
Bombeiros, no 
Rio Comprido 
(serviço)  

Reportagem + 
entrevista ao vivo 
no estúdio com 
especialista (doutor 
Luis Fernando) 3'51'' Não   -   -   -  

    

Operação da 
Polícia para 
identificar ação 
de milícias que 
roubavam oléo 
da Petrobras 
(violência) - 
lugar indefinido 

Reportagem + link 
ao vivo 1'16'' Não   -   -   -  

    

Polícia faz 
reconstituição 
do acidente 
com a ciclista 
Julia de Moura 
em Botafogo 
(violência) Reportagem 1'50'' Não   -   -   -  

    

Confusão no 
jogo Flamengo 
e Corinthians no 

Reportagem + link 
ao vivo 2'49'' Sim 

Vídeo 
mostrando 
torcedores 0'11'' Não 
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Maracanã, na 
Tijuca 
(violência) 

sendo levados 
pela Polícia 

    

Mauro Senise e 
Romero 
Lubambo 
lançam novo CD 
(cultura) - lugar 
indefinido Reportagem  1'37'' Não  -   -   -  

    

Noivos tomam 
golpe no 
casamento 
(serviço) - lugar 
indefinido Reportagem 1'53''  Não  -   -   -  

    

Confusão no 
zoológico do Rio 
(violência) Nota coberta 0'43'' Não  -   -   -  

    

Moradores de 
Copacabana 
usam apitos 
para denunciar 
assaltos 
(violência) Reportagem 1'52'' Não  -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

terça-feira, 
22 de 42' 3 11 

Anthony 
Garotinho tem 
alta do hospital Reportagem  2'40'' Não  -   -   - 
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novembro 
de 2016 

e cumpre prisão 
em casa, no 
Flamengo 
(política)  

    

Clarissa 
Garotinho foi 
expulsa do 
Partido da 
República 
(política) - lugar 
indefinido Nota pelada 0'23''  Não  -   -   -  

    

Cidade de Deus 
tem quarto dia 
de operação da 
Polícia Militar 
(violência) Reportagem  3'02'' Sim 

Vídeo de 
tiroteiro 
registrado na 
Cidade de 
Deus 0'08'' Não 

    

Até agora não 
há pistas sobre 
quem derrubou 
o helicóptero da 
PM na Cidade 
de Deus 
(violência)  Reportagem  2'14'' Sim, 3 vezes 

3 vídeos de 
diferentes 
ângulos do 
helicóptero 
caindo. Um 
de dentro de 
um carro e 
outros 2 de 
angulos 
diferentes 

Total: 0'16'' - 
Vídeo 1: 0'04'' / 
Vídeo 2: 0'05'' / 
Vídeo 3: 0'07''  Não 

    

Crise do Estado: 
deputados 
discutem 
mudanças na 
Alerj (política) - 
lugar indefinido 

Reportagem + 
comentarista do 
telejornal, Edmilson 
Ávila, no estúdio 4'11''  Não   -  -  -  
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Crise do Estado: 
Hospital de 
Saracuruna 
troca de 
administração 
(denúncia) 

Reportagem + 
comentarista do 
jornal + especialista 
em saúde no 
estúdio 3'25'' Sim 

Vídeo filmado 
dentro do 
Hospital nos 
corredores 0'01'' Não 

    

Sérgio Cabral 
nega acusações 
em primeiro 
depoimento à 
Polícia (política) 
- lugar 
indefinido Reportagem  8'04''  Não  -   -   -  

    

Juíz Sérgio 
Moro decreta 
prisao 
preventiva do 
ex secretario de 
governo do Rio, 
Wilson Carlos 
(política) - lugar 
indefinido Reportagem  2'42'' Não  -   -   -  

    

Amigo de Sérgio 
Cabral Carlos 
Miranda 
também está 
preso (política) - 
lugar indefinido Reportagem 2'52'' Não  -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores 
cobram 
asfaltamento no 
bairro de Galo 

Reportagem + link 
ao vivo 4'59''  Não  -   -   -  
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Branco em SG 
(bairro) 

    

Acompanhame
nto das 
votações na 
Alerj (política) - 
lugar indefinido 

Estúdio com 
comentarista do 
telejornal + link ao 
vivo 3'46'' Não  -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quarta-feira, 
7 de 
dezembro 
de 2016 44'43'' 3 12 

Votação de 
propostas do 
governo na 
Alerj (política) - 
lugar indefinido 

Reportagem + link 
ao vivo + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 

15'18'
' Não  -   -   -  

    

Alunos da 
Faetec de São 
Cristóvão estão 
sem merenda 
(denúncia) Reportagem   2'46'' Não  -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores de 
Comendador 
Soares esperam 
que a prefeitura 
limpe um 
terreno e 
construa área 
de lazer (bairro) 

Reportagem + link 
ao vivo   4'33'' Não  -   -   -  
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Adriana 
Ancelmo passa 
primeira noite 
na prisão 
(política) - lugar 
indefinido Reportagem  5'22'' Não  -   -   -  

    

Procuradores 
da Lava Jato no 
RJ dão coletiva 
(política) lugar 
indefinido 

Reportagem + link 
ao vivo 3'41''  Não  -   -   -  

    

Deputados 
tiram de pauta 
a votação do 
teto do Bilhete 
Único (política) 
- lugar 
indefinido 

Nota pelada + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'32'' Não  -   -   -  

    

Obras do 
corredor 
transbrasil 
estão paradas 
na Avenida 
Brasil 
(denúncia) 

Reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'45'' Não  -   -   -  

    

Link com o 
Globo Esporte 
(outros) 

Link com o Globo 
Esporte com notas 
cobertas 1'24'' Não  -   -   -  

    

Manifestantes 
protestam 
contra aumento 
de pedágio na Nota coberta 46'' Não   -   -   -  
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Rio Teresópolis 
(denúnicia) 

    

Previsão do 
tempo (tempo) 
- lugar 
indefinido 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que os 
telespectadores 
enviaram 2'20'' Sim 

telespectador
es enviaram 
fotos com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj 
(nome da 
reporter: 
anne 
lotterman) e 
também 
enviaram por 
WhatsApp - 
reporter 
incentiva o 
envio e 
divulga o 
numero no ar 1'05'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags e 
WhatsApp. 

    

Coluna enredo 
e samba: Vila 
Isabel prepara 
enredo sobre a 
musica negra 
(cultura)  

Coluna 
(reportagem)  6'24'' Não  -   -   -  

    

Atualizações 
sobre a votação 
na Alerj 
(política) - lugar 
indefinido 

Nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'30'' Não  -  -   -  
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Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
com indícios 
de ter sido 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quinta-feira, 
12 de 
janeiro de 
2017 43'53'' 3 17 

Morte de mais 
um PM no RJ, 
esse em 
Benfica: o 
sétimo no ano 
de 2017 
(violência) Reportagem 3'00'' Não  -   -   -  

    

Segundo dia 
consecutivo de 
confusão com 
menores na 
linha 474 
(transporte) - 
jacaré Reportagem  2'25'' Sim 

3 videos 
seguidos + 1 
video depois - 
enviados por 
telespectador
es via 
WhatsApp 

Total: 0'46'' / 3 
primeiros 
videos 
consecutivos: 
0'41'' / 4 vídeo: 
0'05'' 

Sim, fala que 
foram 
enviados via 
WhatsAppp + 
legenda 
"vídeos 
enviados pelos 
telespectadore
s" 

    

Primeira 
comandante 
mulher da 
guarda 
municipal toma 
posse (outros) - 
lugar indefinido 

Reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 4'34'' Não  -   -   -  
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Moradores de 
Sepetiba 
denunciam 
péssimo estado 
de ônibus 
(transporte) 

Reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 3'44'' Não  -   -   -  

    

Estação do BRT 
na Barra da 
Tijuca é 
depredada 
(transporte) 

Reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 1'20'' Não  -   -   -  

    

Tarifas de 
ônibus 
intermunicipais 
têm reajuste 
(transporte) - 
lugar indefinido 

Nota pelada + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'37'' Não  -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores do 
bairro vila 
guarita em 
Nova Iguaçu 
querem rua 
asfaltada 
(denúncia) 

Reportagem + link 
ao vivo 4'41''  Não  -   -   -  

    

Polícia busca 3 
adolescentes 
que fugiram de 
uma unidade do 
Degase na 
Penha 
(violência) Reportagem  2'23'' Não  -   -   -  
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Alunos e 
funcionários da 
UERJ protestam 
(denúncia) Reportagem  3'53'' Não  -   -   -  

    

Acordo de ajuda 
financeira para 
o RJ deve ser 
selado (política) 
- lugar 
indefinido 

Reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 3'11'' Não  -   -   -  

    

Link com o 
Globo Esporte 
(outros) - lugar 
indefinido 

Link com o Globo 
Esporte com notas 
cobertas 1'12'' Não  -   -   -  

    

Bandidos atiram 
em guarita 
policial, em 
Japeri 
(violência) 

Nota coberta com 
video gravado pelos 
policiais  0'38'' Não  -   -   -  

    

Estragos do 
temporal no RJ, 
em Magé 
(tempo) Nota coberta    1'00'' Sim 

4 vídeos do RJ 
enviados por 
telespectador
es (1: arvore 
caída em 
Copacabana; 
2: rua alagada 
na Zona 
Norte; 3: rua 
alaga em São 
Gonçalo; 4: 
rua alagada 
em Caxias 0'20'' 

Sim, falado + 
legenda 
"videos 
enviados pelos 
telespectadore
s" 
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Previsão do 
tempo (tempo) 
- lugar 
indefinido 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que os 
telespectadores 
enviaram 1'41'' Sim 

telespectador
es enviaram 
fotos com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'26'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

    

Alerta contra 
dengue, zika e 
chicungunha - 
moradores 
reclamam de 
foco de dengue 
em escola 
abandonada, na 
Barra da Tijuca 
(febre amarela)  

Reportagem - e no 
final apresentadora 
incentiva envio de 
material via 
WhatsApp 
divulgando o 
número  3'09'' Não  -   -   -  

    

Quadro 
acadêmicos do 
RJ (cultura) - 
lugar indefinido Reportagem  1'58'' 

Sim, mas são 
videos para 
fazer parte 
de um 
concurso do 
RJTV para 
participar dos 
desfiles das 
escolas de 
samba, então 
não foram 
contabilizado
s.  -   -    -  

    

Dicas culturais 
(cultura) - lugar 
indefinido 

Nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 1'53'' Não  -   -   -  
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telejornal (Fábio 
Júdice) 

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

sexta-feira, 
3 de 
fevereiro de 
2017 39´51´´ 3 13 

Francisco de 
Assis Neto se 
entrega a 
Polícia 
(violência) - 
lugar indefinido 

Reportagem + link 
ao vivo 1´46´´ Não  -   -   -  

    

Carro da guarda 
Municipal é 
atingido 
durante tiroteio 
na Avenida 
Presidente 
Vargas, no 
Centro 
(violência) Nota coberta 0´25´´ Sim 

Fotos dos 
carros da 
polícia 
baleados - 
enviadas por 
telespectador
es 0´14´´ 

Sim, através de 
leganda "fotos 
enviadas por 
telespectadore
s"  

    

Criancas são 
transferidas do 
Hospital de 
Piedade no 
meio da 
madrugada sem 
explicação 
(denúncia) 

Nota coberta + link 
ao vivo 1´43´´ Sim 

Vídeo de uma 
mãe 
reclamando 
com a 
enfermeira no 
hospital  0´40´´ 

Sim, fala no 
comeco da 
nota que foi 
uma denúncia 
e depois 
repórter do 
link ao vivo 
fala que foram 
vídeos 
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enviados para 
a editora do 
jornal 

    

Menino de 13 
anos cai de 
arvore em 
Bangu e tem 
traumatismo 
(denúncia) Reportagem    1´39´´ não  -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores 
cobram 
asfaltamento na 
Taquara (bairro) 

Reportagem + link 
ao vivo 4´11´´ não  -   -   -  

    

UERJ adia pela 
quarta vez a 
volta às aulas + 
privatização da 
Cedae 
(denúncia) 

Reportagem + link 
ao vivo + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 6´04´´ não  -   -   -  

    

Estado não 
pagou terceira 
parcela do 
pagamento dos 
servidores 
(política) - lugar 
indefinido 

nota pelada + 
comentarista do 
telejornal ao vivo 0´34´´ não   -   -   -  

    

Polícia investiga 
a morte da 
cantora e 
socialite Heloisa 
Faissol, em nota coberta 0´21´´ não  -   -   -  
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Copacabana 
(violência) 

    

Previsão do 
tempo (tempo) 
- lugar 
indefinido nota coberta 1´03´´ sim 

imagens do 
tempo 
enviadas 
atraves das 
hashtags 
#temponoj e 
#annenorj 

total:  0´36´´ / 
imagem 1: 
0´17´´ / imagem 
2: 0´19´´ 

sim, atraves 
das hashtags 

    

Coluna diversao 
e arte (cultura) - 
lugar indefinido 

nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal ao vivo 4´39´´ não  -   -   -  

    

Crivella diz que 
filho tem 
experiência 
para assumir 
cargo (política) - 
lugar indefinido reportagem 1´02´´ não  -   -   -  

    

Gigantes da 
praia no sábado 
- vôlei (outros) - 
Copacabana  reportagem 1´27´´ não   -   -   -  

    

Quadro 
academicos do 
RJ - concurso 
pro carnaval 
promovido pelo 
telejornal 
(cultura) - lugar 
indefinido 

reportagem + 
jurado do concurso 
ao vivo no estúdio 

12´25
´´ não   -   -   -  
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Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

sábado, 11 
de março de 
2017 43'23'' 3 11 

agências do 
FGTS abertas 
para saque 
(serviço) - lugar 
indefinido 

Reportagem + link 
ao vivo 8'32'' não  -   -   -  

    

Chamada Globo 
Comunidade + 
prazo 
declaração IR 
(serviço) - lugar 
Indefinido nota coberta 0'23'' não  -   -   -  

    

crise e violência 
fazem 
comerciantes 
fecharem as 
portas em Vila 
Isabel 
(violência) reportagem  3'24'' não  -   -   -  

    

doze horas e 
meia de pistas 
fechadas na 
niterói manilha 
(transporte) nota coberta 0'37'' não  -   -   -  

    

dicas culturais 
(cultura ) LI 

nota coberta + 
comentarista de 1'40'' não  -   -   -  
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cultura do 
telejornal 

    

alexandre Nero 
fala sobre a 
peça O Grande 
Sucesso 
(cultura) LI 

entrevista ao vivo 
com os atores em 
estúdio 5'12'' não  -  -   -  

    

sábado de tiros 
em 
comunidades 
com upps 
(violência) LI, 
muitos lugares reportagem  2'30'' sim 

 5 Vídeos de 
tiroteio em 
morros 
ocupados por 
UPP's 

total: 0'36'' / 
video 1: 0'07''/ 
videos 2, 3 e 4 
(seguidos): 
0'27'' / vídeo 3: 
0'02''  

sim, mas não 
em todos os 
casos - falando 
de queixas dos 
moradores e 
com legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" no primeiro 
dos vídeos 

    

febre amarela: 
governo do RJ 
quer vacinar 
toda a 
população (LI) 

Reportagem + link 
ao vivo 6'50'' não  -   -  -  

    

final da Taça 
das Favelas 
(outros) Bangu nota coberta 0'35'' não  -   -   -  

    

quadro 
"Programão" , 
com dicas 
culturais dos 
telespectadores 
e também dicas 

Reportagem + 
videos 
telespectadores 
+comentarista de 
cultura do 
telejornal  7'40'' sim 

2 vídeos de 
telespectador
es com dicas 
culturais para 
o fim de 
semana 0'12'' 

sim, através 
dos vídeos 
gravados "em 
selfie" pelos 
próprios 
telespectadore
s 
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do telejornal  
(cultura) LI 

    

Eduardo Dussek 
se apresenta ao 
vivo no estúdio 
(cultura) LI 

apresentaçao ao 
vivo no estúdio + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 4'27'' não  -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

segunda, 24 
de abril de 
2017 43'31'' 3 15 

fãs e amigos se 
despedem do 
cantor Jerry 
Adriani (outros) 
LI 

reportagem + link 
ao vivo 4'04'' não  - -  -   -  

    

jovens morrem 
em tiroteio no 
complexo do 
alemão 
(violência) reportagem    2'36'' sim 

imagem 1: 
foto 
mostrando 
carro de 
policia/ vídeo 
1 + áudio (do 
mesmo vídeo) 
mostrando 
tiroteio no 
Alemão 

total: 0'15'' / 
img 1: 0'05''/ 
video 1 + áudio: 
0'10''/  

sim, através de 
legenda "você 
no G1" (para a 
imagem 1) e 
através de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" no vídeo 1 

    

moradores do 
alemao enviam 
fotos de 
traficantes 

nota coberta (só 
com imagens de 
telespectadores)  0'52'' sim 

imagens 1, 2, 
3 e 4: (fotos 
flagras )de 
traficante 

total (4 images 
exibidas 
sequencialment
e): 0'36''  

sim, falando e 
através de 
leganda "vc no 
G1" 
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armados em 
plena luz do dia 
(violência) 

segurando 
armas  

    

três primos 
morrem em 
acidende de 
trânsito no 
Centro 
(trânsito) reportagem  2'04'' não  -  -   -  

    

problema em 
ramais da 
supervia em 
Gramacho 
(transporte) 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'57'' não  -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores 
cobram obra de 
ponte em São 
Gonçalo (bairro) 

reportagem + link 
ao vivo 5'02'' não  -   -   -  

    

bloqueio contra 
a febre amarela 
em áreas 
próximas a 
Maricá  reportagem 3'07'' não   -   -   -  

    

mudancas nas 
filas de espera 
para 
procedimentos 
cirurgicos no RJ 
(serviço) LI reportagem  2'05''  não  -   -   -  

    

Conselho 
Regional de 
Medicina faz reportagem 1'58'' não   -   -   -  
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vistoria em 
hospital de 
Bonsucesso 
(serviço) 

    

audiência 
pública discute 
rombo do Previ 
Rio (política) LI 

link ao vivo + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  3'01'' não   -   -   -  

    

chamada Globo 
Esporte (outros) 
LI 

chamada Globo 
Esporte 1'06'' não   -   -   -  

    

Museu do 
Amanhã, no 
Centro, 
inaugura nova 
exposição  
(cultura) reportagem 2'31'' não   -   -   -  

    

Previsão do 
tempo (tempo) 
LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com foto 
que telespectador 
enviou 1'39'' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'27'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

    

jerry adriani 
morre vítima de 
um câncer 
(cultura) LI reportagem 4'56'' não  -   -   -  

    

jerry adriani fez 
ultimo show no 
final de março + 
ultimo link ao 
vivo do velório 
(cultura) LI 

reportagem + link 
ao vivo 5'28'' não   -   -   -  
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Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

terça, 02 de 
maio de 
2017 53'45'' 3 6 

Cobertura 
massiva do 
telejornal - 
manhã de caos 
no Rio: cidade 
entra em 
estágio de 
atenção -  
bandidos 
queimam 
ônibus na 
Whashington 
Luiz em 
represália a 
operação 
policial ( 
violência) LI 

reportagens + links 
ao vivo + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  

30'48'
' sim 

vídeos de 
telespectador
es que 
passavam 
pelo local na 
hora  

total: 1'10'' / 
video 1: 0'04 /  
video 2: 0'22'' /  
video 3: 0'44''  

sim, falando 
que receberam 
diversos 
vídeos que 
pessoas que 
passavam na 
hora e 
também 
através de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" - 
apresentadora 
divulga o 
número do 
whatsapp no 
ar e pede que 
mandem mais 
material   

    

Alerj vota um 
projeto do 
governo do 
Estado para 
aumentar a 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 3'30'' não   -   -   -  
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arrecadação 
(política) LI 

    

Crivella faz mais 
uma mudança 
no secretariado: 
novo secretário 
de saúde 
(política) LI nota coberta  0'42'' não   -   -   -  

    

parte 2 
cobertura 
massiva do dia - 
caos na cidade 
do Rio 
(violência) - 
rodovia 
washington Luiz 

reportagens + links 
ao vivo + 
comentaristas do 
telejornal no 
estúdio  

10'53'
' sim 

vídeo de 
ônibus sendo 
incendiados 

0'27'' (vídeo 
repetido 
mostrado na 
primeira parte 
da cobertura) 

não neste 
segundo 
momento, mas 
o video é 
repetido do 
comeco da 
cobertura 
onde eles 
falam que foi 
enviado por 
telespectadore
s 

    

Ex-secretária de 
Adriana 
Ancelmo revela 
que caderno de 
anotações foi 
roubado 
(política) LI reportagem   5'33'' não   -   -   -  

    

parte 3 
cobertura 
massiva do dia - 
caos na cidade 
do Rio 
(violência) - 

reportagens + links 
ao vivo  2'53'' sim 

vídeo 1: 
vídeos 
compilados 
de 
telespectador 
que filmou 

total: 0'41'' / 
vídeo 1: 0'24'' / 
vídeo 2 (de 
novo vídeo 
repetido, só 
que dessa vez 

vídeo 1: sim, 
apresentadora 
fala "a gente 
pediu e 
recebeu mais 
vídeos de 
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rodovia 
Washington 
Luiz 

incêndio a 
caminhão e 
depois ação 
da polícia 
apagando o 
fogo/ vídeo 2: 
vídeo de 
ônibus sendo 
incendiados 

ele é o que 
finaliza o 
telejornal): 
0'17'' 

cinegrafistas 
amadores", 
além de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s"; vídeo 2: 
não nesse 
momento 
(idem 
momento 
anterior) 

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quarta, 14 
de junho de 
2017 45'27'' 3 13 

morre o 
jornalista Jorge 
Bastos Moreno 
(cultura) - LI 

reportagem + link 
ao vivo  7'11''  não  -   -   -  

    

execução de um 
bicheiro dentro 
de um Hotel na 
Barra 
(Violência) 

reportagem + link 
ao vivo  3'53'' sim 

vídeo e foto 
do Hotel onde 
aconteceu o 
assassinato 

total: 0'10'' / 
vídeo: 0'07'' 
(mostrando o 
corredor do 
hotel) + 0'03'' 
(foto do 
quarto) não 

    

confrontos 
deixam mais de 

reportagem + 
comentarista do 2'17'' sim 

Fotos e vídeos 
diferentes 

total: 0'40'' / 
uma sequência 

sim, através da 
tarja "imagens 
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1500 alunos 
sem aula na 
Zona Norte 
(Violência) 

telejornal no 
estúdio 

mostrando os 
ônibus 
queimados na 
rua 

de vídeos e 
fotos direto 

enviadas por 
telespectadore
s" 

    

vazamento em 
tubulação da 
CEDAE alaga rua 
da Gávea 
(denúncia) nota coberta  0'32'' não  -   -   -  

    

mais cobertura 
da morte do 
jornalista Jorge 
Bastos Moreno 
(cultura) LI 

link ao vivo + nota 
pelada 2'33'' não  -   -   -  

    

polícia faz 
operação na 
cidade alta  
(violência) reportagem 2'50'' sim 

imagens de 
arquivo de 
confrontos de 
traficantes e 
policiais na 
região 

total:  0'04''/ 
video 1: 0'02'' 
seg/ video 2: 
0'02'' 

não, são 
imagens de 
arquivo 

    

governo paga 
salarios de 
maio, mas não 
de todos os 
servidores 
(política) LI 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 5'32'' sim 

 vídeos de 
servidores 
que não estão 
recebendo 

 total: 0'52'' / 
vídeo 1: 0'24'' / 
vídeo 2: 0'28'' 

sim, através da 
fala da âncora 
e ta,bém 
porque eles 
pedem no final 
que os 
servidores 
mandem mais 
vídeos pelo 
whatsapp 

    

Juiz Sergio 
Moro transfere 
dinheiro nota pelada 0'52'' não  -   -   -  
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roubado de 
adriana 
ancelmo pra 
conta do estado 
do Rio (política) 
LI 

    

flagrantes do 
desperdício em 
prédios públicos 
no RJ 
(denúncia) LI reportagem 3'50'' não  -   -   -  

    

polícia 
determina o 
bloqueio dos 
bens de rodrigo 
betlen (política) 
LI reportagem 1'35'' não  -   -   -  

    

apresentado 
plano de legado 
olimpico 
(política) LI nota coberta  0'2'' não  -   -   -  

    

previsão do 
tempo (tempo) 
LI 

previsão do tempo 
no estúdio com foto 
dos telespectadores 0'58'' sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj 0'09'' 

sim, através 
das hashtags 

    

mais cobertura 
da morte do 
jornalista Jorge 
Bastos Moreno 
(cultura) LI 

link ao vivo  + 
reportagem 9'08'' não  -   -   -  
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Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quinta, 27 
de julho de 
2017 48´43´´ 3 18 

Manifestação 
de taxistas 
termina em 
confusão e 
confronto com 
policiais no 
Centro do Rio 
(violência) 

reportagem + link 
ao vivo 3´19´´ não  -   -   -  

    

Congestioname
nto chegou ao 
pico de 67 km 
durante 
manifestação 
de taxistas 
(trânsito) - LI link ao vivo 1´38´´  não   -   -   -  

    

mais cobertura 
da confusão 
com os taxistas 
e trânisto - LI 

reportagem  + link 
ao vivo 

13´46
´´ não   -   -   -  

    

Polícia Civil e 
Ministério 
Público realizam 
operação em 
sete 
comunidades 

reportagem + link 
ao vivo  1´23´´ não  -   -   -  
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de Niterói 
(política) 

    

Bandidos 
armados 
explodem 
caixas 
eletrônicos em 
Bonsucesso 
(violência) reportagem 0´56´´ não   -   -   -  

    

Roubo de 
motos aumenta 
21% no Rio  
(violência) LI reportagem  2´46´´ não  -   -   -  

    

G1 no RJ: Raul 
Jungmann 
afirma que 
Forças Armadas 
irão atuar junto 
com Polícia 
(violência) LI link ao vivo 1´12´´ não   -   -   -  

    

Prefeito de 
Belford Roxo 
fala sobre a 
demolição do 
pórtico da 
cidade (política) reportagem  4´18´´ sim 

 vídeo da 
demolição do 
pórtico  total:  0´08´´ 

 sim, através 
da tarja 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

Belford Roxo 
não tem 
hospitais 
públicos 
funcionando 
(denúncia) 

nota coberta + 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio  1´33´´ não   -   -   -  
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mais cobertura 
sobre o 
protesto dos 
taxistas 
(violência) LI 

reportagem + link 
ao vivo  3´05´´ não   -   -   -  

    

chamada Globo 
Esporte com os 
destaques do 
futebol carioca 
(outros) LI 

nota coberta + 
apresentador do 
Globo Esporte ao 
vivo no estúdio do 
programa 1´43´´ não   -   -   -  

    

Cultura: show 
DoisTons no 
teatro Ipanema  

nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal no 
estúdio 0´48´´ não   -   -   -  

    

Cultura: peça O 
Garoto da 
última fila no 
teatro das artes 
na Gávea 
(cultura) 

nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal no 
estúdio 0´31´´ não   -   -   -  

    

Cultura: Flip 
começou ontem 
e vai até 
domingo 
(cultura) Paraty 

reportagem + link 
ao vivo + 
comentarista de 
cultura no estúdio 3´30´´ não   -   -   -  

    

mais cobertura 
sobre o 
protesto dos 
taxistas e 
trânsito 
(violência) LI 

reportagem + link 
ao vivo 2'15'' não   -   -   - 
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previsão do 
tempo (tempo) 
LI 

previsão do tempo 
no estúdio com foto 
dos telespectadores 1'17'' sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj total: 0'12'' 

sim, através 
das hashtags 

    

dicas culturais 
dos 
telespectadores 
(Cultura) LI 

nota coberta + 
comentarista de 
cultua do 
telejoronal no 
estúdio 0'39'' sim 

vídeos com 
dicas de 
telespectador
es 

total: 0'24'' / 
video 1: 0'10''/ 
video 2: 0'14'' 

sim, através do 
nome do 
quadro, dos 
vídeos 
gravados em 
selfie e 
também 
porque os 
apresentadore
s divulgam o 
numero do 
WhatsApp e 
pedem para 
enviarem 
sempre dicas 

    

cultura: teatro 
Serrador exibe a 
peça "Nunca Fui 
Canalha" + 
festival de 
cultura digital 
na PUC (cultura) 
LI 

nota coberta + 
comentarista de 
cultua do 
telejoronal no 
estúdio 0'51'' não   -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 
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mês/Mês/A
no  

notíci
a 

enviado pelo 
telespectado
r?  

sexta,  4 de 
agosto de 
2017 42´40´´ 3 14 

Luiz Melodia 
morre aos 66 
anos (cultura) LI 

reportagem + link 
ao vivo 5´27´´ não  -   -   - 

    

flagrante de 
roubo de carga 
no Engenho 
Novo 
(denúncia) reportagem   3´07´´ não  -   -   -  

    

menina de 6 
anos é 
encontrada 
morta dentro 
de mala no 
Engenho Novo 
(violência) reportagem  1´32´´ não  -   -   -  

    

professores de 
Duque de 
Caxias ocupam 
a Câmara dos 
Vereadores do 
Município 
(política) 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2´22´´ sim 

vídeos dos 
protestos na 
câmara 

total:  0´15´´\ 
vídeo 1: 0´08´´ \ 
vídeo 2: 0´07´´ 

 sim, através 
da tarja " 
imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

incendio em um 
predio em 
Caxias 
(denúncia) reportagem  1´21´´ sim 

vídeos do 
incendio de 
dentro do 
apartamento 

total: 0´16´´ \ 
vídeo 1: 0´07´´\ 
vídeo 2: 0´09´´ 

 sim, através 
da tarja " 
imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

incendio no 
alojamento dos reportagem  1´20´´ não  -   -   -  
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estudantes da 
UFRJ (denúncia) 

    

operação Rio 40 
Graus prendeu 
10 da Lava Jato 
(política) LI 

reportagem + link 
ao vivo  5´05´´ não  -   -   -  

    

um ano depois 
dos Jogos, 
legado olímpico 
ainda não está 
sendo 
aproveitado 
(política) LI reportagem  3´59´´ sim 

video de 
balão que 
caiu no 
estádio 

total: 0´06´´ \ 
video 1: 0´06´´ não 

    

parque 
olímpico,na 
Barra da Tijuca 
recebe evento 
para 
comemorar 1 
ano da abertura 
das Olimpíadas 
(outros) nota pelada 0´19´´ não  -   -   -  

    

mais cobertura 
da morte de 
Luiz Melodia 
(cultura) LI links ao vivo 2´03´´ não  -   -   -  

    

previsão do 
tempo (tempo) 
LI 

previsão do tempo 
no estúdio ( dessa 
vez sem foto dos 
telespectadores) 1´35´´ não  -   -   -  

    

quadro 
Diversão e Arte 
com reportagem  3´30´´ não  -   -   -  
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programações 
culturais do fim 
de semana 
(cultura) LI 

    

refugiado sírio é 
atacado em 
Copacabana 
(denúncia)  reportagem  2´24´´ sim 

vídeo do 
refugiado, 
que é 
ambulante, 
sendo 
hostilizado  

total:  0´52´´ \ 
vídeo 1: 0´52´´ 

sim, através da 
tarja "imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

mais cobertura 
da morte de 
Luiz Melodia  
(Cultura) LI 

reportagem + link 
ao vivo 5´32´´ não  -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias - 
cobertura 
massiva do dia 
Rock in Rio  Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

sábado, 16 
de setembro 
de 2017 38´02´´ 3 12 

Preparativos à 
todo vapor para 
o segundo dia 
do Rock in Rio 
(cultura) Barra 

reportagem + links 
ao vivo 3´33´´ não  -   -   -  

    

primeira noite 
do Rock in Rio é 
marcada por 
muita emoção  
(cultura) Barra reportagem   6´25´´ não  -   -   -  

    

saída do público 
do Rock in Rio é reportagem   2´11´´ não  -   -   -  
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tranquila no 
BRT  
(transporte) 
Barra 

    

confusão e 
briga na saída 
Abelardo Bueno 
no 1º dia de 
Rock in Rio  
(transporte) 
Barra reportagem   1´08´ não  -   -   -  

    

5 mortos em 
guerra entre 
traficantes 
rivais no morro 
do juramento 
(violência) reportagem 1´44´´ sim 

diferentes 
vídeos de 
tiroteio 
filmados 
pelos 
moradores, 
fotos e vídeos 
de 
passageiros 
do metrô 
assustados e 
se 
escondendo 
do confronto 

total: 0´35´´ \ 
vídeo 1: 0´11´´\ 
fotos 1 e 2: 
0´02´´\ vídeo 2: 
0´11´´ \ vídeo 3: 
0´07´´\ vídeo 4: 
0´04´´ 

sim, através da 
tarja "vídeos 
enviados por 
telespectadore
s" 

    

orquesta Maré 
do Amanhã se 
apresenta no 
teatro 
municipal 
(Cultura) Centro reportagem 2´07´´ não  -   -   -  

    

mais cobertura 
do Rock in Rio: 

link ao vivo + 
reportagem 5´27´´ não  -   -   -  
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samba no 
festival (cultura) 
Barra 

    

mais cobertura 
do Rock in Rio: 
shows de hoje 
no palco mundo  
(cultura) Barra 
da Tijuca nota coberta 0´27´´ não  -   -   -  

    

mais cobertura 
do Rock in Rio: 
mais emoção no 
dia de hoje   
(cultura) Barra 
da Tijuca 

link ao vivo + 
reportagem 6´42´´ não  -   -   -  

    

após ação da 
vigilância 
sanitária, chef 
Roberta 
Sudbark decide 
fechar stand no 
Rock in Rio 
(serviço) Barra 
da Tijuca nota coberta 1´42´´ não  -   -   -  

    

mais cobertura 
do Rock in Rio: 
RJTV ouve as 
pessoas sobre o 
que mais 
emocionou no 
primeiro dia de 
festival  reportagem 2´41´´ não  -   -   -  
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(cultura) Barra 
da Tijuca 

    

mais cobertura 
do Rock in Rio o 
que esperar do 
segundo dia de 
festival  
(cultura) Barra 
da Tijuca link ao vivo    0´47´´ não  -   -   -  

Duas semanas seguidas em março, na metade do período analisado = total de 12 
edições  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

segunda, 13 
de março de 
2017 42'03'' 3 17 

operação contra 
pedofilia 
(denúncia) LI - 
vários lugares reportagem 3'18'' 

não - só 
cedido pela 
Polícia  -   -   -  

    

taxistas 
protestam 
contra 
aplicativos em 
carreata no 
Aterro do 
Flamengo 
(transporte) 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'20'' não    -   -   -  

    

Incêncio em um 
depósito da 

reportagem + 
comentarista do 2'18'' não  -   -   -  
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Dnit em Irajá 
(denúncia) 

telejornal no 
estúdio + link ao 
vivo 

    

oficial da PM é 
esfaqueada em 
ciclovia em São 
Conrado em 
tentativa de 
assalto 
(violência) 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'38'' não  -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores 
querem água 
encanada em 
Duque de 
Caxias (bairro) 

reportagem + link 
ao vivo 4'56'' não   -   -   -  

    

chacina em São 
Gonçalo 
(violência) reportagem 2'23'' não  -   -   -  

    

fila no terceiro 
dia de saques 
no FGTS 
(serviço) - LI 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'52'' não  -   -   -  

    

UEZO retoma as 
aulas em clima 
de incerteza + 
pagamento dos 
servidores do 
Estado (serviço) 
LI 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'14'' não   -   -   -  

    

Crivella cria 
nova secretaria 
(política) LI nota coberta  0'56'' não  -   -   -  
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MP-RJ entra 
com ação 
contra 
envolvidos em 
obra no 
Maracanã 
(denúncia)  reportagem  3'41'' não  -  -   -  

    

chamada Globo 
Esporte (outros) 
LI 

chamada Globo 
Esporte 1'00'' não  -   -   - 

    

Crivella diz que 
estuda mexer 
em tributos 
para aumentar 
arrecadação 
(política) LI nota coberta  0'47'' não  -   -   -  

    

Crivella diz que 
vai receber 
taxistas 
manifestantes 
(política) LI 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 1'08'' não  -   -   -  

    

detentos do 
presídio de 
Japeri são 
transferidos 
(violência)  nota coberta 0'41'' não  -   -   -  

    

Vacinação 
contra a Febre 
Amarela em 
Posto de Saúde 
na Gávea (febre 
amarela) 

reportagem + link 
ao vivo + 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio 2'53'' não   -   -   -  
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Previsão do 
tempo (clima) LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 1'28'' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj 0'26'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags, e 
apresentadora 
pede envio de 
fotos através 
do whatsapp 

    

entrega dos 
prêmios do 
estandarte de 
ouro de 
carnaval do 
Jornal O Globo 
(cultura) LI reportagem  2'40'' não  -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

terça, 14 de 
março de 
2017 41'54'' 3 12 

lava jato prende 
dois integrantes 
do governo do 
Estado (política) 
LI 

reportagem + link 
ao vivo 5'58''  não   -   -   -  

    

pagamento do 
Estado no 
décimo dia ultil 
do mês de 
março (serviço) 
LI 

comentarista do 
telejornal no 
estúdio 1'35'' não   -   -   -  
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alunos de 
escolas públicas 
estão com 
problemas para 
pegar o Rio 
Card 
(transporte) LI 
vários lugares  

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 4'56'' sim 

5 vídeos de 
jovens 
tentando 
embarcar em 
ônibus  

total: 1'04'' / 
video 1:  0'18''/ 
vídeo 2: 0'10'' / 
vídeo 3: 0'07'' / 
vídeo 4: 0'20'' / 
vídeo 5 
(repetido): 
0'09'' 

sim, através da 
tarja "imagens 
enviadas por 
Sandra 
Martins" - 
identificaram a 
telespectadora 

    

universitários 
fazem denúncia 
de fim de 
gratuidade dos 
bilhetes Rio 
Card 
(transporte) LI 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  1'37'' sim  

print de uma 
mensagem da 
Rio Card 
recebida 
pelos alunos  0'30'' 

sim, 
apresentadora 
fala os nomes 
dos 3 alunos 
que enviaram 
a denuncia ao 
telejornal e no 
fim da nota 
pede para os 
telespectadore
s mandarem 
mais 
denúncias por 
whatsapp e 
divulga o 
número  

    

RJ Móvel: obra 
parada em 
Guaratiba 
(bairro)  

reportagem + link 
ao vivo 4'33'' não   -   -   -  

    

quatro 
universitárias 
sofrem 
sequestro 
relâmpago no link ao vivo 2'13'' não   -   -   - 
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Fundão 
(violência) 

    

Polícia Federal 
prende 
quadrlha que 
explodia caixas 
em Niterói 
(violência)  reportagem  1'42'' não   -   -   -  

    

sufoco de 
passageiros no 
BRT em 
Guaratiba 
(transporte) 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 4'57'' não   -   -   -  

    

problemas nos 
ramais de trem 
de Japeri e 
Gramacho 
(transporte) 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  1'07'' sim 

vídeo de 
telespectador 
no ramal de 
gramacho 0'21'' 

sim, através da 
tarja "imagens 
enviadas por 
telespectador"  

    

pesquisa do 
CREMERJ revela 
que pacientes 
estão 
demorando 
mais de 1 ano 
para receber 
diagnóstico de 
câncer (serviço) 
LI 

reportagem + 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio 2'38'' não   -   -   -  

    

Secretaria 
Estadual do 
Ambiente multa 
prefeitura de 
Belford Roxo 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 3'39'' não   -   -   -  
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em 3 milhões 
(política)  

    

Previsão do 
tempo (clima) LI  

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 2''04'' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'25'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quarta, 15 
de março de 
2017 41'19'' 3  

polícia prende 
mulher que 
seria mandante 
de crime em 
São Gonçalo 
(violência) link ao vivo 2'20'' não  -   -  - 

    

polícia prende 
bandidos que 
faziam assaltos 
em Niterói 
(violência) reportagem  2'17'' sim 

vídeos de 
diferentes 
ângulos da 
ação dos 
policiais  

total: 0'21''/ 
vídeo 1: 0'12'' / 
video 2: 0'05''/ 
video 3: 0'04''  

sim, através da 
tarja "ïmagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

conta de luz da 
Light aumenta 
(serviço) LI link ao vivo 1'32'' não  -   -   - 

    

circulação de 
ônibus, barcas, 
trens e metrô 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'46'' não  -   -  -  
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normal 
(transporte) LI 

    

60 escolas 
particulares 
aderiram ao 
protesto contra 
a reforma da 
previdência e 
não abriram 
(serviço) LI - 
múltiplos 
lugares  

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'08'' não   -   -   -  

    

RJ Móvel: 
Itanhagá com 
buracos, ruas 
alagadas e 
esgoto a céu 
aberto (bairro)  

reportagem + link 
ao vivo 5'14'' não   -   -   -  

    

Procuradoria do 
Rio apresenta 
cronograma 
para a 
climatização nas 
principais linhas 
de ônibus 
(transporte) LI 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 2'03'' não  -   -   -  

    

líderes de 
sindicatos da 
área de 
segurança em 
frente a Alerj 
(política) Centro 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  0'30'' não   -   -   -  
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bancos 
funcionando 
normalmente 
(serviço) LI 

nota pelada + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  0'35'' não   -   -   -  

    

Irmão de 
Marcelo Freixo 
é nomeado 
assessor da 
Casa Civil, mas 
logo depois é 
exonerado 
(política) LI reportagem  3'09'' não  -   -   -  

    

Secretaria 
Estadual de 
Saúde investiga 
casos suspeitos 
de febre 
amarela em 
Casimiro de 
Abreu (febre 
amarela) 

nota pelada + 
perguntas ao 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio  4'41'' 

não, só as 
perguntas 
que foram 
enviadas por 
telespectador
es  -   -   -  

    

10 minutos 
contra o 
mosquito (febre 
amarela) LI 

reportagem + 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio 4'40'' não  -   -   -  

    

ex executivos 
da Andrade 
Gutierrez 
prestam 
depoimento 
(política) LI reportagem  1'28'' não   -   -   -  

    

Subsecretário 
estadual de nota coberta 0'32'' não   -   -   -  
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Turismo, preso 
na Lava-Jato, é 
demitido 
(política) LI 

    

professores 
protestam 
contra a 
reforma da 
Previdência em 
frente ao 
Palácio 
Guanabara 
(política) 
Laranjeiras 

nota coberta + 
comenarista do 
telejornal no 
estúdio  1'04'' não   -   -  - 

    

previsão do 
tempo + 
cobertura chuva 
intensa em 
Petrópolis 
(clima) 

Previsão do tempo 
no estúdio + 
reportagem chuva 
intensa na regiao 
serrana  1'01'' Sim 

vídeo de 
envchente em 
petropolis ; 
telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  

total: 0'33'' / 
video 1: 0'20'' / 
foto 1: 0'13'' 

Sim, falado e 
através das 
postagens com 
as hashtags 

    

crianças 
refugiadas 
visitam o cristo 
redentor 
(cultura) Tijuca reportagem  2'14'' não   -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 
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notíci
a 

telespectado
r?  

quinta, 16 
de março de 
2017 41'46'' 3 13 

Postos de saúde 
de Casimiro de 
Abreu ficam 
lotados depois 
de confirmação 
de febre 
amarela (febre 
amarela)  reportagem  2'51''  não   -   -   -  

    

Moradores da 
cidade do Rio 
correm para 
postos de saude 
(febre amarela) 
LI 

reportagem + link 
ao vivo + entrevista 
com infectologista 
no estúdio 9'11 não   -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores de 
Nova Iguaçu 
cobram limpeza 
de canal (bairro) 

reportagem + lin ao 
vivo  4'48'' não   -   -   -  

    

PM é morto 
durante 
tentativa de 
assalto no 
Maracanã 
(violência) reportagem  2'22'' sim 

total: 0'38'' / 
vídeo 1: vídeo 
do momento 
do assalto / 
vídeo 2: vídeo 
de um outro 
assalto dias 
antes em um 
lugar próximo  

total: 0'38'' / 
video 1: 0'21'' / 
video 2: 0'17'' 

sim, através de 
tarja "imagens 
de um 
telespectador" 
no video 1 e 
no video 2 não 
credita, mas 
fala que já foi 
mostrado em 
outra edição, 
então 
presumimos 
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que o 
telejornal 
creditou nessa 
outra edição  

    

Integrantes de 
quadrilha 
acusada de 
roubar 
combustível de 
oleodutos na 
Baixada 
Fluminense são 
presos 
(denúncia) 
Lugar Geral reportagem  2'08'' não   -   -   -  

    

Justiça proibe 
novas 
contratações de 
temporários na 
Prefeitura de 
Itaguaí (política) nota coberta  0'33'' não   -    -   -  

    

manifesto 
contra o 
fechamento das 
Bibliotecas 
Parque no Rio 
de Janeiro 
(denúncia) LI nota coberta  0'27'' não   -   -   -  

    

Infectologista 
responde a 
perguntas dos 
telespectadores 

entrevista com 
infectologista no 
estúdio 4'03'' 

não, só as 
perguntas 
que foram 
enviadas por 
telespectador  -   -   -  
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(febre amarela) 
LI 

es via 
whatsapp 
(apresentado
ra pede 
perguntas no 
começo da 
edição e 
divulga varias 
vezes o 
número do 
whatsapp) 

    

dicas culturais 
com Fábio 
Júdice (cultura) 
LI 

reportagem + 
especialista de 
cultura do 
telejornal no 
estúdio 2'02'' não   -   -   -  

    

Crivella diz que 
contará com as 
Forças Armadas 
para a 
vacinação da 
Febre Amarela 
(LI) 

reportagem + link 
ao vivo    3'07'' não   -   -   -  

    

O casos de 
febre amarela 
no Estado são 
de transmissão 
silvestre - 
Casimiro de 
Abreu 

reportagem + 
entrevista com 
infectologista no 
estúdio 4'46'' não   -   -   -  

    

Previsão do 
tempo (clima) LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 1'14'' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 0'12'' 

Sim, através 
das postagens 



 
 
 

190 
 

telespectadores 
enviaram 

hashtag 
#temponorj e 
#annerj 

com as 
hashtags 

    

quadro 
"Programão" , 
com dicas 
culturais dos 
telespectadores 
e também dicas 
do telejornal 
(cultura) LI  

Reportagem + 
videos 
telespectadores 
+comentarista de 
cultura do 
telejornal  1'21'' sim 

vídeo de 
telespectador
a com dica 
cultural para 
o fim de 
semana 0'11'' 

sim, através do 
vídeo gravado 
"em selfie" 
pela 
telespectadora 

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

sexta, 17 de 
março de 
2017 40'05'' 3 14 

80% da 
população rural 
de Casimiro de 
Abreu já tomou 
a vacina da 
febre amarela  reportagem  

03'44'
' não   -   -   -  

    

5 macacos 
confirmados 
com vírus da 
febre amarela 
em Casimiro de 
Abreu 

nota coberta + link 
ao vivo 

03'33'
' não   -   -   -  

    

infectologista 
tira dúvidas 

infectologista 
responde perguntas 
no estúdio 

01'46'
' não   -   -   -  
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(febre amarela) 
LI 

    

campanha de 
vacinação 
contra a febre 
amarela na 
cidade do Rio 
começa no final 
de março LI 

reportagem + 
infectologista 
responde perguntas 
no estúdio 

07'22'
' não   -   -   -  

    

parcela do 
pagamento dos 
servidores do 
Estado do Rio 
(serviço) LI 

nota pelada + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  0'38'' não   -   -   -  

    

nomeação de 
novo secretário 
de Estado 
(política) LI 

nota pelada + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  0'50'' não   -   -   -  

    

moradores da 
vila do pan 
fazem protesto 
(denúncia) 
Barra da Tijuca 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 

02'52'
' não   -   -   -  

    

infectologista 
tira dúvidas 
(febre amarela) 
LI 

infectologista 
responde perguntas 
no estúdio 

02'04'
' não   -   -   -  

    

Museu do 
Amanhã ganha 
prêmio 
internacional 
(cultura) Centro 

reportagem + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal no 
estúdio 

03'23'
' não   -   -   -  
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peça fala sobre 
câncer (cultura) 
Centro 

reportagem + 
comentarista de 
cultira do telejornal 
no estúdio 

02'05'
' não   -   -  -  

    

vacinação em 
Casimiro de 
Abreu (febre 
amarela) 

link ao vivo + 
infectologista 
responde perguntas 
no estúdio 

03'15'
' não   -   -   -  

    

Previsão do 
tempo (clima) LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 

01'30'
' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'15'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

    

quadro 
"Programão" , 
com dicas 
culturais dos 
telespectadores 
e também dicas 
do telejornal  
(cultura) LI 

Reportagem + 
videos 
telespectadores 
+comentarista de 
cultura do 
telejornal  0'58'' sim 

vídeo de 
telespectador 
com dica 
cultural para 
o fim de 
semana 0'18'' 

sim, através do 
vídeo gravado 
"em selfie" 
pelo 
telespectador 

    

coluna diversão 
e arte (cultura) 
LI 

reportagem + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal ao vivo 

04'33'
' não   -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 
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sábado, 18 
de março de 
2017 41´34´´ 3 16 

64 das 92 
cidades do 
estado do RJ 
estão em área 
de vacinação 
prioritária 
contra a febre 
amarela LI 

nota coberta + link 
ao vivo 

03'21'
' não   -   -   -  

    

Magé ainda não 
começou 
vacinação 
contra a febre 
amarela  reportagem  

02'49'
' não   -   -   - 

    

vacina na região 
metropolitana 
só começa no 
fim de março 
(febre amarela) 
LI reportagem  

03'26'
' não   -   -   -  

    

OMS vai 
reforçar doses 
da vacina da 
febra amarela  
LI nota pelada    0'45'' não   -   -   -  

    

perguntas sobre 
febre amarela  
LI 

infectologista 
responde, no 
estúdio, perguntas 
que os 
telespectadores 
enviaram 

02'47'
' não   -  -  - 

    

RJ Móvel: 
moradores de 
são gonçalo 

reportagem + link 
ao vivo 

04'47'
' não   -   -  -  



 
 
 

194 
 

enfrentam 
alagamentos  
(bairro)  

    

vigilância 
sanitária faz 
fiscalização 
(denúncia) LI 
vários locais  reportagem  

01'13'
' não   -   -   -  

    

mais de 90% 
dos moradores 
de Casimiro de 
Abreu já foram 
vacinados 
(febre amarela) reportagem  

01'45'
' não   -   -   -  

    

Quadro 
Programão na 
Ilha do 
Governador  
(cultura) 

linl ao vivo + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal  

01'26'
' não   -   -   -  

    

Arlindo Cruz 
segue 
internado, mas 
em recuperação 
(cultura) LI 

nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 0'22'' não   -   -   -  

    

dicas culturais 
com Fábio 
Júdice (cultura) 
LI 

nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 

03'27'
' não   -   -   -  

    

secretário 
estadual de 
saúde está na 
região serrana  

entrevista por 
telefone 

04'12'
' não   -   -   -  
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(Febre amarela) 
LI 

    

mais perguntas 
sobre a febre 
amarela LI 

infectologista 
responde, no 
estúdio, perguntas 
que os 
telespectadores 
enviaram 

01'34'
' não   -   -   -  

    

quadro 
Programão com 
dicas de 
telespectadores 
(cultura) LI 

Reportagem + 
videos 
telespectadores 
+comentarista de 
cultura do 
telejornal  

01'31'
' sim 

videos de 
telespectador
es com dicas 
culturais para 
o fim de 
semana  

total: 0'34'' 
video 1: 0'06'' / 
video 2: 0'08'' / 
video 3: 0'11'' / 
video 4: 0'09'' 

sim, através do 
vídeos 
gravados "em 
selfie" pelos 
telespectadore
s 

    

Programão 
"Gaudi 
Barcelona 
1900" no MAM 
+ aulas de 
Flamenco 
(cultura)  reportagem  4'00'' não   -   -   -  

    

entrevista com 
Marco Nanini e 
Rosi Campos 
(cultura) LI 

entrevista com 
atores no estúdio + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 4'13'' não   -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 
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segunda, 20 
de março de 
2017  42'40'' 3 15 

campanha de 
vacinação 
contra a febre 
amarela 
começa dia 
27/03  LI reportagem  

02'35'
' não   -   -   -  

    

não há 
necessidade de 
alarde na 
vacinação 
contra a febre 
amarela LI 

reportagem + 
comentarista de 
saude do telejornal 
no estúdio 

04'21'
' não   -   -   -  

    

Crivella é 
diagnosticado 
com tumor na 
próstata 
(Política) LI nota pelada  0'28'' não  -   -   -  

    

ciclovia Tim 
Maia está 
fechada entre 
Barra e São 
Conrado 
(serviço) 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'54'' não   -   -   -  

    

previsão do 
tempo com foco 
nas 
consequências 
das chuvas dos 
dias anteriores 
(clima) LI 

Previsão do tempo 
no estúdio + nota 
coeberta 

01'48'
' Sim 

telespectador
es enviaram 
fotos de 
tromba 
d´água que 
matou crianca 
de 5 anos 

imagens 
tromba d´água: 
0'12'' 

Sim, através de 
tarja "imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

RJ Móvel: falta 
d´água é motivo 
de reclamação 

reportagem + link 
ao vivo 

04'33'
' não   -   -   -  
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em Nova Iguaçu 
(bairro) 

    

pagamento dos 
servidores do 
estado: salários 
de fevereiro  
(serviço) LI 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 

01'06'
' não   -   -   -  

    

ato de 
vandalismo 
fecha estação 
Cesarão 3 do 
BRT (Santa 
Cruz) 
(transporte) 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'44'' não   -   -   -  

    

mais dois PMs 
mortos no 
Estado do Rio 
neste fim de 
semana 
(violência) LI reportagem  

01'45'
' sim 

vídeo de PM 
sendo 
assaltado e 
morto na 
Tijuca (vídeo 
já tinha sido 
mostrado em 
outra edição 
como enviado 
por 
telespectador
es)  0'04'' não 

    

igreja Matriz e 
São Gonçalo foi 
assaltada 
novamente 
(violência) reportagem  

01'54'
' não   -   -   -  
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violência na 
Costa Verde do 
estado assusta 
moradores e 
turistas  reportagem  

07'23'
' sim  

vídeos de 
violência e 
tiroteiros na 
região  

total : 0'24'' / 2 
primeiros 
vídeos juntos: 
0'09'' / vídeo 2: 
0'09'' + 0'06'' 
(vídeo se 
repete mais a 
frente na 
reportagem) 

sim, através de 
legenda 
"imagens 
amplamente 
divulgadas na 
Internet" nos 
primeiros 
vídeos e 
depois através 
de tarja 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s" 

    

vigilância 
sanitária 
recolhe 
amostras de 
carnes e 
embutidos em 
operação no Rio  
(serviço) LI reportagem  

02'41'
' não   -   -   -  

    

Vacinação em 
Petrópolis: área 
rural e cidade  reportagem  

01'37'
' não   -   -   -  

    

perguntas sobre 
a febre amarela  
LI 

especialista de 
saúde do telejornal 
responde perguntas 
dos telespectadores 

04'32'
' não   -   -   -  

    

Previsão do 
tempo + 
matéria sobre o 

reportagem + 
Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 

03'32'
' Sim 

compilação 
de 4 fotos de 
telespectador
es mostradas 

compilação 4 
fotos: 0'20'' 

Sim, através da 
retrospectiva e 
da fala da 
comentarista 
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fim do verão 
(clima) LI 

telespectadores 
enviaram 

durante o 
verão que 
usaram as 
hashtags 
#temponorj e 
#annerj  

de tempo do 
telejornal  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

terça, 21 de 
março de 
2017 41'22'' 3 12 

Bandido faz 
passageiros de 
reféns em 
ônibus no 
acesso à Ponte 
Rio-Niterói 
(tema tomou 
conta de todo o 
primeiro bloco 
do jornal) 
(violência) 

reportagem + link 
ao vivo + entrevista 
no estúdio com 
uma das vítmias e 
especialista de 
segurança 
convidado  

16'31'
' sim 

vídeos de 
telespectador
es que 
passavam 
pelo local no 
momento do 
sequestro  

2 videos 
seguidos: 0'14'' 

sim, através de 
legenda 
"imagens 
enviadas pelos 
telespectadore
s" 

    

confirmado 
terceiro caso de 
febre amarela 
no Rio em 
Casimiro de 
Abreu (febre 
amarela) 

reportagem + link 
ao vivo  + 
comentarista de 
saude do telejornal 
no estúdio 1'50'' não   -   -  -  

    

vacina de febre 
amarela já faz 

reportagem + 
comentarista de 2'44'' não   -   -  -  
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parte da rotina 
de vacinação do 
Rio (LI) 

saúde do telejornal 
no estúdio 

    

Em Magé 
milhares de 
pessoas já 
receberam a 
vacina da febre 
amarela  

reportagem + 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio 2'57'' não   -   -   -  

    

Delegada e 
policial falam do 
caso do bandido 
que fez 
passageiros de 
ônibus de 
reféns 
(violência) LI 

nota coberta - link 
ao vivo + imagens 
de cobertura 3'39'' sim 

vídeos de 
pessoas que 
passavam 
pelo ônibus e 
pela ação da 
policia no 
momento do 
fato 

total: 1''01'' / 
video 1 (de 
dentro de um 
carro): 0'12'' / 
video 2 (de 
dentro de um 
onibus): 0'23'' / 
video 3 ( de 
dentro de um 
carro): 0'26''   

não nesse 
segundo 
momento, só 
na primeira 
vez que se fala 
do assunto. 
Nesse segundo 
momento 
imagens de 
telespectadore
s se 
confundem 
com imagens 
cedidas pela 
polícia e 
imagens 
gravadas pelo 
telejornal  

    

RJ Móvel: 
Moradores de 
Olaria 
comemoram 
obra de esgoto 
na Travessa 

reportagem + link 
ao vivo 3'15'' não   -   -   -  
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Manicoré 
(bairro) 

    

Rapaz torturado 
por traficantes 
em condomínio 
do Minha Casa, 
Minha Vida tem 
alta (outros) LI reportagem  2'07'' sim 

vídeos de 
moradores do 
local que 
registraram 
carro caveirão 
da policia 
entrando em 
baile no 
condomínio  

total: 0'16''  /3 
pequenos 
vídeos 
seguidos: 
0'11''/ vídeo 2: 
0'05'' 

sim, reporter 
fala que 
moradores 
enviaram 
imagens e 
também há 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectadore
s"  

    

Aposentados e 
Pensionistas do 
estado 
começam a 
receber o 
décimo terceiro 
salário (serviço) 
LI 

comentarista do 
telejornal no 
estúdio traz quadro 
com informações 1'09'' não   -   -   -  

    

A Comissão de 
Orçamento da 
Alerj vota hoje 
as contas do 
estado, de 2015 
(política) Centro nota coberta  0'35'' não   -   -   -  

    

previsão do 
tempo (clima) LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 1'20'' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'21'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 
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Mocidade 
reclama de 
décimo 
descontado por 
jurado no 
carnaval 
(cultura) LI reportagem  1'49'' não   -   -   -  

    

peça "alma 
imoral" 
completa 10 
anos em cartaz 
(cultura) LI reportagem  1'49'' não   -   -   -  

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
enviado pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quarta, 22 
de março de 
2017  43'16''  3  

passageiros e 
motoristas de 
onibus de 
niteroi e são 
gonçalo 
reclamam da 
violência  reportagem  4'04'' não   -   -   -  

    

Tiroteio na 
Mangueira 
assusta 
moradores 
(violência) reportagem  1'53'' sim 

vídeo do 
tiroteio total:  0'09''  

sim, através de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectador" 

    

Em São João de 
Meriti 

reportagem + 
especialista de 3'40''  não   -   -   -  
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moradores 
enfrentam fila 
para se vacinar  
(febre amarela) 

saúde do telejornal 
no estúdio 

    

Moradores de 
Olaria não 
recebem 
correspondênci
a em casa 
(denúncia) 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 4'41'' não   -   -   -  

    

RJ Móvel: na 
segunda visita, 
problema 
resolvido em 
Bangu (bairro) 

reportagem + link 
ao vivo 4'08'' não   -   -   -  

    

Falta de 
segurança 
assusta 
estudantes da 
UFRJ (violência) 
Fundão reportagem  4'00'' não   -   -   -  

    

linhas de oninus 
da empresa 
costa 
mangaratiba 
estão em 
péssimas 
condições 
(transporte) LI reportagem  3'13'' sim 

vídeo enviado 
por whatsapp 
mostrando 
um ôninus em 
péssimas 
condições 0'05'' 

sim, reporter 
falar que 
receberam o 
vídeo por 
whatsapp - no 
fim da 
reportagem 
apresentadora 
reforça o 
pedido de 
envio de 
material por 
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whatsapp e 
ainda 
aconselha que 
os 
telespectadore
s gravem os 
videos 
deitados, não 
em pé 

    

fim da 
baldeação entre 
a linha 1 e 4 do 
metrô 
(transporte) LI 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio  3'26'' não   -   -   -  

    

chamada Globo 
Esporte (outros) 
LI 

chamada Globo 
esporte  2'20'' não   -   -   -  

    

polícia procura 
corretora que 
enganou 
compradores 
(denúncia) LI reportagem  1'47'' não   -   -   -  

    

aumenta o gás 
de cozinha 
(serviço) LI reportagem  1'38'' não   -   -   -  

    

perguntas sobre 
a febre amarela 
LI 

especialista de 
saúde do telejornal 
responde perguntas 
dos telespectadores 
enviadas por 
whatsapp que eles 
divulgam a todo 
momento  3'44'' não   -   -   -  
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cantor Arlindo 
Cruz já respira 
sem aparelhos 
(cultura) LI nota coberta 0'30'' não   -   -   -  

    

previsão do 
tempo (clima) 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 1'02'' Sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'10'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
possivelment
e enviado 
pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

quinta, 23 
de março de 
2017 39'21'' 3 10 

Tiroteio nas 
regiões 
próximas ao 
Centro do Rio 
(violência) 

link ao vivo + 
reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 3'18'' sim 

dois vídeos 
seguidos em 
que 
moradores 
mostram 
tiroteio  total: 0'21'' 

sim, através de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectador" 

    

presos mais de 
20 suspeitos de 
matar um 
torcedor do 
Botafogo 
(violência) LI 

reportagem + link 
ao vivo 4'10'' não  -   -   -  

    

vacinação 
contra a febre 

reportagem + 
especialista de 5'45'' não   -   -   -  
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amarela tem 
início em áreas 
proximas a 
matas e Duque 
de Caxias  

saúde do telejornal 
no estúdio 

    

presos 
suspeitos de 
clonagem de 
carros no 
Detran  
(denúncia) LI reportagem  3'43'' não  -   -   -  

    

professores da 
Faetec esperam 
por pagamento 
nesta quinta 
(serviço) LI 

reportagem + 
especialista do 
telejornal no 
estúdio 3'34''  não   -   -   -  

    

alunos da rede 
pública 
enfrentam 
ônibus 
escolares 
lotados na Zona 
Oeste do Rio  
(transporte) LI 

reportagem + 
especialista do 
telejornal no 
estúdio 4'13'' sim 

vídeo enviado 
por uma mãe 
mostrando o 
ônibus lotado  total: 0'11'' 

sim, através de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
telespectador" 

    

agentes 
fiscalizam 
ônibus e acesso 
a cadeiras de 
rodas 
(transporte] LI 

nota coberta + 
especialista do 
telejornal no 
estúdio 0'46'' não   -   -   -  

    

RJ Móvel: cobra 
asfaltamento 

reportagem + link 
ao vivo 5'43'' não   -   -   -  
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em São Gonçalo 
(bairro) 

    

previsão do 
tempo  (clima) 
LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 2'21'' sim  

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj  0'25'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

    

dicas culturais 
com Fábio 
Júdice (cultura) 
LI 

nota coberta + 
especialista de 
cultura do 
telejornal no 
estúdio 2'19'' sim 

dicas de 
telespectador
es total: 0'17'' 

sim, 
especialista diz 
e eles 
reforçam o 
número do 
whatsapp e 
pedem  para 
os 
telespectadore
s enviarem 
dicas através 
do aplicativo 

Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
possivelment
e enviado 
pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

sexta, 24 de 
março de 
2017 40'32'' 3 15 

Governo 
anuncia cortes 
no salário de 
funcionários da 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 4'41'' não   -   -   -  
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UERJ (serviço) 
Tijuca 

    

prefeitura do 
Rio deve 
administrar três 
restaurantes 
populares  
(serviço) 
Lugares 
multiplos; 
bangu, campo 
grande e 
bonsucesso 

nota coberta + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 0'44'' não   -   -   -  

    

vacinacao 
contra a febra 
amarela LI - 
múltiplos - mais 
de 200 lugares  

reportagem + 
especialista de 
saúde do telejornal 
no estúdio 3'49'' não   -   -   -  

    

RJ Móvel: 
moradores 
cobram 
canalização de 
rio em Pedra de 
Guaratiba  
(bairro) 

reportagem + link 
ao vivo 5'03'' não   -   -   -  

    

previsão do 
tempo 1 (clima) 
LI 

Previsão do tempo 
no estúdio  1'25'' não   -   -   -  

    

ônibus da 
liberdade não 
passa em todos 
os lugares que 
alunos não têm 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 4'37'' não   -   -   -  
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transporte - 
matéria 
acompanha 
família - 
Guaratiba 
(transporte)   

    

falta de 
fiscalização 
facilita a 
circulação de 
vans piratas  
(transporte) LI 

reportagem + 
comentarista do 
telejornal no 
estúdio 3'23'' não   -   -   -  

    

30 torcedores 
de torcida 
organizada são 
detidos pela 
polícia 
(violência) link ao vivo  1'41'' não   -   -   -  

    

policia prende 
50 pessoas que 
estavam numa 
feira 
negociando 
carga roubada 
no Complexo do 
Chapadão 
(denúncia) link ao vivo  1'18'' 

não, só 
material 
amador 
provavelmen
te enviado 
pela Polícia, 
já que mostra 
detalhes de 
uma 
operação  -   -   -  

    

menores 
flagrados em 
ônibus 
depredado em nota coberta    0'23'' sim 

uma foto dos 
jovens  0'12'' não 
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Manguinhos 
(violência)  

    

comissao de 
esportes visita 
lugares usados 
nas olimpiadas 
que ainda não 
foram deixados 
ao uso do 
publico  
(serviço) Barra 
da Tijuca reportagem  2'07'' não   -   -   -  

    

previsão do 
tempo 2 (clima) 
LI 

Previsão do tempo 
no estúdio com 
fotos que 
telespectadores 
enviaram 2'20'' sim 

telespectador 
envia foto 
com a 
hashtag 
#temponorj e 
#annerj 0'21'' 

Sim, através 
das postagens 
com as 
hashtags 

    

mocidade 
independente 
entra na justica 
para reclamar 
resultado do 
carnaval 
(cultura) LI nota coberta  0'56'' não   -   -   -  

    

dicas culturais 
com Fábio 
Júdice (cultura) 
LI 

nota coberta + 
especialista de 
cultura do 
telejornal no 
estúdio 1'10'' sim 

vídeo com 
dica de 
telespectador
a  0'10'' 

sim, 
comentrarista 
de cultura fala 
no comeco do 
quadro 

    

quadro Diverão 
e Arte (cultura) 
LI reportagem 4'49'' não   -   -   -  
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Dia da 
semana/Dia 
do 
mês/Mês/A
no  

Tempo 
total do 
Telejorn
al 

Númer
o de 
blocos 

Númer
o de 
notícia
s  

Temas das 
notícias Tipo 

Temp
o 
total 
da 
notíci
a 

Uso de 
material 
amador/não 
profissional 
possivelment
e enviado 
pelo 
telespectado
r?  O que? 

Tempo em que 
aparece 
material 
amador: 

Telejornal 
sinaliza o uso 
de material do 
telespectador 

sábado, 25 
de março de 
2017 43'06'' 3 18 

postos de saúde 
no Rio têm filas 
no sábado de 
mobilização 
contra a febre 
amarela LI 

link ao vivo + 
reportagem + 
comentarista de 
saúde do telejornal 
no estúdio 8'10''  não  -   -   -  

    

Adriana 
Ancelmo ganha 
o direito de 
prisão 
domiciliar no 
Leblon (política)  link ao vivo   1'43'' não  -   -   - 

    

Ex governador 
Sérgio Cabral 
recebeu 70 
visitas na prisão 
em Bangu em 4 
meses (política)  reportagem 4'00´´ não   -   -   -  

    

Vice governador 
Francisco 
Dorneles tem 
alta do hospital 
(política) LI nota coberta 0'48'' não   -   -   -  
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um estudante 
morreu 
atropelado por 
um ônibus em 
frente à PUC 
(denúncia) 
Gávea reportagem 3'33'' sim 

imagens da 
Marquês de 
Paraná cheia 
de alunos da 
PUC bebendo 
no bar do 
Pires 0'08'' 

sim, através de 
legenda 
"imagens 
enviadas por 
Leyla Dantas" 

    

Polícia investiga 
a morte de um 
menino dentro 
de uma escola 
em Paciência, 
na Zona Oeste 
(violência) nota coberta 0'27'' não   -   -   -  

    

bandidos 
explodiram 
caixas 
eletrônicos de 
um banco no 
Rio Comprido 
(violência) nota coberta 0'23'' não   -   -   -  

    

quadro 
Programão com 
dicas de 
telespectadores 
(cultura) LI 

Reportagem + 
videos 
telespectadores 
+comentarista de 
cultura do 
telejornal  1'37''  sim 

videos de 
telespectador
es com dicas 
culturais para 
o fim de 
semana  

total: 0'58'' -  
video 1: 0'09'' / 
video 2: 0'10'' / 
video 3: 0'14" / 
video 4: 0'15'' / 
video 5: 0'10" 

sim, através do 
vídeos 
gravados "em 
selfie" pelos 
telespectadore
s 

    

Fábio Júdice 
mostra 
porgrama no 
Boulevard 
Olímpico 
(cutura) Centro  reportagem    4'12''  não  -   -   -  
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Cozidão na 
quadra da 
Portela (cultura) 
Madureira nota coberta  0'27'' não   -   -   -  

    

evento cozinha 
show na Barra 
(cultura) nota coberta  0'24'' não   -   -  -  

    

festival 
#daprafazer 
(cultura) Centro nota coberta  0'49'' não   -   -   -  

    

entrevista com 
Dan Stulbach 
(cultura) LI 

entrevista com ator 
no estúdio + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 4'07'' não   -   -   -  

    

metrô faz 
primeira viagem 
direta entre 
barra da Tijuca 
e Tijuca 
(transorte) LI reportagem  1'44'' não  -    -   -  

    

Crivella fala 
sobre diversos 
assuntos: sua 
saúde, guarda 
municipal 
(política) LI nota coberta  0'58'' não   -   -   -  

    

mais cobertura 
sobre os postos 
abertos no Rio 
pra vacinação 
contra a febre 
amarela LI link ao vivo 1'40'' não   -   -   -  
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mais dicas 
culturais com 
fábio Júdice 
(cultura) LI 

nota coberta + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 1'32'' não   -   -   -  

    

entrevista com 
elenco de 
musical Cartola 
o mundo é um 
moinho 
(cultura) LI 

entrevista com os 
atores no estúdio + 
comentarista de 
cultura do 
telejornal 5'00´´ não  -   -   -  

           
 


