UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

TATIANE DIAS PIMENTEL

ENTRE A TELEVISÃO E A INTERNET:
O JORNALISMO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

GOIÂNIA
2012

TATIANE DIAS PIMENTEL

ENTRE A TELEVISÃO E A INTERNET:
O JORNALISMO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós Graduação em Comunicação
da
Faculdade
de
Comunicação
e
Biblioteconomia da Universidade Federal de
Goiás para obtenção de título de Mestre.
Área de concentração: Mídia e Cidadania
Orientador: Dra. Ana Carolina Rocha Pessôa
Temer

GOIÂNIA
2012

P644e
Pimentel, Tatiane Dias.
Entre a televisão e a internet: o jornalismo e o exercício da cidadania/Tatiane Dias
Pimentel: Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia - Universidade Federal de Goiás UFG, 2012.
149f.
Inclui referência
Dissertação Mestrado - Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia - Universidade
Federal de Goiás
Orientadora: Dra. Ana Carolina Rocha Pessôa Temer
1. Cidadania. 2. Jornalismo. 3. Televisão. I. Pimentel, Tatiane Dias..
CDU 070:340

TATIANE DIAS PIMENTEL

ENTRE A TELEVISÃO E A INTERNET:
O JORNALISMO E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, para
obtenção do título de Mestre em Comunicação, aprovada em ______ de _____ de
2012, pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes professores:

Professora Dra. Ana Carolina Rocha Pessôa Temer - FACOMB/UFG
Orientadora e Presidente da Banca

_____________________________________________________________________
Professora Dra. Nélia Del Bianco – UnB/DF
Membro externo

Professor Dr. Magno Medeiros - FACOMB/UFG
Membro interno

Suplente: Professor (a) Dr (a). - FACOMB/UFG

AGRADECIMENTOS

O final desta etapa da jornada que me propus a fazer pelo mundo acadêmico tem sido
mais desafiador do que foi seu inicio. Os obstáculos, as angústias e as noites insones
tornaram a caminhada árdua, mas chegar aqui deixou na boca o sabor de quero mais.
Antes, porém, de seguir adiante tenho muito a agradecer. Primeiro à pessoa mais
inteligente e sagaz que conheci na minha vida: minha mãe. À você, mãe, devo o que
sou e o valor que aprendi a dar ao conhecimento. Sei que não fiz tudo certo como
deveria, mas consegui chegar aqui porque você me deu o exemplo de que o estudo
pode nos fazer viajar por esta vida e aproveita-la com sabor de conquista.
Ao Charles agradeço pela paciência de suportar os destemperos momentâneos.
Cecilia e Fernanda a mamãe quer ser um exemplo pra vocês.
Agradeço também a toda minha família, Daniel e Igor, Divina e Anna Paula, Ti Lú por
estarem ao meu lado nesta jornada. Riva, obrigada amiga! Aos colegas de trabalho
pelo incentivo.
A minha orientadora Ana Carolina Temer quero dizer que você é um exemplo a ser
seguido. Não só pela pesquisadora brilhante, mas especialmente pela pessoa
humana. Eu ensaiei mil vezes as palavras, busquei aquelas mais eloquentes para
dizer a você o quanto estou grata por caminhar esta jornada comigo. Mas nada me
pareceu mais sensível e belo do que a simplicidade de um muito obrigada!
Ana, você foi muito mais que uma orientadora, se tornou uma grande amiga com
quem pude compartilhar minha vida.
A todos que me acompanharam, obrigada!
Por fim, agradeço a Deus e que ele me de forcas para continuar. Porque agora que
gostei, não quero mais parar. Que venha o Doutorado!

PIMENTEL, Tatiane Dias. Entre a televisão e a internet: o jornalismo e o
exercício da cidadania. 2012. 149 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) –
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012.
RESUMO

Os avanços tecnológicos, em especial a Internet, provocam mudanças
estruturais na sociedade e nos próprios meios de comunicação. A televisão,
como meio de comunicação de massa, vem alterando a sua programação
inserindo novas práticas centradas na extensão de sua programação para a
rede de computadores e na interatividade com o telespectador. Essas
mudanças podem abrir novas portas para que o cidadão influencie a pauta do
telejornal e leve para a tela da tevê os temas caros à cidadania. Este trabalho
discute os desafios enfrentados pelo público na busca por informação e,
especialmente, por informações que digam respeito à sua cidadania. Neste
caminho o jornalismo, abordado neste trabalho na relação de convergência
entre a televisão e a internet a partir do Jornal Hoje e sua extensão ao
ambiente web.
Palavras - chave: Cidadania. Jornalismo. Televisão. Internet. Jornal Hoje.

PIMENTEL, Tatiane Dias. Between television and the Internet: journalism
and citizenship. 2012. 149 f. Dissertation (Master in Communication) –
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ABSTRACT

Technological advances, in particular the Internet, cause structural changes in
society and in the media. The television, as a means of mass communication, is
changing its programming by entering new practices focused on the extent of
their programming for the network of computers and interactivity with the
Viewer. These changes can open new doors for citizens to influence the
agenda of television news and bring to the TV screen themes dear to
citizenship. This work discusses the challenges faced by the public in the
search for information and, especially, for information relating to their
citizenship. In this way the journalism, covered in this work in the convergence
between television and the internet from the Jornal Hoje and its extension to
the web environment.
Keywords: Citizenship. Journalism. Television. The internet. Jornal Hoje.
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1 POR QUE FALAR DE COMUNICAÇÃO E CIDADANIA

A globalização do capital, nos anos 1990, impingiu um ritmo acelerado à
modernização das relações econômicas, e no seu rastro, o modo e a
possibilidade de vivência social foram impactados por uma nova ordem social,
capaz de romper as barreiras do tempo e da distância: a sociedade em rede1.
Toda a construção da sociedade em rede está ancorada na evolução da
tecnologia, em especial, na criação e desenvolvimento da Internet, iniciada
ainda na década de 1970 e que se consolidou como rede de comunicação
mundial a partir da invenção da WWW (world wide web)2, em 1990. O modelo
de organização social que emergiu há mais de 20 anos, tem resultado numa
sociedade hiperconectada, mesmo quando não tem total consciência desta
condição.
Tecnologias como internet e redes sociais possibilitam a inclusão de
novos sujeitos e processos de comunicação complexos, cujos resultados na
vida social ainda não estão completamente delineados. Neste sentido, discutir
a comunicação - sempre um grande desafio -, ganha dimensão ainda maior.
Aqui, a compreensão de sujeito é a de uma entidade inserida no
coletivo, em uma vida social que não se resume ou se limita aos contatos
interpessoais, mas é permeada por diferentes equipamentos eletroeletrônicos
que dão uma dinâmica diferenciada as relações entre os seus membros. O que
nos termos de Sodré (2002, p. 93). “designa sempre a esfera do humano e
suas relações histórico-culturais, onde reina como entidade onipontente, plena,
garantida por uma “tecnologia” do conhecimento intitulada razão.”
Com esta compreensão, o desafio em discutir comunicação torna-se
ainda mais amplo quando se alia a esse tema outra questão também
instigante: a cidadania. Neste ambiente de hiperconexão, emerge a
possibilidade de um cidadão municiado e armado com ferramentas, cada dia
mais arrojadas de interatividade.
1

O conceito de sociedade em rede aqui utilizado se espelha em Manuel Castells e será melhor
detalhado no capítulo III
2
A www foi criada pelo inglês Tim Berners-Lee em 1999, anos depois da criação da Internet

Ao tratar os meios de comunicação como extensões do homem,
Mcluhan (1964, p.63) diz que “qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão
ou auto-amputação de nosso corpo e essa extensão exige novas relações e
equilíbrios com as demais extensões do corpo”.
Assim, tomando a sociedade como um corpo, as tecnologias da
comunicação atuam nele e são absorvidas em seu interior provocando
pequenas e grandes mudanças. Portanto, a mudança do indivíduo é a
transformação da própria sociedade, que por consequência afeta a cidadania e
assim o todo social.
Dito isto, este trabalho ambiciona discutir o vínculo estreito entre a
comunicação e a sociedade, partindo da relação entre a mídia e a cidadania.
Para chegar até este objetivo, o caminho escolhido é a análise aprofundada da
convergência3 entre a televisão e a internet, a partir do telejornalismo e dos
espaços virtuais criados para estender seu conteúdo até a web, atrativo para
um público que hoje (com)vive em ambiente multimídia.
Ao tomar o telejornalismo como objeto desta pesquisa, vale ressaltar
que o jornalismo aqui é compreendido a partir de seu vínculo com interesse
público. Assim, o interesse é responder se o telejornalismo, na TV aberta, que
se apresenta como o espaço onde as questões relacionadas à cidadania são
tratadas, de fato consegue fazê-lo ou se este é apenas um artifício midiático
para manter a audiência.
Clivado sob uma tradição de observação empírica, os estudos de
comunicação, em particular os de jornalismo, tem um necessário vínculo com
situações concretas. Portanto, para a realização desta pesquisa foi escolhido o
telejornal Jornal Hoje, como objeto de estudo, por manter uma evidente

3

Convergência: palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no
modo como as mídias circulam em nossa cultura. Algumas das ideias comuns expressas por
este termo incluem o fluxo de conteúdos através de vários suportes midiáticos, a cooperação
entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca de novas estruturas de financiamento de
mídias, e o comportamento migratório da audiência, que vai a quase qualquer lugar em busca
das experiências de entretenimento que deseja. Talvez, num conceito mais amplo, a
convergência se refira a uma situação em que múltiplos sistemas midiáticos coexistem e em
que o conteúdo passa por ele fluidamente. Convergência é entendida aqui como um processo
contínuo ou uma série contínua de interstícios entre diferentes sistemas midiáticos, não uma
relação fixa (JENKINS, 2008, págs. 332-333).

ligação entre seu conteúdo transmitido via TV e o que é disponibilizado em sua
homepage na internet.4
Dito isso, é importante ressaltar que, em princípio, a relação entre a
televisão e a internet envolve questões e processos técnicos. Mas esta relação
também indica mudanças no modo de seu público a assistir e se relacionar
com o conteúdo. E instiga a compreender que impacto provoca no
telespectador, que tem diante de si a tela da TV que pouco lhe oferece além do
controle remoto para interferir na emissão e a tela do computador, que por
outro lado disponibiliza chats, Twitter5, programação sob demanda e
atualização de notícias independente do horário de transmissão do telejornal.
A introdução do ambiente de convergência no telejornal responde a uma
exigência imposta pelos avanços da tecnologia da informação e comunicação.
O telejornal se transforma em uma narrativa transmídia (transmedia
storytelling), conceito criado pelo pesquisador H. Jenkins (2008) que trata
exatamente desta distribuição do mesmo conteúdo entre as mídias. Jenkins
descreve a transmidialidade com uma forma de contar uma história em
diferentes plataformas de mídia. O seu conceito é baseado na observação de
programas de entretenimento, mas aqui será tratado a partir do jornalismo e
suas experiências na distribuição do conteúdo e sua convergência.
A distribuição do conteúdo da televisão em outras plataformas de mídia
revela também uma angústia por parte das empresas televisivas quanto ao
futuro da TV e das possíveis perdas ou ganhos publicitários que podem advir
com a abertura da programação para a rede mundial de computadores.
Também os próprios jornalistas ainda estão buscando – em processos que
envolvem erros e acertos – as melhores formas de usar em paralelo os dois
sistemas (TV e net). Visto que o próprio estudo do jornalismo, a partir de sua
compreensão como narrativa transmídia ainda é recente e carente de
bibliografia.

4

O Jornal Hoje é exibido diariamente – segunda a sábado, na Rede Globo de Televisão, com
horário previsto para às 13h20.
5
O Twitter é uma rede social, utilizado como uma estrutura de microblog pessoal, onde o
usuário responde basicamente à pergunta what are you doing? (o que você está fazendo). A
resposta não pode passar de 140 caracteres, um pio de informação fazendo analogia ao
próprio nome do microblog, que na tradução significa pio de pássaro.

Entre

outros

aspectos,
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relação

afeta

também

questões

econômicas. Dados recentes sobre investimentos publicitários no setor de
mídias demonstram que dos R$ 29,1 bilhões faturados, a televisão ficou com
62,9% do total investido no ano de 2010. A internet foi o meio que mais cresceu
entre os demais, mas ficou com apenas 4,6% do bolo publicitário. O que a
pesquisa realizada pelo Grupo Meio e Mensagem6 traz de alvissareiro para
este mercado é a taxa de crescimento da rede como opção de mídia para
publicidade. Cresceu 27,9% no faturamento, pouco mais de seis pontos acima
da TV.
Neste cenário, entre o faturamento publicitário das empresas de mídia,
no caso específico da TV, e os interesses do cidadão que a consome ainda há
mais perguntas que respostas. Alguns dos questionamentos necessários são
apresentados nesta pesquisa, que não busca esgotá-los, pois isto seria por
demais pretensioso, visto que o momento é de mudanças. Portanto, o mais
adequado é traçar um cenário, baseado em uma pesquisa empírica, que
aponte rumos para um melhor entendimento de todo este processo e suas
possíveis conseqüências.
É preciso compreender que benefícios a televisão, aliada à internet pode
trazer ao telespectador. Ele deixa de ser só mais uma audiência para assumir
um comportamento cidadão diante da programação da TV? A busca por estas
respostas exige que se compreenda o próprio jornalismo e a sua importância
histórico-social, e dentro dele os processos de agendamento da notícia e os
valores que norteiam a escolha de quem a divulga.
Assim, o que este estudo pretende é compreender as formas de
participação do cidadão na televisão, a partir da Internet; como e porque estas
mídias abrem espaço para a participação e se esta se intensifica na TV através
da convergência tecnológica com a rede mundial.
Mas principalmente, compreender se esta participação promove uma
interatividade real entre o público e a televisão ao ponto de influenciar nas
decisões sobre os temas e assuntos que serão tratados pela programação.
6

A pesquisa faz parte do Projeto Inter-Meios, coordenado pelo Grupo M&M em parceria com a
PriceWaterhouseCoopers. Os dados foram divulgados pelo Jornal O Estado de S. Paulo,
disponível em http://blogs.estadao.com.br/marili-ribeiro/tv-bate-recorde-em-faturamento-demidia/

Para tanto, a compreensão dos processos de agendamento da mídia sobre o
público será tratada como elemento teórico de base do presente estudo.
Vale lembrar que os meios de comunicação nasceram e se desenvolvem
dentro de um ambiente mercadológico e de produção industrial. Na possível
interação do sujeito com a mídia vislumbra-se um espaço de criatividade e
liberdade, até mesmo um novo horizonte de cidadania (SODRÉ, 2002, p. 62).
O problema, é que:
Esse tipo de pensamento costuma deixar de lado a evidência de que
o encolhimento do Estado contemporâneo, concomitante à expansão
do mercado, significa a diminuição da esfera social em que se
desenvolve a cidadania (SODRÉ, 2002, p. 63).

Portanto, é preciso que a análise seja feita considerando todos os
aspectos: pensar o cidadão e o mercado midiático e as apropriações que cada
um faz das tecnologias da comunicação.

1.1 COMUNICAÇÃO, CIDADANIA E DEMOCRACIA À LUZ DE FREIRE E
ARENDT
A Comunicação Social se apresenta entre as áreas mais férteis em
teorias e debates dentro das Ciências Sociais Aplicadas. São milhares de livros
discutindo teorias, atualizando-as e criando novas temáticas para abordar esse
assunto tão complexo e ao mesmo tempo tão próximo do cotidiano. Desde a
modernidade, de seu nascimento à sua morte, o sujeito social vê sua vida
permeada pela presença massiva dos meios de comunicação, seja em casa,
na escola ou no trabalho.
Para McQuail (apud WOLF, 2005, p.14), os meios de comunicação são
como
instituições que desenvolvem uma atividade-chave, que consiste na
produção, na reprodução e na distribuição de conhecimento [...],
conhecimento que nos coloca em condição de dar um sentido ao
mundo, que molda nossa percepção em relação a ele e contribui com
o conhecimento do passado para dar continuidade à nossa
compreensão presente

Esta compreensão nos remete a um conceito de comunicação
relacional, ou seja, que abarca o indivíduo e a sociedade numa relação

constante, que pode ser direta ou mediada. Paulo Freire define a comunicação
como um ato dialógico. Nela, o emissor e o receptor se confundem numa
situação de troca de informações. Para Freire, a comunicação se baseia em
reciprocidade de informações, que não pode ser rompida. Porque se ocorre o
rompimento, estanca também o próprio ato de comunicação.
Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. Desta
forma, na comunicação, não há sujeitos passivos. Os sujeitos cointencionados ao objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo.
O que caracteriza este comunicar comunicando-se, é que este é
diálogo, assim como o diálogo é comunicativo (FREIRE, 1983, p. 45).

Paulo Freire foi um dos mais importantes educadores do século XX e
deixou um legado sobre a visão do homem no mundo. Nascido em Recife, em
1921, Paulo Reglus Neves Freire chegou a formar-se em Direito, mas desistiu
da profissão e abraçou a educação como missão de vida. O seu trabalho
propiciou uma verdadeira revolução no modo de alfabetização, conhecido
como método Paulo Freire de alfabetização, que consiste, de maneira
resumida, no emprego de técnicas de grupo como alternativas à conferência e
à exposição didática, "que preparavam o clima para o diálogo e a descoberta,
pelo atores, de saberes já existentes".
Mais que educador, Freire foi um humanista que entendia o diálogo
como um processo libertador. “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, afirmou
Freire (1987, p. 39)7 em A pedagogia do Oprimido. Significa dizer que o homem
se constrói com o outro, numa situação dialógica, e nunca sozinho.
Todo o trabalho de Paulo Freire é construído sob o princípio da
comunicação. Para o educador é através dos processos comunicativos que as
pessoas se relacionam com a realidade. Portanto, o rompimento da
comunicação entre os homens significa distorcer a realidade e recriá-la a partir
de percepções unilaterais, distantes do cotidiano que é a vida real do homem.

7

Todas as obras de Paulo Freire aqui utilizadas foram acessadas através do site do Instituto
Paulo Freire, disponíveis em sua biblioteca digital, portanto, a paginação pode divergir da obra
publicada em forma de livro impresso.

Para o educador Paulo Freire, a comunicação é elemento
fundamental, pois é ela que transforma seres humanos em Sujeitos.
Freire estabelece a relação entre comunicação e educação, na
medida em que esta última é vista como um processo daquela, já que
é uma construção partilhada do conhecimento mediada por relações
dialéticas entre os homens e o mundo (SARTORI & SOARES, 2001).

E é neste ponto que a sua contribuição alcança os estudos da
comunicação mediada pela mídia. Em destaque o trabalho que José Marques
de Melo em trazer os conceitos de Paulo Freire para o campo da comunicação
social. De início, Melo ressalta que a pedagogia de Freire é “produto da sua
reflexão sobre a sociedade brasileira. Da sua preocupação com a nossa
inexperiência democrática e, portanto, com a nossa incomunicação. Com
aquilo que ele chama de “mutismo do homem brasileiro.” (MELO, 1998, p. 261).
Nas palavras de Freire, é ‘a partir das relações do homem com a
realidade, resultante de estar com ela e de estar nela, pois atos de criação,
recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo’. Na medida em que os
alfabetizandos vão organizando uma forma cada vez mais justa de pensar,
através da problematização de seu mundo, da análise crítica de sua prática,
irão podendo atuar cada vez mais seguramente no mundo.
Traduzindo as palavras de Paulo Freire para a comunicação é possível
dizer que os sujeitos vão organizando uma forma cada vez mais justa de
pensar, através da problematização de seu mundo, da análise crítica de sua
prática.
O homem integrado, no seu mundo faz cultura. ‘A partir das relações
do homem com a realidade, resultante de estar com ela e de estar
nela, pois atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o
seu mundo’. Posição oposta é a do homem massificado, em contato
com a realidade, mas não integrado. Por isso, é ‘denominado pela
força dos mitos e comandado pela publicidade organizada’ e ‘vem
renunciando cada vez mais, sem o saber, à sua capacidade de
decidir’ (EPL 43) (MELO, 1998, p. 259).

Diálogo pressupõe que um pode agir de forma transformativa sobre o
outro. Quando pensamos em termos da relação entre a mídia e o receptor/
público, ainda existe uma lacuna a ser preenchida entre a capacidade da mídia
agir sobre o público e do público agir sobre a mídia. Contrapondo a

comunicação à transmissão, Freire (apud LIMA, 2001) argumenta que
comunicação é a “co-participação de Sujeitos no ato de conhecer”
Aqui, o pensamento de Hannah Arendt apóia este argumento. Para ela,
ser humano é ter um processo ativo na construção da realidade. Ou seja, é ter
uma capacidade ativa de agir sobre a vida e o mundo em seu entorno. Mas
também de reagir diante do que está posto, de um fato dado.
Para tanto, é preciso que o homem se compreenda e se comporte como
parte do mundo, como sujeito. Um mundo, que segundo Arendt, é o espaço
onde os homens se encontram, aquele onde se dão as relações políticas.
Para ela, o mundo nada tem que ver com a soma de todos os entes,
mas refere-se àquele conjunto de artefatos e de instituições criadas
pelos homens, os quais permitem que eles estejam relacionados
entre si sem que deixem de estar simultaneamente separados. O
mundo não se confunde com a terra ou com a natureza, concebidos
como o terreno em que os homens se movem e do qual extraem a
matéria com que fabricam coisas, mas diz respeito às barreiras
artificiais que os homens interpõem entre si e entre eles e a própria
natureza, referindo-se, também, àqueles assuntos que aparecem e
interessam aos humanos quando eles entram em relações políticas
uns com os outros (DUARTE, 2001).

Portanto, a existência do homem é sempre relacional. Ele está sempre
se relacionando com o mundo e seus acontecimentos para construir sua
própria realidade. Para Freire (1981), enquanto os animais são seres de
contatos que se adaptam ao mundo e estão nele, os homens são seres de
relações que interagem com o mundo da práxis estão com ele.
É que o processo de orientação dos seres humanos no mundo
envolve não apenas a associação de imagens sensoriais, como entre
os animais, mas, sobretudo pensamento - linguagem; envolve desejo,
trabalho-ação transformadora sobre o mundo, de que resulta o
conhecimento do mundo transformado. [...] Seres históricos, inseridos
no tempo e não imersos nele, os seres humanos se movem no
mundo, capazes de optar, de decidir, de valorar (FREIRE, 1981, p.
35).

A comunicação, portanto, é fruto de uma relação do homem com o
mundo. Se comunicar é diálogo, adotando aqui o conceito do educador, na
atualidade a mídia é parte do processo, seja como provocadora ou reativa a

ele. Portanto, é justo pressupor que ele (o diálogo) deve ser um elemento
presente também na comunicação mediada pelos veículos. Daí abre-se outra
questão: a participação da sociedade nestes meios constitui-se, então,
elemento fundamental da cidadania.
Entendendo-se como participação não apenas como um meio de se
resolver os problemas práticos da vida cotidiana: comida, moradia, saúde,
entre outros. Mas, acima de tudo como um elemento fundamental da vida
coletiva humana.
A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua
tendência inata de realiza, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e
dominar a natureza e o mundo. Além disso, sua prática envolve a
satisfação de outras necessidades ao menos básicas, tais como a
interação com os demais homens, a auto-expressão, o
desenvolvimento do pensamento reflexivo [...] (BORDENAVE, 2002,
p. 16).

Participação que só é possível ser efetiva dentro de um processo
democrático de construção social. Pensar a cidadania nessa aliança com a
comunicação e, como será tratado mais especificamente a seguir, com a
televisão e o jornalismo exige que o conceito de democracia seja inserido
nessa discussão.
Entende-se aqui por democracia, como, “o regime que propicia a
consolidação e a expansão da cidadania social, com a garantia das liberdades
e da efetiva e autônoma participação popular.” (BENEVIDES, 2006).
Em Hanna Arendt,
O que chamamos hoje de democracia é uma forma de governo em
que a minoria governa pelo menos supostamente, no interesse da
maioria. Esse governo é tido como democrático na medida em que o
bem-estar do povo e a felicidade individual sejam suas metas
individuais; mas ele pode ser considerado oligárquico, no sentido de
que a felicidade e a liberdade públicas se tornaram, mais uma vez,
privilégio da minoria. (ARENDT, 1988, p. 215)

Traquinas (2005) levanta a discussão do jornalismo como o responsável
por determinadas funções na sociedade, “ou, com se preferirem no
cumprimento de papéis sociais bem precisos”.

A teoria democrática aponta claramente para os meios de
comunicação o papel de “mercado de idéias” numa democracia, em
que as diversas opiniões da sociedade podem ser ouvidas e
discutidas.
A teoria democrática argumenta que o jornalismo, inicialmente
identificado apenas com a imprensa, de ser um veículo de informação
para equipar os cidadãos com as ferramentas vitais ao exercício de
seus direitos e voz na expressão das suas preocupações [...]
(TRAQUINA, 2005, p. 128).

O importante é que ao longo de seu desenvolvimento, ele tem
desempenhado um papel fundamental na organização social. Langenbucher,
apud Kunczik (2002, p. 100). diz que “a mediação em uma sociedade
democrática é o principal papel do jornalista, e a tarefa dos jornalistas é facilitar
a mútua comunicação entre os diferentes grupos da sociedade.” Para entender
este papel, é preciso analisar e conhecer como o próprio jornalismo se
organizou dentro da sociedade e suas complexidades.
1.2 O JORNALISMO
O jornalismo é uma prática que envolve a seleção e difusão de
informações à sociedade. Defini-lo de forma objetiva é um desafio para a
Teoria já que o jornalismo é um processo dinâmico que ganha força a partir do
processo

de

industrialização

do

mundo

ocidental,

e

se

desenvolve

continuamente por meio de processos de mudanças que atingem não só sua
formulação conceitual, como toda a sua prática.
De fato, o próprio surgimento do jornalismo é controverso. Tobias
Peucer8 (1690) conta que não há um registro específico de quando surgiu esta
forma de relatar notícias (novellae) que hoje denomina-se jornalismo. Ele cita a
própria curiosidade humana como uma das razões de sua origem. Apesar de
serem tempos tão remotos, Peucer traça de forma pioneira características que
até a atualidade norteiam o fazer jornalístico como: credibilidade, verdade,
imparcialidade, ética e que os fatos mereçam notoriedade:
“[...] como os fatos são quase infinitos, cabe estabelecer uma
seleção de modo que seja dado preferência aos axiomnemóneuta,
8

Considera-se que a primeira publicação de uma tese doutoral sobre o jornalismo é de autoria
do alemão Tobias Peucer, na primeira metade do Séc. XVII, defendida na Universidade de
Leipzig, em 1690.

ou seja, àqueles que merecem ser recordados ou conhecidos.
(PEUCER, 1690, p.21).

Ainda que Peucer tenha apresentado os critérios fundadores dos estudos
sobre jornalismo, sua tese já apontava para a necessidade de novos
questionamentos sobre essa atividade.
No final do século XIX, Max Weber observa que o jornalismo é mais do
que “simplesmente empresas capitalistas com a ânsia do lucro, mas também
organizações políticas que funcionam como clubes políticos” (WEBER, 1972,
págs. 80-81) foi somente o seu discípulo, Otto Groth, que incorpora o
jornalismo à ciência traduzindo-o em quatros características fundamentais:
periodicidade, atualidade, universalidade e difusão.
Longe de ter a intenção de construir uma técnica para o jornalismo, a
sistematização de Groth diz respeito às influências objetivas e subjetivas desta
atividade sobre a vida social e seu cotidiano. Estudo que balizou boa parte das
pesquisas neste campo já feitas até hoje e que de forma indireta estarão
também presentes neste trabalho.
No Brasil, do ponto de vista histórico, os estudos sobre jornalismo se
aprofundam com Luiz Beltrão (1960), no livro Introdução à Filosofia do
Jornalismo, destaca que o Séc. XV foi o período de revolução nos métodos de
divulgação das informações com o desenvolvimento da tipografia e da própria
imprensa. E mesmo antes deste período, como relata o autor, formas mais
rudimentares de dar conhecimento aos fatos foram utilizadas por papas, reis e,
“troveiros e jograis” (BELTRÃO, p. 27).
Para efeito didático, o desenvolvimento histórico do jornalismo aqui
abordado, se apóia sobre o trabalho de Marcondes Filho (2002) que
dimensiona em quatro etapas históricas o desenvolvimento do jornalismo. O
primeiro jornalismo nasce com a própria Revolução Francesa, a partir do ideal
de trazer à luz9 da racionalidade os acontecimentos, expor a verdade.
O segundo é o início do jornal como empresa capitalista. É neste
período que surge o embrião do modelo de jornalismo que temos hoje:
9

O termo se refere ao Iluminismo, movimento é fruto de um processo que iniciado no
Renascimento, em que o homem adotou a razão para descobrir o mundo, e compreender a si
mesmo como sujeito social.

regulado pelo mercado financeiro, mas que tenta se sustentar sob a aura da
imparcialidade e do interesse público.
O terceiro jornalismo surge no Séc. XX, quando ele assume
características de monopólios. São as formações dos grandes conglomerados
de

comunicação

e

da

inserção

da

publicidade

num

processo

de

descaracterização do fazer jornalístico. O quarto jornalismo, como Marcondes
enfatiza, é o da era tecnológica.
O quarto e último jornalismo, o do fim do século 20, é o jornalismo da
era tecnológica, um processo que tem seu início por volta dos anos
70. Aqui se acoplam dois processos. Primeiramente, a expansão da
indústria da consciência no plano das estratégias de comunicação e
persuasão dentro do noticiário e da informação. É a inflação de
comunicados e de materiais de imprensa, que passam a ser
fornecidos aos jornais por agentes empresariais e públicos
(assessorias de imprensa) e que se misturam e se confundem com a
informação jornalística (vinda da reportagem principalmente),
depreciando-a “pela overdose”. Depois a substituição do agente
humano jornalista pelos sistemas de comunicação eletrônica, pelas
redes, pelas formas interativas de criação, fornecimento e difusão de
informações (MARCONDES FILHO, 2002, p. 30).

É exatamente este jornalismo que interessa a este trabalho. O
jornalismo praticado neste ambiente de valorização extremada (ou não) da
tecnologia em detrimento dos ideais fundadores do jornalismo: verdade,
transparência, imparcialidade e interesse social. O jornalismo, como reflexo do
comportamento da própria sociedade na modernidade, absorveu as tecnologias
sem racionalizar esse processo. Ao que parece, não por falta de uma vontade
de fazê-lo, mas porque “a tecnologia imprime seu ritmo e sua lógica”.
(MARCONDES FILHO, 2002).
A adoção de computadores, sistemas de rede, acesso on line à
Internet, fusão e mixagem de produtos na tela conduziram as
empresas jornalísticas a uma reformulação completa de seu sistema
de trabalho, adaptando em seu interior a alta velocidade de circulação
de informações, exigindo que o homem passasse a trabalhar na
velocidade do sistema (MARCONDES FILHO, 2002, p. 36).

Apesar desse ritmo acelerado, o trabalho jornalístico não perdeu por
completo uma de suas principais características, e o que talvez ainda o

mantenha vivo, sua importância como espaço de mediação do social. Ainda é o
jornalismo que orienta boa parte das discussões que permeiam a sociedade.
Num processo circular entre os membros da “comunidade
interpretativa” e a sociedade democrática, o jornalismo foi definido
como o preenchimento de certas funções na sociedade, ou, se
preferirem, no cumprimento de papéis sociais bem precisos
(TRAQUINA, 2005, p. 128).

E a tecnologia pode estar trazendo de volta para as redações uma
proximidade com o público que havia sido perdida e/ou diluída nas rotinas
produtivas das redações desde o processo industrial. O jornalismo de TV ou
telejornalismo, como se convencionou chamá-lo, é um dos principais alvos
dessas mudanças, visto que a tecnologia teve um impacto profundo no modo
de fazer e ver televisão.
Essas mudanças trouxeram outra preocupação. A de se manter os
códigos deontológicos que norteiam o jornalismo. Como bem diz Karam (2008),
neste ambiente de convergência tecnológica é preciso dar atenção especial ao
fazer jornalístico que sofre impactos tanto em seu aspecto teórico quanto na
ética de seu exercício profissional.
Com a inserção da tecnologia, o jornalismo se aproxima cada vez mais
da comunicação, e consequentemente se afasta da informação e da
neutralidade e imparcialidade que esta última, em tese, lhe conferia. A
comunicação exige um destronamento do jornalista da sua “autosuficiência”10
para relacionar-se com o mundo e suas exigências, sem perder de vista os
valores éticos que historicamente balizaram a profissão.
Na retórica da Comunicação [...] prevalece a relação entre o jornalista
e o receptor (interlocução) ou o leitor (alocução). A notícia, seu
interesse deixam de se impor por sim mesmos; agora é preciso fazer
significar ao destinatário que se tratada dele (MARCONDES FILHO,
2002, p. 39).

10

WOLTON, 1991. Wolton fala da autosuficiência do jornalista como a tendência de apoiar-se
em si mesmo, “um pouco como se o caráter causal, mesmo perigoso do mundo, fosse tal que a
vontade de saber o menos possível a respeito dele prevalecesse sobre a de saber.

1.3 CIDADANIA E JORNALISMO: CAMINHOS CRUZADOS
A frase de Max Weber O homem não teria atingido o possível, se não
houvesse sempre tentado alcançar o impossível11 ilustra bem a forma como se
pretende tratar de cidadania neste trabalho. É cidadão o sujeito que tem
liberdade para exercer seus direitos e também para agir no sentido de garantir
sua cidadania plena, alcançando assim não somente seus direitos civis e
sociais, mas a condição de interferir e ou participar de todos os âmbitos de sua
vida em sociedade. O que inclui os meios de comunicação.
Para tanto, o conceito de cidadania política de Gentilli nos servirá de
guia no estudo a que se propõe este trabalho. Para Gentilli, a cidadania deve
ser entendida de forma ampla, com um olhar que alcance além dos direitos
civis, garantidos pelas leis, e dos direitos sociais, supridos pelo Estado. A
cidadania também deve permitir que o sujeito participe ativamente das
instâncias que organizam e decidem a vida pública, não só através do voto,
mas do acesso às informações que interferem direta ou indiretamente em seu
cotidiano.
Limitada ao registro das possibilidades, a cidadania, para se
assegurada, precisa contingentemente assumir uma dimensão de
inclusão e conferir a todo membro da sociedade o igual direito de ser
plenamente representado, de ter acesso aos mercados e participar da
vida em comum e das decisões coletivas de forma plena (GENTILLI,
2005, p. 93).

Para alcançar esse sentido, o conceito de cidadania foi construído e
reformulado dentro de um processo histórico. No final do século XX, a
cidadania tornou-se tema de debate intenso na expectativa de se construir uma
teoria que desse à palavra um conceito com os contornos dos novos tempos.
Mundo globalizado econômica e tecnologicamente: esse era e é o cenário
diante do cidadão.
A noção de cidadania ocidental dos últimos séculos é originada de
duas tradições: “a tradição política, própria do polités grego, e a tradição
jurídica do civis latino” (CORTINA, 2005, p.34). Resumidamente, sob a
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Litz Vieira, 2005.

perspectiva ateniense, o cidadão é aquele que participa de forma ativa em uma
comunidade política, “que se ocupa das questões públicas” e não somente da
vida privada, e coloca a deliberação acima da violência para resolver tais
questões.
Já na tradição romana, é a lei que dirige as ações do cidadão e o
protege. A cidadania é, então, um estatuto jurídico, mais que uma exigência de
implicação política, uma base para reclamar direitos, e não um vínculo que
pede responsabilidades (CORTINA, 2005, p.43).
Estes dois ideais de cidadania apresentam problemas na sua aplicação
prática. O primeiro por ser excludente já que somente os homens atenienses
eram considerados cidadãos. Mulheres, crianças e escravos eram impedidos
de desfrutar dessa condição. O segundo por ignorar a participação política
como elemento da cidadania. Mas são estas duas raízes, a grega e a romana,
que vão permitir a retomada e reformulação do conceito na modernidade.
A atualização do conceito exige que se leve em consideração todos os
elementos da vida moderna. É preciso pensar na construção dos direitos civis,
na importância que a economia liberal tem sobre cada sujeito, e na política
como elemento de influência sobre todas outras. Além da identidade, os
sentimentos de pertença, o multiculturalismo, tudo diz respeito à questão da
cidadania.
A cidadania é um conceito mediador porque integra exigências de
justiça e, ao mesmo tempo, faz referência aos que são membros da
comunidade, une a racionalidade da justiça com o calor do
sentimento de pertença (CORTINA, 2005, p.27).

Considerado um clássico, T. H. Marshall, a partir da análise da
sociedade inglesa, formula o conceito de cidadania social. O que significa dizer,
nas palavras de Cortina, que é cidadão aquele que, em uma comunidade
política, goza não só de direitos civis (liberdades individuais), nos quais
insistem as tradições liberais, não só de direitos políticos (participação política),
nos quais insistem os republicanos, mas também de direitos sociais, que
incluem trabalho, educação, moradia, saúde, benefícios sociais em épocas de
particular vulnerabilidade.

Ou seja, como salienta Souki (2006), a cidadania nos termos de
Marshall remedia a pobreza com a garantia de acesso do indivíduo aos direitos
sociais, sem, no entanto, propor a superação das desigualdades sociais.
Assim, o desenvolvimento da cidadania foi submetido à formação de um
mercado consumidor, de forma que, nesse viés, ela foi tratada como elemento
de integração.
O que significa dizer que
a integração social se estendeu da esfera do sentimento e do
patriotismo ao do desfrute material. Os componentes de uma vida
culta e civilizada, antes monopólio de alguns, paulatinamente se
colocaram à disposição das massas (MARSHALL apud SOUKI, 2006,
p. 51).

O conceito de cidadania de Marshall nos servirá como base para
compreender que todos os elementos que compõe a vida social do indivíduo
devem ser avaliados na construção e/ou exercício de sua cidadania. Pois, se
para considerar-se cidadão, o indivíduo tem de ter assegurados seus direitos
civis, políticos e sociais, não há como excluir o acesso aos meios de
comunicação, que em seus programas jornalísticos, principalmente, tratam de
todas estas questões seja nas páginas dos impressos seja nas telas dos
jornais de TV.
Historicamente, os meios de comunicação são exclusividade de
pequenos

grupos

ou

famílias

influentes

tanto

intelectual

quanto

economicamente. A maioria dos cidadãos sempre ficou à margem do processo
de gestão e difusão das informações/notícias. Em geral, desconhece os
mecanismos que tratam e selecionam o que será divulgado ou não e fica à
margem, principalmente, das motivações que inclui ou exclui determinado
assunto da escalada do telejornal ou das páginas dos impressos.
Jornalismo é interesse público, portanto, é direito do cidadão ao menos
conhecer seus meios de produção e circulação das notícias. Mas na prática
esse acesso é tratado como uma dádiva que os “soberanos” das empresas de
comunicação oferecem ao seu público da mesma forma que os monarcas
concediam direitos aos indivíduos no regime absolutista.

Não se trata de defender a transformação das empresas de mídia em
propriedades coletiva, o que não seria de todo mal. Mas de compreender a sua
importância na discussão da cidadania.
O fator essencial para esse progresso é a cidadania, definida como
competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria e
coletivamente organizada. Para o processo de formação dessa
competência alguns componentes são cruciais, como educação,
organização política, identidade cultural, informação e comunicação,
destacando-se, acima de tudo, o processo emancipatório (DEMO,
1995, p. 01).

Demo (1995) destaca que o desafio maior da cidadania é a eliminação
da pobreza política. Para o autor, “o não-cidadão é, sobretudo quem, por estar
coibido de tomar consciência crítica da marginalização que lhe é imposta, não
atinge a oportunidade de conceber uma história alternativa e de organizar-se
politicamente para tanto.”
Numa sociedade democrática, já está implícito o direito de cada
indivíduo tem de participar nas decisões que irão afetar não só sua vida
privada, mas as questões que envolvem toda a sociedade. Portanto, o direito à
participação é reconhecido como instrumento forma da sociedade moderna.
O avanço a ser atingido é superar esse modelo liberal das liberdades
individuais como capacidade e alcançar um modo de compreensão da
cidadania em que o direito à participação, a liberdade de participar seja efetiva
e apreendida num contexto em que seus efeitos são coletivos.
A ela é preciso é preciso incorporar a perspectiva da democracia de
massas, a possibilidade de tornar a idéia da liberdade uma coisa real,
não somente um valor em si mesmo. Para tanto, tal visão depende de
uma visão de pessoa considerada a partir de uma uniformização
moral que seja plural. E pressupõe ainda uma outra condição prévia:
a conversão de súditos em cidadãos plenos (GENTILLI, 2005, p. 94).

O que Gentilli evidencia com seu argumento é que cidadania é mais
que ter direitos civis assegurados. É ter poder de exercê-los de forma plural e
ainda participar das instâncias de debate que os institucionalizam. A cidadania
moderna garante ao homem não só a condição de ter direito e de ter liberdade

para se valer dele, mas de discutir que direito quer ter assegurado. Para tanto,
ele imprescinde de informação.
Nas sociedades modernas, estruturadas como democracias
representativas, como já visto, todos os direitos em alguma medida
relaciona-se com o direito à informação: o alargamento da
participação na cidadania pressupõe um alargamento do direito à
informação como uma premissa indispensável, um pressuposto
(GENTILLI, 2005, p. 129).

E os meios de comunicação se encontram exatamente no caminho
desse exercício. Hoje, a cidadania não pode mais ser discutida e debatida na
praça pública, como no modelo ateniense. Todo o debate foi midiatizado. O
jornalismo é nossa nova praça pública.
A liberdade de manifestação e expressão do pensamento, como
direito civil, é um direito que surge exatamente para permitir, na
norma jurídica, a livre circulação de idéias através dos jornais e da
imprensa em geral (GENTILLI, 2005, p. 12).

Retomando Melo sobre o pensamento de Paulo Freire: “Comunicação
e liberdade são fenômenos coincidentes. Não dicotomizados. A comunicação
só se faz autenticamente com liberdade. Por sua vez, a liberdade só se
conquista pela comunicação.” (MELO, p.. 266)
O Jornalismo com elemento da democracia e da liberdade, não pode
se desvincular dos anseios do cidadão. “[...] o processo de difusão de
informação pública, mais especificamente, a prática do jornalismo pode (ou
não) vir a tornar-se uma circunstância potencializadora do exercício dos direitos
da cidadania.” (GENTILLI, p. 15).

1.4 A TELEVISÃO ENQUANTO LAÇO SOCIAL
A TV que aqui se discute é esse meio de comunicação de massa,
trazido ao Brasil na segunda metade do Séc. XX, e que assumiu posição de
mídia hegemônica em nosso país. Desbancou com relativa facilidade o jornal
impresso, e na sequência o rádio. No primeiro caso como mídia de
entretenimento, e no segundo, fenômeno mais recente como transmissor de
informações.

O jornalismo estava presente desde as primeiras transmissões da TV,
mas a qualidade do seu conteúdo era questionável, uma vez que os telejornais
eram tratados apenas como uma forma de ocupar espaços da programação.
Os telejornais, na década de 1950, eram produzidos precariamente e sem um
mínimo de qualidade. Sem o videoteipe12, que passou a ser usado apenas na
década de 1960, o jornalismo “ao vivo”, direto do estúdio era responsável por
uma boa parte da produção, principalmente pelo baixo custo que representava
(REZENDE, 2010, p. 57).
Observe que assim que chegou ao Brasil pelas mãos de Assis
Chateaubriand, a televisão foi tratada como um indicativo da modernidade e do
avanço tecnológico do país. Sua chegada ocorre, não por acaso, com um
período de grandes investimentos, não só em conteúdo e técnicas de
produção, mas especialmente em tecnologias de telecomunicações (geração
de imagens e, pouco depois, em satélites, redes de transmissão).
A primeira transmissão foi feita em 18 de setembro de 1950, em São
Paulo pela TV Tupi, a primeira estação de TV da América do Sul (MATTOS,
2010). Há relatos de que não havia televisores. Apenas um aparelho em todo
país. Outras histórias dão conta de que Chateaubriand contrabandeou 200
aparelhos de TV e distribuiu outros 22 receptores em vitrines de 17 lojas no
centro de São Paulo.
Mas o fascínio deste meio foi tal que “um ano e alguns meses depois,
no final da década de 1951, estima-se que existissem, no Brasil, cerca de
7.000 aparelhos de televisão [...]” (REIMÃO, 2006, p. 19). Hoje são no mínimo
54,753 milhões13 de aparelhos a iluminar (Mcluhan) a casa dos brasileiros.
Sessenta anos depois de sua estréia, a televisão continua hegemônica, mas
vem dando mostras de abalo (em termos de audiência) sofrido pelo impacto da
velocidade que as mudanças tecnológicas lhe impõem. Pra se ter uma idéia,
Até muito recentemente, a televisão digital era considerada uma
possibilidade de longo prazo, dados os enormes requisitos
computacionais nas imagens de vídeo. Essa previsão mudou, como
12
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resultado do surto tecnológico. Os receptores domésticos de televisão
digital estão emergindo dos laboratórios de pesquisa e mudando para
as linhas de produção. Esses receptores são os precursores de uma
nova geração de telecomputadores multimídias. (DIZARD, 2000, p.
67)

Para compreender esse processo, é preciso conhecer a própria história
do desenvolvimento da televisão e como os avanços da tecnologia a influencia
seu conteúdo. Mattos organizou historicamente o desenvolvimento da televisão
no Brasil em sete fases.
Assim temos: 1) A fase elitista (1950-1964), quando o televisor era
considerado um luxo ao qual apenas a elite tinha acesso; 2) A fase
populista (1964-1975) quando a televisão era considerada um
exemplo de modernidade e programas de auditório e de baixo nível
tomavam grande parte da programação; 3) a fase do
desenvolvimento tecnológico (1975-1985) quando as redes de TV se
aperfeiçoaram e começaram a produzir, com profissionalismo, os
seus próprios programas com estímulo de órgãos oficiais, visando a
exportação; 4) A fase da transição e da expansão internacional
(1985-1990), durante a Nova República, quando se intensificam as
exportações de programas; 5) A fase da globalização e da TV Paga
(1990-2000), quando o país busca a modernidade a qualquer custo e
a televisão de adapta aos novos rumos da redemocratização; e 6) A
fase convergência e da qualidade digital (2000-2010), com a
tecnologia apontando para uma interatividade cada vez maior dos
veículos de comunicação, principalmente a televisão, com a Internet e
outras tecnologias da Informação (MATTOS, 2010, p. 27).

Mattos traz ainda uma sétima fase em que prevê uma intensificação
das tecnologias no caminho da portabilidade, mobilidade e interatividade digital.
Mas para a pesquisa deste trabalho, a fase da convergência e da qualidade
digital, com foco mais específico sobre a convergência com a Internet, será a
estudada.
No entanto, é preciso compreender que a televisão de hoje, da era da
convergência tecnológica, não nasceu agora e sua importância para o
brasileiro vem de um processo de construção histórica.
Foi na fase populista que a televisão brasileira expandiu suas fronteiras
pelo país. A partir do Golpe Militar de 1964, houve um investimento maciço dos
governos nos meios de comunicação de massa, com atenção especial no
desenvolvimento e implantação de tecnologias de transmissão através das
estações terrestres de satélites, ampliação do sistema de telefonia e
implantação de linhas de microondas (MATTOS, 2010).

Toda essa tecnologia garantiu a chegada da TV em todo o território
nacional, promovendo a sua integração e garantindo integridade (MATTOS,
2000). E foi com ela que o brasileiro passou a construir sua própria história e
sua identidade nacional, caracterizada pelo “fato de não pertencer a um grupo
cultural específico, mas se definir pelo seu caráter universal que se impõe a
todos os grupos.” (MOTA, 2010, p. 158).
A integração nacional [...] consiste em um grupo de programas para
aumentar a integração social e, em especial, contribuir para a
diminuição das diferenças regionais, promovendo, entre outras
coisas: desenvolvimento econômico e redistribuição de investimentos
regionalmente; um sistema político mais estável; coesão interna; e
espírito nacional (MATTOS, 2000, p. 42).

É através da tela da televisão que o brasileiro vai se vendo, construindo
e reconstruindo o Brasil. O caráter universal da transmissão da TV impôs um
jeito universal de ser brasileiro representado através das telenovelas e do
próprio jornalismo, que desde os primeiros momentos da TV esteve presente
na programação.
Segundo pesquisa do IBGE14, já em 2008, a televisão estava presente
em 95,1% dos lares brasileiros, mas é provável que este número tenha se
ampliado com o aumento do poder aquisitivo da Classe C nos últimos anos. A
partir desse percentual pode-se deduzir que a telinha é a principal fonte de
informação e de entretenimento do brasileiro. É pertinente, então, dizer que é
pela TV que boa parte dos cidadãos toma ciência dos acontecimentos de sua
cidade, Estado e país, dos seus benefícios e problemas e talvez até mesmo de
seus direitos.
Vale destacar que o histórico da televisão permite que ela se mantenha
até hoje como principal meio de comunicação no país. Essa era uma posição
confortável e aparentemente inquestionável até o final do século passado.
Somente nesta última década a televisão começou efetivamente a se sentir
ameaçada pela net e outras tecnologias, e tem reagido com certo medo, mas
também fascínio, deslumbramento (a exemplo da relação do rádio com a
televisão).
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No entanto, conforme destaca Dominique Wolton (2004) a TV de hoje é
um importante instrumento de mediação entre as necessidades pessoais do
indivíduo e as necessidades sociais do cidadão. A televisão funcionaria como o
entreposto entre a vida privada e o espaço público mediando essas duas
esferas sociais que constituem a nossa sociedade.
Para Wolton (2004), a tevê exerce o papel de laço social na
modernidade. É ela que “contribuiu para a construção de espaços coletivos e
para estabelecer passarelas entre as visões de mundo das múltiplas
comunidades que compõem uma sociedade” (2004, p.145).
Wolton baseia seu argumento numa relação antagônica vivida na
sociedade moderna entre o indivíduo e as massas. Desta relação, nasce o que
ele nomina de sociedade individualista de massa. Neste modelo de sociedade
coabitam dois modelos estruturais, ambos normativos mas
contraditórios que constituem nossa realidade social e política: a
valorização do indivíduo em nome dos valores da filosofia liberal e da
modernidade; a valorização dos grandes números em nome da luta
política em favor da igualdade (WOLTON, 2004, p. 133).

Em termos históricos, o conceito de sociedade de massa surge com a
revolução industrial do século XIX, período em que coincidem a evolução da
produção de bens de consumo da manufatura para produção em série
(fordismo) e o surgimento da imprensa como empresa, ou melhor, como
indústrias da mídia.
Então, a sociedade de massa vem acompanhada da comunicação de
massa, que se refere à “produção institucionalizada e difusão generalizada de
bens simbólicos através da fixação e transmissão de informação ou conteúdo
simbólico” (THOMPSON, 1998, p.. 32) para uma pluralidade de pessoas, com
objetivos comerciais.
É neste cenário, ou a partir dele, que as relações sociais se fragilizam,
ao ponto de criar uma massa de indivíduos isolados, solitários conforme
defende Wolton.
Paga-se caro o tributo à liberdade com também é cara a busca de
uma sociedade de massa em nome da igualdade. Mutações difíceis
de assimilar se considerarmos que, ao mesmo tempo, os meios de

comunicação jogam os cidadãos para o outro lado do mundo. [...] E
para completar a paisagem, é bom não esquecer que a afirmação dos
direitos individuais vem acompanhada da rejeição de hierarquias que
são a família, a escola, a Igreja, as Forças Armadas... cada um é
livre, mesmo se o resultado é uma discreta mas obsessiva solidão,
explicando a importância crescente da problemática do laço social
(WOLTON, 2004, p. 134).

A televisão, sob este ponto de vista, seria, então, a única maneira de
manter o contato com o mundo fora do ambiente da casa e do trabalho. Seria o
único espaço de convívio com o outro, mesmo que a experiência seja mediada
pela tela da TV. E justifica:
A televisão é atualmente um dos principais laços sociais da
sociedade individual de massa. Aliás, ela é também uma figura desse
laço social. Como já disse muitas vezes, a televisão é a única
atividade compartilhada por todas as classes sociais e por todas as
faixas etárias, estabelecendo, assim, um laço entre todos os meios.
Se numerosas práticas sociais contribuem para o laço social, mas
sem visibilidade, o interesse da televisão é representá-lo de maneira
visível para todos (WOLTON, 2004, p. 135 - 137).

Hoje, as mudanças ocorrem em saltos e em velocidade tal que torna
difícil acompanhar. De fato, o avanço das tecnologias da comunicação tem
ocorrido em uma velocidade surpreendente e podem, eventualmente, colocar
em questão argumentos consolidados.
[...] é preciso registrar também que nos últimos 50 anos as
tecnologias de comunicação, isto é, as tecnologias da mídia,
passaram por um processo acelerado e constante de modificações
radicais que, mais recentemente, alteraram a própria natureza do
processo da comunicação de massa (LIMA, 2001, p, 27).

Para

não

cair

na

tentação

do

determinismo

tecnológico,

a

compreensão sobre a relação entre a evolução tecnológica e a sociedade está
apoiada nos argumentos de Castells de que “a tecnologia não determina a
sociedade. Nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica”
(2006, p. 43). Na verdade, são muitos os fatores que interferem neste processo
de evolução que tornam esta relação mais complexa do que parece.
De fato, as recentes mudanças denotam que as telecomunicações é
que estão transformando as mídias. E certamente, há uma conseqüência direta
na própria organização social. É um período de transitoriedade, que exige um

novo olhar sobre o papel das mídias, em especial, da televisão sobre os
sujeitos sociais.
Uma das tendências, particularmente promissora, que pode ser
identificada como característica do novo cenário tecnológico,
integrado e integrador, é a interatividade, isto é, a possibilidade de
interação simultânea entre emissor e receptor (leitor e/ou
espectador). Otimistas chegam até mesmo a chamar as sociedades
deste início do século XXI de “sociedades interativas”, muito diversas,
com certeza, daquela “sociedade de massas” idealizada no século
XIX [...] (LIMA, 2001, p, 56).

É nesse cenário que ganha importância rediscutir ou buscar um modelo
teórico de comunicação que esteja mais adequado a essas transformações. No
caminho rumo a uma sociedade interativa, os passos a serem dados são os da
retomada de uma relação entre os homens, na função de protagonistas.
Substituindo a representação televisiva pela interação comunicativa, na visão
defendida por Paulo Freire.
Lima (2001, p. 61) lembra que para Paulo Freire, o homem tem uma
“vocação ontológica” de ser “Sujeito, consciente de si mesmo e que interage
com o mundo e com os outros homens”.

O que torna possível uma

rediscussão do laço social, agora não mais como uma experiência
representada (pela tela da TV), mas vivida através das tecnologias interativas.
1.5 A REDE GLOBO DE TELEVISÃO
A história de Rede Globo de Televisão se confunde e se mistura com
uma parte importante da própria história do Brasil. A sua concessão foi
outorgada em 1957, através do Decreto nº 42.946, de 30 de dezembro, pelo

presidente Juscelino Kubitschek. Inaugurada em 1965, apenas um ano após
o Golpe, que destituiu o presidente João Goulart da presidência da República e
deu poderes praticamente ilimitados aos militares. A Globo foi a emissora
escolhida pelo novo governo para levar a todo país a sua mensagem de
unidade do território nacional.
A primeira transmissão da Rede Globo aconteceu em 26 de abril de
1965 com uma grade de programação formada por um programa infantil, um
telejornal, um seriado e duas novelas. No início da sua atividade, o jornalismo

está presente, mas com o objetivo de preencher o tempo. O telejornal era um
programa que inicialmente demandava poucos recursos técnicos, transmissão
estática com entrevistados dividindo a bancada com um apresentador.
A emissora nasceu pequena, com sua sede no Rio de Janeiro, cuja
programação era veiculada através do Canal 4. Um ano depois, favorecida por
um “contrato de assistência técnica”15 com o grupo norte-americano Time-Life a
emissora recebeu recursos a ordem de U$ 5 milhões, que deram a ela
condições de fazer altos investimentos tecnológicos. Também foi neste período
que passou a controlar a TV-Paulista Canal 5, que recebeu das Organizações
Victor Costa (SILVA, 1985).
A Globo entra em cena bem instrumentalizada. Afinal, os acordos
fornecem recursos e know-how sofisticados para a montagem de
uma empresa moderna, em flagrante contraste com o panorama
local, onde ainda circulam empresários apegados a esquemas
familiares, com métodos situados anos-luz da lógica do
capitalismo moderno, como exigiria a complexidade da mídia
eletrônica e os padrões adotados para seu funcionamento.
(SIMÕES, 1986, p. 74)

O contrato tomou ares de escândalo, pois a legislação vigente à época
proibia a entrada de capital estrangeiro em empresas de radiodifusão. Mas à
Globo interessava apenas ganhar audiência e enraizar sua programação no
cotidiano das pessoas. A emissora, então, tratava de ganhar audiência sob a
filosofia de que ela era um hábito. Assim não interessava ter um programa bem
colocado, era preciso tomar a liderança de audiência em qualquer horário para
criar o hábito (SILVA, 1985, p. 31).
Muitos autores (Simões, Costa, Mattos, Kehl e outros) que se
ocuparam da historiografia da Rede Globo contam a respeito da identificação
da emissora com o regime militar. E em muitos episódios este aspecto fica
evidente. Durante este período, preocupados em manter a unidade nacional, o
governo fez altos investimentos no sistema de telecomunicações possibilitando
a criação de rede microondas. A Globo foi diretamente beneficiada por estes
investimentos públicos, que lhe garantiu meios de tornar-se uma emissora de
alcance nacional.
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O crescimento da Globo também foi marcado por inovador modelo de
administração. A televisão passou a ser tratada como empresa, portanto,
negócio que tem de dar lucro. Walter Clark, diretor geral da emissora de 1965 a
1977, era da área de marketing e não um artista como costumeiramente eram
os dirigentes das emissoras. Junto a uma conduta empresarial de sucesso, a
Globo assistia seus concorrentes (TVs Tupi e Excelsior) entrarem em
decadência16.
E é dentro deste espírito empresarial, que na década de 1970, quando
a emissora já fazia sua transmissão em rede nacional, a programação começa
a tomar novos rumos. Para Kehl (1986), nesse momento, a Globo deixa de ser
uma emissora de televisão voltada apenas para o entretenimento [...] para
tentar dar conta da sociedade como um todo, principalmente dos movimentos
sociais que emergiam no momento.
Ela já havia se imposto como fonte prioritária de informação,
mediadora quase absoluta do contato de público com a realidade
do país; assim, precisava sofisticar suas formas de se reportar a
essa realidade, para continuar satisfazer as demandas desse
público que, sobretudo nos tempos de intensa repressão,
desmobilização porque havia acabado de passar, tinha na
televisão um substituto para a participação política e social (KEHL,
1986, p. 259).

Com uma programação centralizada e pouco espaço para as
produções local e regional, a Globo estabeleceu um padrão de qualidade que
vai percorrer toda a sua programação. A padronização da programação
patrocinou uma homogeneização da linguagem e unificação do conteúdo que
transformaram o fragmentado Brasil num “arremedo de nação” (KEHL, 1986).
Ao longo de sua história, a Rede Globo manteve uma visão de que o
importante era conquistar a audiência e mantê-la ligada em sua tela do
momento em que se liga o aparelho de TV até o encerramento da
programação. “É a primeira empresa midiática a usar a pesquisa para conhecer
16
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o público consumidor, suas reações aos produtos oferecidos e suas
necessidade não atendidas de entretenimento e informação”. (TEMER, 2002,
p. 16).
Conquistar a audiência nacional é apenas uma das intenções da
Globo. A produção de telenovelas garante à emissora uma posição de
destaque, também no cenário internacional. O maior sucesso nesta empreitada
de levar suas novelas a outros países se deu, em especial, naqueles de língua
portuguesa por demandarem poucos investimentos. Mas ainda na década de
1970, a emissora já negociava seus folhetins com países da América Latina.
Nos anos 1990 acontece o que Brittos (2000) chama de Fase da
Multiplicidade da Oferta, que se caracteriza pelo aumento do numero de canais
disponíveis na TV, provocando uma maior concorrência entre as emissoras.
Nesta fase, há muitos relatos sobre perda de audiência da Rede Globo,
especialmente porque as outras emissoras popularizam sua programação.
No entanto, sua perda de espaço na televisão aberta é
compensada com a conquista de novos lugares, tendo as
Organizações Globo preparado-se para a conquista de outros
mercados, nacional e, de forma acentuada, internacionalmente, já
que deve, a médio e a longo prazos, continuar perdendo público,
apesar da recente agilização na alteração de sua programação,
inclusive buscando profissionais de outras emissoras. (BRITTO,
2000, p.59)

Atualmente, a Globo, bem como suas concorrentes, vive um momento
diferente, em que a diversidade de mídias disponíveis representa sempre um
risco para sua audiência. Se há alguns anos, a Rede já havia se conformado
em não alcançar mais os índices de audiência de tempos atrás (TEMER,
2002), ela tenta absorver tecnologias como a Internet em sua programação
para evitar novas perdas.
Neste sentido, é comum ver em seus programas, especialmente nos
jornalísticos e nas telenovelas a busca pelo contato com o público, abrindo a
ele a sua programação na rede mundial e convidando para participar e opinar
no conteúdo emitido.

1.6 A EVOLUÇÃO DO TELEJORNALISMO
Partindo do princípio que a televisão é o laço social que mantém a
sociedade interligada, o telejornal é um evento comunicativo amplo que realiza
a mediação entre os acontecimentos do país e do mundo e milhões de pessoas
(MOTA, 2008). Desta forma, embora desde o os primórdios da história da
televisão, o telejornalismo estivesse presente, no início o telejornal de TV era
mais um meio de preencher a programação do que uma estratégia de garantir
audiência.
No Brasil, os primeiros passos do telejornalismo foram ainda na extinta
TV Tupi, pioneira deste meio, na década de 1950. Seu primeiro telejornal foi o
Imagens do Dia, onde um único apresentador lia as notícias. Quando algo
além do apresentador era veiculado, as imagens eram estáticas, apenas
reproduções de fotografias, sem externas, e não havia horário fixo de
apresentação. Sem recursos técnicos, o jornal era ao vivo e as notícias lidas
adaptadas das publicações dos jornais impressos.
Com o tempo outros telejornais foram surgindo e o avanço tecnológico
impondo mudanças e a modernização da linguagem. Com o surgimento do
videoteipe, na década de 1960, o telejornal ganhou em conteúdo, mas ainda
era tratado com certo descaso pela própria televisão. O telejornal mais
importante da década de 1950 foi o Repórter Esso, da TV Tupi, conforme
aponta Rezende (2000).
Uma espécie de copião de seu homônimo do rádio, cujo bordão era
“testemunha ocular da história”, o Repórter Esso ocupou por muito tempo o
horário nobre da TV e foi ganhador de muitos prêmios. Deixou de ser
transmitido na TV em 1970, anos depois da sua extinção no rádio.
Rezende (2000) aponta o Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior,
como o agente de uma mudança nos padrões do telejornalismo da década de
1960. Entre as novidades introduzidas na concepção de telejornalismo estava a
participação de jornalistas como produtores e apresentadores das notícias. O
Jornal de Vanguarda chegou a ser premiado, na Espanha, em 1963, como o
melhor telejornal do mundo. Mas o programa não resistiu ao golpe militar de
1964 e foi extinto por sua própria equipe após o Ato Institucional nº. 5.

O surgimento do Jornal Nacional da Rede Globo, em 1969,
representa um marco na história do telejornalismo brasileiro, especialmente
porque acontece no mesmo momento em que a emissora inicia sua
transmissão em rede nacional. Ele também se desponta por pelo salto
qualitativo proporcionado pelos investimentos da Globo neste tipo de programa.
Nesta época, já havia 34 estações de TV no país e aproximadamente 2
milhões de aparelhos de TV. A televisão já podia ser assistida em todo o país,
graças à construção das redes de transmissão via Embratel. O começo de vida
dos telejornais foi apoiado na estrutura das notícias radiofônicas, com textos
longos e cheios de detalhes. Isto porque o rádio, não tinha o apoio das
imagens para fazer seus relatos e os telejornais, em seus primórdios também
não.
O Jornal Nacional imprimiu outro ritmo. Com estrutura narrativa
espelhada no telejornalismo norte americano, especialmente o da CNN, o
Jornal Nacional modernizou o modo de fazer jornalismo de TV e conquistou o
telespectador, tornando-se, praticamente, a única forma de informação em
várias regiões do País. Em termos históricos, o telejornalismo norte americano
traçou seu caminho seguindo os critérios da objetividade e imparcialidade.
Foram eles que nortearam desde o princípio o principal programa
jornalístico da Rede Globo, talvez por uma estratégia política de evitar
possíveis conflitos, já que o Brasil passava por um regime de exceção, ou
mesmo como estratégia de garantir uma audiência através de um conteúdo
que se pretende, ainda hoje, universal e homogeneizante. Silva (2003) relata
que por muito tempo o JN já sofreu censura por parte do regime militar e
também foi odiado pela esquerda, que o considerava serviçal dos milicos17.
Consolidado, o Jornal Nacional tornou-se referência não só para a
criação de outros telejornais bem como para o público. Estabeleceu um novo
padrão estético, que as outras emissoras tentaram seguir, mas foram
atropeladas pelas dificuldades técnicas. As poucas tentativas de inovar eram
amadoras e beiravam ao ridículo, como no caso do Titulares da Notícia da TV
Bandeirantes que utilizou um pombo correio para levar as últimas notícias.
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Modo como os militantes da esquerda chamavam os militares e aqueles que apoiavam o
regime.

Houve ainda o jornal Perspectiva, de curta duração e o A Hora da
Notícia, da TV Cultura, que conseguiu se diferenciar “das demais emissoras
enfocando mais profundamente temas de interesse do telespectador”. Esse
modelo, no entanto, esbarrou na brutalidade da censura – que culminou no
assassinato do jornalista Vladmir Herzog em 1975 (TEMER; MONTEIRO, 2006,
p. 66).
Por estes motivos, o Jornal Nacional ganhou destaque neste trabalho.
É também, a partir desta experiência que a Globo molda os demais telejornais
de sua grade, que com o tempo foram ganhando certa independência e
personalidade própria, como o Jornal Hoje, objeto deste estudo. Enquanto o JN
mantém em sua espinha dorsal, o formalismo que o identificou ao longo dos
anos como modelo de jornalismo sério e imparcial, os demais se abriram, de
alguma forma, para o contato mais direto com o telespectador, que vai além do
simples boa noite.
Em alguns telejornais, os apresentadores dividem a apresentação entre
a bancada e o sofá, e até mesmo o banquinho, semelhante aos de bar, para
dar uma atmosfera de descontração e bate-papo. Ainda que em pequena
escala a incorporação das tecnologias tornou o telejornal mais interativo e os
telespectadores estão, aos poucos, mais presente nas notícias, como
personagens e principalmente, como agentes dela, como será possível
demonstrar mais adiante.
Neste aspecto, o telejornalismo da atualidade corre atrás da
interatividade e da agilidade que a Internet impôs ao próprio jornalismo, seja
ele televisionado, impresso ou em plataforma virtual. Mais que isso, impôs
também uma necessária participação do público, que aparentemente está mais
ativo e quer ser mais que espectador. Quer ser parte da notícia.

1.7 ENTRETENIMENTO E JORNALISMO
A televisão nasceu comercial e voltada para o entretenimento. Os
programas da TV Tupi, primeira emissora do país, fundada em 1950 por Assis

Chateaubriand, foram criados com base na linguagem do teatro, do cinema
estrangeiro e do rádio. Todos, basicamente, voltados para o entretenimento.
Seguindo a tradição que a popularizou a TV continua a investir na
diversão. De segunda a sexta-feira, do total de 23 horas da programação da
Rede Globo, em torno de 16 horas são investidas em programas de
entretenimento. Na segunda-feira, por exemplo, a emissora divide sua grade
entre três filmes, quatro novelas (uma voltada para o público adolescente), um
programa de culinária e um talk-show. O restante do tempo é ocupado por
programas de serviço e que a emissora denomina de educativos (telecursos) e
jornalismo.

Nos

finais

de

semana,

a

grade

é

predominantemente

entretenimento.
Aronchi (2004) ensina que existem três categorias que abrangem a
maioria dos gêneros na televisão: “entretenimento, informativo e educativo”. Ele
fala ainda de uma quarta categoria como especiais, que no caso brasileiro, nela
se encaixariam os religiosos, minisséries, musicais.
No final de semana, o entretenimento toma conta da programação. No
sábado, apenas dois jornalísticos vão ao ar, o Jornal Hoje e o Jornal
Nacional, além de duas pequenas edições do Globo Notícia – um jornal de
apenas três minutos de duração com informações rápidas sobre o Brasil e o
mundo. No domingo, apenas o Fantástico e o Globo Rural fazem às vezes do
jornalismo, e mesmo assim, o primeiro é no formato revista, portanto, além da
reportagem e da notícia traz muito entretenimento no programa.
“Em suma, qualquer que seja a categoria de um programa de televisão,
ele deve sempre entreter e pode também informar. Pode ser informativo, mas
deve também ser de entretenimento” (ARONCHI, 2004, p. 39). No caso
brasileiro isso ainda mais evidente.
A televisão brasileira é quase exclusivamente um veículo de
entretenimento. Para cada 10 horas de programas exibidos, 8 se
classificam nessa categoria. Complementarmente, ela dedica 1 hora
a programas informativos (jornalísticos) e 1 hora a programas
educativos ou especiais (MELO apud ARONCHI, 2004, p. 39).

Figura 1 Programação da Rede Globo

A ilustração acima permite a compreensão de como a divisão da
programação da Rede Globo é organizada e dividida em novelas, variedades,
esportes, séries, realities, humor, infantil, auditório e o jornalismo.
Além de o entretenimento ser majoritário na grade de programação da
TV, a presença histórica do jornalismo na televisão não foi também garantia da
qualidade da informação. Um exemplo disso é a importância e admissão do
jornalismo como elemento de valorização do regime militar na década de 1970
e parte dos anos 1980.
Neste sentido, embora a pesquisa não tenha como ponto central a
relação entre o jornalismo e o entretenimento, fica claro que tanto no que diz
respeito a sua extensão temporal na totalidade da programação, quanto em
termos estratégicos para a conquista da audiência, o entretenimento interfere
no telejornalismo, eventualmente contaminando o seu conteúdo de formas nem
sempre muito claras.
Mattos (2010) relembra um episódio que marca esse posicionamento
do telejornalismo, quando no governo de Emílio Médici (1969-1974), as

emissoras de televisão sofreram enorme pressão dos militares para tornar sua
programação apropriada aos interesses da presidência.
Nos telejornais era exercido um controle tão rígido, no sentido de
aliviar o quadro real da situação vivida no país que, em março de
1973, o presidente Médici fez a seguinte declaração: “Sinto-me tão
feliz, todas as noites, quando ligo a televisão para assistir ao jornal.
Enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e
conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marchar em paz, rumo
ao desenvolvimento. É como se tomasse um tranqüilizante após um
dia de trabalho” (MATTOS, 2010, p. 35)

Durante todo o período de exceção houve grande controle sob a
programação da TV e o jornalismo ficou sob a tutela da censura. Vários jornais
nesse período abriram e fecharam as “portas” uns pelo controle rigoroso do
governo e outros por falta de recursos financeiros. Dos jornais que surgiram
nenhum jamais conseguiu ameaçar a “supremacia da Globo [grifo do autor]”
(REZENDE, 2010).
Podada no conteúdo das notícias, a Globo esmerou-se no
aperfeiçoamento técnico [...]. O cenário-locutor merecia atenção
especial. [...] O cuidados com o visual se estendiam à criteriosa
seleção dos locutores. O diretor-geral da Globo, Boni, acreditava que
“além da correção da boa voz, do timbre bonito”, os telejornais se
beneficiariam muito com “apresentadores que fosse competentes e
de boa aparência” [...] (REZENDE, 2010, p. 64).

Não se via, no entanto, a mesma preocupação no conteúdo. Toda a
beleza do cenário e rigor com a estética não refletia na qualidade das notícias
que iam ao ar. Já nesse período, além do controle político, o telejornalismo
enfrentava outro grande limitador: o tempo. Na TV comercial, o tempo dos
programas é definido pelo tempo da publicidade. “Com tempo suficiente para
dar apenas notícias de uma página de um diário impresso, o “JN” enfrentava na
superficialidade do tratamento dos fatos outro empecilho à prática de um
jornalismo mais denso e crítico” (REZENDE, 2010).
O começo da história do telejornalismo brasileiro indica todo um
caminho que será seguido até chegarmos aos dias de hoje, em que
O fascínio da imagem definido como critério principal dos meios
visuais, passa a ditar a hierarquia da comunicação: primeiro, uma
cena tecnicamente perfeita; depois um texto, uma narrativa, uma

notícia. A técnica viabiliza uma melhor montagem cênica de notícias e
acontecimentos, com efeitos como se fossem reais (MARCONDES
FILHO, 2002, p. 31).

O jornalismo se aproximou cada vez mais do entretenimento. Portanto,
a imagem é sempre mais importante que o conteúdo. A notícia jornalística não
tem valor se não vier ancorada por uma imagem de impacto. Um efeito
causado pelo avanço tecnológico sobre os meios de comunicações. A
visibilidade técnica (qualidade da imagem) impõe-se como modelo estético,
inicialmente na televisão, mas também no cinema, nos painéis publicitários e
em todas as mensagens visuais (MARCONDES FILHO, 2002).
As televisões têm de segurá-lo [o telespectador], tem que mante-lo
fixo. Para isso, é necessário um volume constante, consecutivo,
seqüencial, de cenas interessantes. As cenas de impacto não podem
parar. A televisão não pode dar-se ao luxo de ser monótona
(MARCONDES FILHO, 1994, p. 24).

É nesse aspecto que Marcondes Filho (1994) chama a atenção para
uma mudança profunda na prática do jornalismo de televisão. Com a primazia
da imagem sobre os fatos, o acontecimento vira espetáculo.
Com as mudanças tecnológicas da televisão, mas principalmente
como acirramento da forma própria de ela relatar o que se passa no
mundo, o telejornalismo sofreu sensíveis mudanças, sempre na
direção de um impacto maior, de efeitos visuais e sonoros mais claros
e da combinação de uma série de signos, de tal maneira a causar
uma grande fascinação diante do público, [...] (MARCONDES FILHO,
1994, p. 24).

À imagem é dada mais importância que ao fato. Ou seja, sem a
imagem, para a televisão, o fato pode perder sua força em virar notícia.
Portanto, a televisão favoreceu ao aprofundamento de uma cultura do visual,
da visibilidade. Para a maioria das pessoas, só é fato aquilo que passa na TV.
O resto é história. Tal processo de valorização e complexificação das imagens,
na sua diversidade de suportes, formas, funções e atributos leva-nos a
concordar que a civilização contemporânea vive a cultura da imagem (KLEIN,
2007, p. 51). É nesse tipo de conformação social, a televisão ganhou status de
rainha.

Somos resultado e parte integrante de uma cultura que privilegia a
percepção visual como fonte principal do conhecimento. Trata-se de
uma tradição solidamente ancorada nas raízes de nossa cultura [...].
Quando testemunhamos diretamente um evento, temos a sensação
de estarmos vendo “a” realidade empírica, é “a” verdade do fato que
se manifesta diante de nossos olhos (ARBEX JÚNIOR., 2001, p. 34).

1.8 O JORNAL HOJE
Acompanhando a força que a televisão tem sobre o cotidiano das
pessoas, o telejornalismo, fruto da construção de uma programação que se
pretende diversificada, ganhou status de espaço para o debate público. É nele
e por ele que as principais questões que envolvem a sociedade brasileira são
discutidas.
Desde os aspectos mais cotidianos como falta de transporte coletivo,
como as questões mais amplas da economia externa, entre outros, são
debatidos no telejornalismo. Para Temer,
de forma geral, podemos dizer que o telejornalismo é o espaço
privilegiado no qual a sociedade brasileira se informa e, de maneira
transversal, vê e compreende a sua dinâmica social, entende que o
que é importante para o país (e também para o mundo) está no
telejornal, e o que nele não está representado, não é significativo, não
tem importância (2009, p. 104).

O que o telejornal Jornal Hoje, da Rede Globo, vem se propondo a ser
é exatamente este elo entre o indivíduo e as suas necessidades sociais. Criado
em abril de 1971, o Jornal Hoje, estreou como um noticiário local, de meia
hora de duração, exibido de segunda a sexta-feira somente para o Rio de
Janeiro. Na época, tinha um formado de revista eletrônica, com temática
voltada para o público feminino. Três anos depois de sua estréia, passa a ser
transmitido em rede nacional, e assume um papel importante de levar ao ar
reportagens de outras cidades, onde a emissora tinha afiliadas, repetidoras de
sua programação.

No final da década de 1970 e início dos anos 1980, o Jornal Hoje foi
moldado para ser uma espécie de “Jornal Nacional da hora do almoço”18, com
notícias nacionais, internacionais e a inserção de temas como Direito do
Consumidor. Nesse momento, inicia-se uma aproximação do telejornal a temas
mais ligados aos direitos do cidadão.
Recentemente, o Hoje passou a apostar num modo de fazer
telejornalismo que se divide em alguns momentos entre o espaço da tela da
tevê e o do monitor do computador. Telejornal que mantém seu formato
próximo da revista eletrônica, com linguagem mais coloquial, ele destaca em
suas edições chamadas aos telespectadores para sua página na internet.
Ao final das edições, o apresentador ou a apresentadora encerra o
telejornal com frases do tipo: “os detalhes em nossa página da internet” ou
“você confere mais notícias desta quarta-feira em nossa página da internet”,
por exemplo. As matérias especiais ou as que consideram atrativas sempre
vem acompanhada de uma nota com chamada para o site do telejornal: “vocês
podem conferir mais informações sobre este assunto em nossa página na
internet”.
Esse formato interativo foi implantado em 200619, através da seção
Você faz a notícia, para que os telespectadores enviem sugestões de temas
para reportagem. No site que conta a história do telejornal – o Memória Globo,
a emissora explica que este espaço é uma espécie de “parceria” com o
telespectador e que “faz parte do conceito de interatividade com o público
aplicado no telejornalismo em geral, visando uma melhor prestação de serviço
à sociedade.”20
Há ainda outros espaços como o quadro Você no JH, em que os
telespectadores podem enviar vídeos, que de acordo com a decisão da
emissora são postados diretamente no site do telejornal e/ou exibidos na
edição de TV. Os vídeos ficam disponíveis por tempo indeterminado. Além de
outros quadros fixos que convidam o telespectador à participação, via internet.
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Conforme informa o site www.globo.com/jornalhoje
Informações disponíveis no site Memória Globo (www.memoriaglobo.com.br)
20
Ibid.
19

O retorno do público por emails é muito grande. A editora-chefe
Teresa Garcia é responsável pela leitura de todas as mensagens
enviadas, faz comentários e distribui para as áreas de acordo com os
temas abordados. Este feedback ajuda a equipe do Jornal Hoje a
entender o que o telespectador pensa e o que espera do telejornal.
(MEMÓRIA Globo, 2011)

Então, é preciso analisar se essa interatividade de que fala o telejornal
ultrapassa o limite do discurso publicitário da emissora que corre atrás da
audiência e se configura em um espaço real de expressão da cidadania.
1.9 INTERNET, TELEVISÃO E A RELAÇÃO COM O PÚBLICO
Os avanços tecnológicos estão constantemente abrindo espaços para
novas possibilidades de análise dos processos comunicacionais. De fato,
Mattelart e Mattelart (2002) reforçam que os sistemas tecnológicos complexos
de comunicação e informação exercem um papel estruturante na organização
da sociedade e da nova ordem mundial. E com elas, vai transformando-se
também o jornalismo.
A sociedade passa a ser definida em termos de comunicação. Os
acontecimentos cotidianos estão sempre passíveis de se tornar públicos, e a
pauta das conversas diárias passam, quase sempre, pelo que foi divulgado na
TV e nos jornais. O que significa dizer que a importância da comunicação
cresceu ao ponto de tornar-se essencial para compreender a sociedade, uma
vez que vivemos na sociedade midiatizada e mediada pelos meios.
Pierre Levy já dizia que “na época atual, a técnica é uma das
dimensões fundamentais onde está em jogo a transformação do mundo
humano por ele mesmo” (1993, p. 7). Ou seja, não há como separar os
avanços tecnológicos da compreensão de como a sociedade se organiza e
age. E no campo da comunicação essa separação fica ainda mais difícil.
Com o aprimoramento técnico dos meios de comunicação de massa,
sua relevância na sociedade já podia ser sentida no correr do século
XIX, quando o jornal impresso tornava-se parte integrante do dia-adia do habitante dos grandes centros urbanos (SANTOS, 2007, p.
80).

O avanço tecnológico sobre as telecomunicações, com reflexo sobre a
própria comunicação social, modifica os espaços tradicionais de circulação da
informação.
Mais do que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação cria
novas formas de ação e de interação e novos tipos de
relacionamentos sociais – formas que são bastante diferentes das
que tinham prevalecido durante a maior parte da história humana
(THOMPSON, 1998, p.77).

Nessa perspectiva, com a popularização do telefone e o avanço da
Internet, os espaços de intervenção do cidadão ganham nova configuração. É
nesse ambiente que os meios de comunicação tradicionais são arrastados e
modificados pela dinâmica avassaladora da evolução tecnológica.
Ainda que surpreenda o público em geral e levante hipóteses pouco
realistas, como a de que a internet irá substituir a televisão – da mesma forma
que antes predisseram que a televisão iria matar o teatro, e assim por diante,
Mcluhan, antes mesmo da criação da www, já dizia que os meios de
comunicação relacionam-se entre si.

Nesses termos, o real avanço tecnológico mais recente é a
digitalização que, a partir de um código binário, permite que
todas as formas existentes dos meios compartilhem os mesmo
procedimentos de produção, distribuição e armazenagem,
possibilitando a convergência dos mesmos (McQUAIL apud
TEMER e TONDATO, 2008, p. 29).

Na corrida pela incorporação da tecnologia, as novas mídias21 surgem
com a promessa de serem espaços democratizantes porque ampliam o acesso
à informação. As discussões sobre a importância do telefone, do rádio e da
televisão para a sociedade foram sendo substituídas por outros temas como
Internet e TV Digital, suscitando novos debates e principalmente, provocando
impactos relevantes na maneira do comunicar e de se fazer jornalismo em
especial na TV, foco do trabalho que aqui se desenvolve.
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Neste trabalho a discussão sobre novas mídias acontece a partir do conceito de Lev
Manovich.

1.10 A TECNOLOGIA E AS NOVAS MÍDIAS
Com o objetivo de entender melhor a proposta atual do Jornal Hoje,
vamos examinar mais detalhadamente a relação entre a televisão, tecnologia e
novas mídias. Neste sentido, é pertinente repetir aqui a frase de Mcluhan
(1964): “Qualquer inovação ameaça o equilíbrio da organização existente.” (p.
168). Por isso, sob a égide das Tecnologias da Comunicação, o diálogo entre
comunicação e cidadania ganha fôlego novo.
É um processo tão acelerado que nem sempre é possível alcançar com
precisão seus impactos na sociedade. Isso porque “os efeitos da tecnologia
não ocorrem aos níveis das opiniões e dos conceitos: eles se manifestam nas
relações entre os sentidos e nas estruturas da percepção, num passo firme e
sem qualquer resistência.” (MCLUHAN, 1964, p. 34).
As novas mídias e a relação que ela estabelece com o público são o
que representam de forma mais evidente esse passo acelerado rumo a
mudanças no comportamento da sociedade. Manovich (2001) explica que, com
as novas mídias, há uma mudança no próprio modo de produzir e/ou fazer
mídia. Não é mais dentro da lógica homogeneizante da sociedade de massas,
que marcou o surgimento da imprensa dentro da lógica da produção industrial.
These modern media systems also followed factory logic in that, once
a new “model” (a film, a photograph, an audio recording) was
introduced, numerous identical media coupies would be produced
from this master. As I will show, new media follows, or actually runs
ahead of, a quite different logic of post-industrial society – that of
individual customization, rather than mass standardization
(MANOVICH, 2001, p. 30)22.

O que não é uma garantia de que estamos diante de um grande salto,
uma grande mudança. Apenas o tempo irá mostrar se não se trata apenas de
uma adaptação. Para Manovich (2005), “as novas mídias são objetos culturais
22

Estes sistemas modernos de mídia também seguiram a lógica fabril, uma vez que foi
introduzido um novo "modelo" (um filme, uma fotografia, uma gravação de áudio), numerosas
cópias seriam produzidas a partir do original. Como vou mostrar, a nova mídia segue ou é
utilizada em uma lógica completamente diferente da sociedade pós-industrial: de
personalização individual, ao invés de padronização de massa.

que usam a tecnologia computacional digital para distribuição e exposição.” É o
velho transformado em novo? Ou apenas a mídia tradicional renovada?
Acompanhando o raciocínio de Manovich, neste momento da história o
desenvolvimento das mídias esta em um ponto de mutação, em um misto entre
o tradicional e o novo. Os programas de televisão já não se enquadram
completamente no conceito de mídia tradicional, pois já avançaram no sentido
da palavra, mas ainda não romperam completamente com modelos anteriores.
Já são digitais, os softwares os tornaram interativos, já são
transcodificadas para a linguagem dos sites, mas não usam somente o
computador para distribuição de seu conteúdo. Portanto, não são novas
mídias, conforme o conceito do autor. Desta forma, não cabem no conceito de
velha ou nova mídia. São transmídias23. O telejornal agora é distribuído em
duas telas, a da TV convencional e a do computador.
Manovich (2005, p. 28) abre as portas para essa compreensão ao dizer
que o próprio conceito de novas mídias havia de ser revisto
de ano em ano, quando mais alguma parte da cultura vem a se valer
da tecnologia de computação para a distribuição [...]. segundo,
podemos suspeitar que, no fim, a maioria das formas de cultura usará
a distribuição computadorizada e, portanto, o termo “novas mídias”,
definido desta maneira, perderá qualquer especificidade

Todos esses aspectos afetaram não só as mídias, mas toda a vida
social. Ekecrantz (2006) reforça que vivemos há pouco tempo um processo de
reinvenção da sociedade da informação. Portanto, estamos diante de uma
nova lógica social que exige um reaprendizado sobre a própria sociedade. “As
tecnologias da informação e da comunicação têm um papel central nessas
transformações, basicamente porque elas mudaram as condições de vida
econômica [...] e política [...]” (2006, p. 32).

1.11 CIDADÃO OU AUDIÊNCIA: QUEM É TELESPECTADOR PARA A TV?
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O conceito de transmídia é um dos mais recentes do estudo das mídias e vem sendo
desenvolvido por teóricos como Jenkins, Mielniczuk, Machado, entre outros. O aprofundamento
deste conceito estará exposto nas próximas etapas do trabalho.

Se as tecnologias mudam as condições de vida das pessoas, como fica
a relação do telespectador com a TV e dos usuários de mídia no geral? Para
começar esta discussão é preciso traçar um paralelo entre o conceito de
público e audiência e, a partir daí, compreender quem é o telespectador para
as emissoras de televisão.
Embora o sentido aqui não seja o de traçar uma análise cultural da
formação das audiências nem de se fazer um estudo na perspectiva delas, é
preciso compreender a sua importância no estudo das mídias. No caso da
televisão, entender a sua estrutura implica em conhecer a forma como
estrutura sua narrativa e como a transforma em objeto passível de consumo
por parte do público.
A audiência ganhou destaque nos estudos de comunicação a partir da
década de 1980, conforme destaca Orozco (2006), ao assinalar que o público
deixa de ser visto como alienado diante dos meios de comunicação e passa a
ser compreendido como um ente capaz de agir e reagir. Mais que isso, a
audiência precisa ser vista dentro de um contexto socioeconômico e cultural,
que implica em sua ação, reação e interação.
Portanto, pode-se dizer que público ou audiência é uma espécie de
coletivo de telespectadores que por razões variadas, mas não indeterminadas,
se conectam a certa programação ou programa de televisão. Em geral, as
audiências se formam por assimilação de determinados temas que estão
ligados à realidade social do público.
Mas quem é esta audiência para a TV? Neste aspecto é preciso
considerar que a TV nasceu comercial, especialmente a brasileira. Fortemente
influenciados pelas agências publicitárias24, que produziram os primeiros
programas de TV no Brasil, eles traziam nos próprios nomes as marcas de
seus patrocinadores: “Divertimentos Ducal”, “Gincana Kibon”, “Sabatinas
Maizena”, entre outros que se não traziam a marca diretamente em seu nome,
mas eram patrocinados por elas (SIMÕES, 1986, p. 39).
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Na década de 1950 J. W. Thompson e McCann Erikson eram agências de destaque, que
buscaram nos modelos de TV norte-americano formas de vincular os programas ao consumo
direto das marcas que representavam no Brasil.

Portanto, audiência e consumo estão imbricados numa relação de
duplo interesse. Nem o público consome tudo o que vê na TV impassível, pois
como salienta Orozco (2006, p.115), ele tem suas próprias complexidades.
Nem a TV consegue prever, exatamente o que será sucesso de audiência, pelo
caráter imprevisível desta relação, apesar dos mecanismos modernos de
pesquisa adotados atualmente.
Esta actividad de la audiencia, constitutiva de su televidencia
(interacción televisiva), se ha ido mostrando como un proceso, más
que de recepción, de acción e interacción, de ambigüedad, de
resistencia, de negociación y aun de contradicción.

Por outro lado, a relação de consumo acontece, então, tanto ao nível
do concreto quanto do imaginário, ao pensarmos no consumo como um
conjunto de processos socioculturais em que ocorrem a apropriação e o uso
dos produtos, como define Canclini (1991). No caso da TV, estão passíveis de
serem

consumidos

tanto

produtos

publicidade) quanto de bens simbólicos

(anunciados
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exaustivamente

pela

(comportamento, visão de mundo),

que hoje são mediados pelos meios de comunicação.
No caso dos telejornais, seja de forma ativa ou passiva, os públicos se
formariam a partir da experimentação coletiva do que seria relevante na cidade
ou nação. O que nas palavras de Coutinho (2010) significa dizer que “a
compreensão da audiência ou do público de um telejornal implicaria uma
percepção também compartilhada de informações, atitudes e emoções que
seriam resultantes ou não da publicização de determinadas narrativas” (pág,
238).
Apesar

de

parecerem

aleatórios,

o

compartilhamento

e

a

experimentação coletiva estão embutidos em um aspecto bastante relevante,
que inclui os meios de comunicação, a condição de cidadania deste público.
Faz parte do exercício de cidadania o direito à informação e, por extensão a
democratização do acesso aos meios de comunicação.
O próprio entendimento do que vem a ser a formação do público da TV
se assemelha à prática da cidadania que, no entendimento de Vieira (2000)
depende do estabelecimento de espaços para que os indivíduos possam agir
25
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coletivamente e “se empenhar em deliberações comuns sobre todos os
assuntos que afetam a comunidade política”.
Em primeira análise, o cidadão é um indivíduo dotado de direitos e
deveres partilhados em sociedade. Mas ser cidadão é mais que isto. É,
principalmente, ser sujeito, capaz de compreender e exercer seus direitos e
deveres. Portanto, o público da TV é também formado por cidadãos, que
eventualmente podem se valer desta condição numa relação direta ou indireta
com este meio.
A tensão nesta relação é que para a TV, e a mídia em geral, o cidadão
é de antemão consumidor em potencial. Assim sendo, o foco da televisão é a
audiência. O que fica evidente no destaque que Kehl faz de uma palestra de
Walter Clark, proferida em 1976:
Esta é a importância maior da comunicação em um sistema
produtivo: transforma a população em mercado ativo de consumo,
gerando a disposição ao consumo, relacionando cada bem, produto
ou serviço ao extrato social a que está destinado, atingindo
simultaneamente a todos os extratos e imprimindo maior agilidade ao
mecanismo produtivo. (CLARK apud KEHL, 1986, p. 205).

Embora tenha se passado 35 anos, o comportamento da TV frente ao
receptor não mudou expressivamente. Todo o aproveitamento das tecnologias
disponíveis vislumbra o crescimento da audiência, o cidadão está esta em
outro plano e, em geral, não interessa à programação. Mesmo nos momentos
em que a televisão se direciona ao cidadão, o faz na expectativa de
transforma-lo em audiência, de cativa-lo.
Foi a partir desta estratégia que a TV passou a se apoiar nas
pesquisas para definir sua grade de programação e, principalmente, a se
colocar como mediadora dos conflitos e questões do público ao tratar dos
assuntos pertinentes à cidadania como saúde, segurança, emprego, entre
outros.
Há tentativas de romper esta relação, que em alguns momentos parece
perversa, porque em geral, o receptor desconhece as implicações que
antecedem à veiculação da programação. Por isso, há uma corrente de

pesquisadores na defesa de uma mudança na própria compreensão do que
seria o direito à informação.
Peruzzo defende uma ampliação no que se refere ao direito à
informação e acesso às mídias,
A liberdade de informação e de expressão posta em questão na
atualidade não diz respeito apenas ao acesso da pessoa à
informação como receptor, ao acesso à informação de qualidade
irrefutável, nem apenas no direito de expressar-se por “quaisquer
meios” – o que soa vago, mas de assegurar o direito de acesso do
cidadão e de suas organizações coletivas aos meios de comunicação
social na condição de emissores – produtores e difusores - de
conteúdos. (PERUZZO, 2005, p. 278)

1.12 OS VALORES-NOTÍCIA NA RELAÇÃO DA TV COM O PÚBLICO
Como empresa de natureza capitalista, a emissora de televisão precisa
ser vista para ser lucrativa. Sabendo que para a TV o cidadão é consumidor em
potencial, portanto audiência, como atrai-la e manter sua atenção na tela? Uma
das maneiras encontradas pela TV, como dissemos é o uso/abuso da imagem
como fator de manter os olhos do telespectador na televisão, usando de um
sem número de artifícios que Arbex Jr, classificou de “showrnalismo”.
Mas o que está por trás da construção e seleção das imagens é o
interesse do público ou da audiência? É fato que “na comunicação televisual
devemos considerar que a relação entre emissor e receptor é determinada pela
audiência”. (MATTOS, 2001).

Bucci defende não haver uma imposição de

conteúdos por parte da TV, mas um arranjo técnico e de conteúdos de forma a
atender a maioria das expectativas do público, em relação ao que será
veiculado.
Ela não determina o que cada um vai fazer ou vai pensar, não há um
cérebro maquiavélico por trás de cada emissora procurando doutrinar
a massa acrítica [...]; a massa de telespectadores não obedece
irrefletidamente o que vê na tela; o que acontece é que a televisão se
apresenta com mecanismos necessários para integrar expectativas
diversas e dispersas, os desejos e as insatisfações difusas, consegue
incorporar novidades que se apresentem originalmente fora do
espaço que ela ocupa e, em sua dinâmica, vai dando contornos do
grande conjunto, com um tratamento universalizante das tensões
(BUCCI, 1997, p. 11).

No caso do jornalismo, o atendimento a essas expectativas, desejos e
insatisfações passam por um processo de seleção e valoração, que dificilmente
serão percebidas pela audiência, mas que tem um impacto absolutamente
relevante, na edição do telejornal que será assistido pelo público. Os critérios
de noticiabilidade atendem não somente às definições jornalísticas do que é
um acontecimento e da sua capacidade de virar notícias. Precisa se adequar
às exigências das rotinas de produção das redações para ganhar esse status.
Sendo assim, a noticiabilidade está estreitamente ligada aos
processos que padronizam e tornam rotineiras as práticas de
produção: ela equivale a introduzir práticas de produção estáveis
numa “matéria-prima” (os acontecimentos do mundo), por sua
natureza extremamente variável e imprevisível. [...] A definição de
noticiabilidade vincula-se ao conceito de perspectiva da notícia [grifo
do autor]: essa é a resposta dada pelo aparato informativo à pergunta
que domina a atividade dos jornalistas, ou seja: quais acontecimentos
cotidianos são importantes? (WOLF, 2005, p. 196).

Os critérios de noticiabilidade fazem parte do estudo da teoria do
newsmaking. Um estudo diretamente ligado ao âmbito do exercício da
profissão do jornalismo. Está, portanto, mais dentro da Teoria do Jornalismo do
que da comunicação (HOHFELDT, 2001). O que a torna importante para esse
trabalho é que mais adiante trataremos do agendamento do público feito pela
mídia e sua possível fragilidade diante do crescente uso da internet por parte
do público.
Por exemplo, se o agendamento se preocupa com a relação mídiareceptor e as interinfluências desse processo, poderemos aprofundar
um estudo, através do newsmaking, verificando quais as rotinas que
as mídias desenvolvem para alcançarem determinado agendamento.
Ou sob perspectiva diversa, a partir de uma perspectiva de
agendamento, buscar entender os mecanismos pelos quais houve
uma espiral de silêncio sobre outros tantos temas que, apesar de
hipoteticamente significativos, foram marginalizados pelas mídias
(HOHLFELDT, 2001, p. 203).

Outro estudo que aflora no presente trabalho é se com uso das
tecnologias interativas, o público/cidadão tem as condições efetivas de
subverter o agendamento que a mídia lhe impõe. Questões que estarão postas
mais adiante. Por ora, é fundamental compreender teoricamente que critérios

norteiam a escolha das notícias que são publicizadas e se o cidadão é pensado
no momento dessa escolha.
Hohlfeldt (2001) destaca que a hipótese de newsmaking “dá especial
ênfase à produção de informações, ou melhor, à potencial transformação dos
acontecimentos cotidianos em notícia.” O jornalista, portanto, não cria
informações, mas avalia os acontecimentos conforme critérios compatíveis com
o tipo de veículo de comunicação em que trabalha.
“As notícias são o que os jornalistas definem como tais.” (ALTHEIDE
apud WOLF, 2001, p.196). A partir dessa perspectiva, diz Wolf (2001, p.196), a
notícia é o acontecimento “suscetível de ser trabalhado pelo aparato sem
muitas alterações e subversões do ciclo de produção normal”. Portanto, o
critério de noticiabilidade leva em conta o grau de interação que representa em
relação ao “andamento normal e rotineiro das fases da produção.” Mais que
isso:
Não existe o “observador neutro”. Testemunhar um evento é também
construí-lo segundo “aparelho psíquico” e a formação social e cultural
da testemunha. Seria equivocado, por isso, opor radicalmente, de
forma maniqueísta, uma suposta “neutralidade objetiva” daquele que
presencia diretamente um acontecimento à “intencionalidade
manipuladora” da câmara de televisão (ARBEX Jr., 2001, p. 35).

Além disso, como adverte Traquina (2005) não se pode entender
porque “as notícias são como são apenas por fatores externos”. É preciso
compreender o campo de forças que atuam internamente no processo de
seleção dos acontecimentos que podem virar ou não notícia. E o que a prática
jornalística tem mostrado ao longo da história é que o interesse do cidadão é
sempre o que menos pesa nesse processo de escolha.
Bourdieu (1997) diz que “as escolhas que se produzem na televisão
são de alguma maneira escolhas sem sujeito”. Ou seja, o que vai ao ar são as
informações que circulam entre os próprios jornalistas. Portanto, as notícias
sofrem cortes e recortes, dados são descartados e o que chega ao cidadão
quase sempre é incompleto e/ou superficial.

Ao aprofundar essa perspectiva Bourdieu (1997) explica que o campo26
do jornalismo contemporâneo vive uma constante tensão entre dois pólos: o
intelectual e o econômico. De um lado, o saber acumulado pelo próprio
jornalista, a sua formação de outro a influência do dinheiro, que associa o
jornalismo “a práticas como o sensacionalismo, em que o principal intuito é
vender o jornal/telejornal como um produto que agarra os leitores/ os ouvintes à
audiência,

esquecendo

valores

associados

à

ideologia

profissional.”

(TRAQUINA, 2005, p. 27).
Num pano de fundo desta tensão, os diversos “jogadores” tentam
mobilizar, para as suas estratégias comunicacionais, os seus
acontecimentos, os seus assuntos, ou as suas idéias e valores. São
os “promotores” que avançam as suas “necessidades de
acontecimentos”. Interagem com os profissionais do campo
jornalístico, os jornalistas, que, em última instância, decidem, em
interação com outros jornalistas, o que é notícia, qual é a sua
importância, e como é definida (TRAQUINA, 2005, p. 27).

O “campo jornalístico” pode ser utilizado com um recurso pelos agentes
sociais que oferecem “vozes alternativas”, mas para isso precisam saber jogar
o “xadrez jornalístico” (TRAQUINA, 2005, p. 26). Canavilhas (2001) descreve
os critérios de noticiabilidade que desembocam no que chamamos de
valores/notícia:
• Momento do acontecimento - O acontecimento tem maior
probabilidade de passar a notícia se as suas características
temporais servirem as necessidades do meio. No caso da televisão, o
privilégio é sempre dado aos acontecimentos de última hora.
• Intensidade - Quanto maior for a magnitude do acontecimento,
maior a probabilidade de ser noticiado.
• Clareza - A inexistência de dúvidas em relação ao
acontecimento é directamente proporcional às hipóteses dele passar
a notícia.
• Proximidade — Quanto mais próximo for o acontecimento,
mais hipóteses tem de ser noticiado.
• Surpresa — Quanto mais inesperado for o acontecimento mais
probabilidades tem de ser noticiado.
• Continuidade - A noticiabilidade de um acontecimento aumenta
as hipóteses dos seus desenvolvimentos também o serem.
• Composição - A necessidade de diversificar o conteúdo do
jornal leva a que acontecimentos diferentes do género dominante do
jornal possam transformar-se em notícia.
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• Valores socioculturais — A noticiabilidade de uma notícia varia
de acordo com os padrões culturais vigentes.
Mas se estes critérios são válidos para o jornalismo, em geral, no
caso da televisão existem outras condicionantes. Assim, foi definido
um outro conjunto de valores válidos para este meio de comunicação.
• Previsibilidade — A televisão implica um trabalho de grupo. Um
repórter jornalístico ao assistir a um acontecimento pode, sozinho,
fazer a sua cobertura. Já o trabalho televisivo implica a existência de
alguém que saiba captar imagens e que tenha o equipamento
necessário. Em suma, para que haja notícia tem de haver
planejamento, isto é, quanto mais previsível for o acontecimento,
mais probabilidade tem de ser coberto.
• Valor das imagens - A imagem condiciona bastante o trabalho
televisivo. Uma boa história sem imagens não tem qualquer hipótese
de ser noticiável.
• Custos - O envio de uma equipa tem custos altos, por isso o
factor económico pesa bastante na noticiabilidade de uma ocorrência
(CANAVILHAS, 2001).

O uso de todos esses critérios atende, em especial, aos limites rígidos
do tempo dos noticiários da TV, demarcados, principalmente pelo espaço que a
publicidade ocupa na grade da programação de cada emissora. Com isso,
o conjunto de fatores que determina a noticiabilidade dos
acontecimentos permite realizar cotidianamente a cobertura
informativa, mas dificulta o aprofundamento e a compreensão de
muitos aspectos significativos nos fatos apresentados como notícia
(WOLF, 2005, p. 199).

Embora o Jornal Hoje demonstre, especialmente no discurso, uma
preocupação em “ouvir” seu público a respeito das matérias que vão ao ar, as
estratégias de escolha e definição do que será transmitido não foge às regras
dos valores notícia. Em um estudo27 feito sobre vários telejornais globais,
Temer (2002) aponta que os assuntos das reuniões de pauta giram em torno
daquilo que os próprios jornalistas consideram importante e das condições de
veiculação de cada matéria.
Na semana estudada, o alvo constante destes comentários foi a
questão dos preços dos remédios. Várias vezes na reunião os
jornalistas presentes criticaram o acordo sugerido pelo governo para
“segurar” o preço dos remédios. Na maior parte das opiniões
expressadas, trata-se de um péssimo acordo [...]. Alguns se
expressam abertamente contra a situação, falam das matérias que já
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foram feitas e que estão sendo realizadas, traçam estratégias
(TEMER, 2002, p. 127).

Apesar de toda essa discussão aberta na reunião de pautas, Temer
observou que a indignação ou a simples opinião dos jornalistas não estava
claramente refletida na matéria que ia ao ar. A estratégia se refletia na
insistência em se abordar determinado assunto. Como lembra Temer, “os
profissionais da Rede Globo expressam a sua opinião, dando permanente
visibilidade ao tema”.
Mas as discussões e a escolha dos temas demonstram ainda um zelo
quanto aos temas polêmicos e que podem gerar grandes controvérsias. Em
outro relato sobre as reuniões de pauta realizadas pela equipe do Jornal Hoje,
Temer demonstra essa preocupação por parte dos editores.
Na análise desse conjunto, merece reflexão especial o fato da editoria
ter aprovado sem hesitação a nota sobre a bomba que matou quatro
pessoas na Espanha e ter questionado a inclusão da passeata dos
sem-terra – que inclusive acontece em vários estados brasileiros, e
acaba virando matéria jornalística no dia seguinte, com um vt sobre o
corpo e o enterro de um sem-terra em Recife (TEMER, 2002, p. 127).

O que estava em jogo nessa escolha, era a dificuldade em se abordar
o tema, dada às suas implicações políticas. Enquanto a bomba, na Espanha,
permitia um distanciamento e certa tranqüilidade, pois já estava claro que eram
os “mocinhos e bandidos” da matéria (TEMER, 2002).
Com o aperfeiçoamento e desenvolvimento de tecnologias novas, os
critérios de seleção e difusão das notícias sofrem importante impacto. Até
porque, a própria tecnologia imprime seu ritmo e sua lógica às relações de
trabalho, definindo os novos profissionais, a nova ética de trabalho, em suma,
um outro mundo, que mal deixa entrever os sinais do que se convencionou
chamar no passado de “jornalismo” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 31).
E no caso da televisão esse cenário se agrava, pois a própria TV “é um
pólo ativo do processo de seleção e divulgação das notícias e também dos
comentários e interpretações que dela são feitas. Ela não é mera ‘observadora’
ou ‘repórter’: tem o poder de interferir nos acontecimentos.” (ARBEX JÚNIOR.,
2001, p. 98).

No entanto, Dizard (2000) há muito sustenta que “a televisão e os
demais veículos de clássicos de comunicação estão sendo desafiados pela
Internet e por outras tecnologias que oferecem opções mais amplas de
serviços, informação e entretenimento”. Com isso, o próprio fazer jornalismo
sofre mudanças.
Do ponto de vista, exclusivamente, da prática jornalística, a Internet se
colocou como um importante rival dos meios tradicionais. Vem provocando ao
longo dos anos, perdas de audiência e colocando em questão a própria
credibilidade da mídia convencional.
Ao ampliar esse olhar, as tecnologias interativas (aqui a Internet é o
foco da discussão) fazem despontar na relação entre a mídia e sua audiência,
a figura do público. Ou seja, o telespectador ganha a condição de se tornar
sujeito e de estabelecer uma mudança no fluxo comunicacional com os
emissores e/ou comunicadores. A Internet reabre as portas da comunicação e
oferece

os

instrumentos

para

transformar

a

informação/notícia

em

comunicação. O que é pertinente ao pensar que
A informação é uma comunicação que pode ser ativada a qualquer
momento, desde que outra consciência (ou aquela mesma que
codificou a mensagem) venha resgatar, quer dizer, ler, ouvir,
assistir... enfim decodificar ou interpretar aqueles traços materiais de
forma a reconstituir a mensagem (MARTINO, 2001, p. 17).

O público da TV tem dado demonstrações de que não quer mais se
submeter aos mecanismos que definem a pauta, não quer seus argumentos
invalidados pelos valores/notícias ou pela seleção do gatekeeper28. Demonstra
que seu desejo é ser parte, é interferir e atuar sobre as decisões que norteiam
a escolha das notícias que verão na telinha. Mais que isso, querem se ver e se
reconhecer nela.
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1.13 INTERNET, TELEVISÃO E AGENDAMENTO
Há uma expectativa de que, com o avanço da Internet, os espaços de
intervenção do cidadão ganhem nova configuração e se abram. Por muito
tempo, a mídia convencional se ocupa de determinar ou foi a única a ter as
condições de estabelecer a pauta das discussões que permeiam o cotidiano do
cidadão.
Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros
meios de informação, o público é ciente ou ignora, dá atenção ou
descuida, enfatiza ou negligencia elementos específicos dos cenários
públicos. As pessoas tendem a incluir ou excluir dos próprios
conhecimentos o que a mídia inclui ou exclui do próprio conteúdo.
Além disso, o público tende a conferir ao que ele incluir uma
importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos meios de
comunicação de massa aos acontecimentos, aos problemas, às
pessoas (SHAW in WOLF, 2005, p. 143).

A Teoria da Agenda-setting ou Teoria do Agendamento nasceu em
1968 com McCombs e Shaw por durante a realização de uma campanha para
eleição do presidente dos Estados Unidos. A conclusão a que chegaram os
dois estudiosos é a de que a mídia pode influenciar na escolha dos temas de
debate público. A mídia é, então, entendida como parte significativa no
processo de construção da realidade.
Essa teoria nasce partir do Estudo dos Efeitos a Longo Prazo, que é
uma vertente da Teoria da Comunicação que avança sobre a Teoria
Funcionalista, quebrando a idéia de que a mídia produz efeitos determinados e
imediatos no público. Como avalia Wolf (2005, p. 142), esse não é mais o
“campo dos efeitos intencionais, ligados a um contexto de comunicação
limitado no tempo e caracterizado por objetos que visam tais efeitos”. Para o
autor, agora é a era dos efeitos latentes, ocultos no “modo como determinadas
distorções na produção das mensagens se reverberam no patrimônio cognitivo
dos destinatários.”
Hoje, no centro da problemática dos efeitos, coloca-se, portanto, a
relação entre a ação constante dos meios de comunicação de massa
e o conjunto de conhecimentos sobre a realidade social, que dá forma
a uma determinada cultura e nela age dinamicamente. (WOLF, 2005,
p. 142).

Portanto, não existiria uma intenção perversa de persuadir e dominar o
pensamento do público. Mas a escolha das temáticas a serem tratadas pela
mídia poderia, sim, influenciar e hierarquizar a opinião do espectador.
Sousa (2006) adverte que “a capacidade de agendamento dos temas
difere de meio para meio, mas não há conclusões definitivas sobre qual dos
media tem mais capacidade de agendamento.” Wolf (2005) salienta que o
agendamento é diferente em cada tipo de mídia e que no início das pesquisas
nessa área, na década de 1970, considerava-se que o jornal impresso tinha
maior capacidade de influenciar opiniões e discussões públicas.
Mas a televisão, a partir da década de 1990 passou a assumir uma
posição importante diante das outras mídias, em especial, com a cobertura da
Guerra do Golfo e outros fatos de ordem mundial. A partir desta década,
conclui Rodrigues dos Santos (apud Sousa), "a representação do real (as
imagens) tornou-se mais importante do que o próprio real".
Ramonet salienta que a televisão “produz um impacto tão forte ao
espírito público que os outros meios se sentem obrigados a acompanhar este
impacto”.
Tomando a dianteira na hierarquia da mídia, a televisão impõe aos
outros meios de informação suas próprias perversões, em primeiro
lugar com seu fascínio pela imagem. E com esta idéia básica: só o
visível merece informação; o que não é visível e não tem imagem não
é televisável, portanto não existe midiaticamente. (RAMONET, 2004,
p. 27)

Dez anos depois de Ramonet escrever a Tirania da Comunicação, ele
já previa de alguma forma esse acontecimento, neste mesmo livro em que
exalta a força que a televisão assume como mídia global, é a Internet que vai
ocupando esse espaço.
Se no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 a televisão era a
“janela” para o mundo, hoje poderia dizer que a Internet é um grande, largo e
sempre aberto portão. Manuel Castells (2005) exalta que “a Internet é o tecido
de nossas vidas nesse momento. Não é futuro. É presente. Internet é um meio
para tudo que interage com o conjunto da sociedade”. Se antes a tevê era um

meio para ver outros mundos, hoje, a WWW transporta o internauta para dentro
deles, sem a necessidade de uma intermediação direta.
“O Futuro da Mídia”, pesquisa desenvolvida pela Deloitte e pelo
Harrison Group, uma empresa independente de pesquisa dos EUA, mostra que
os consumidores brasileiros gastam 82 horas por semana interagindo com
diversos tipos de mídia, incluindo o celular.
Ainda segundo a pesquisa, para 81% das pessoas pesquisadas, o
computador superou a televisão como fonte de entretenimento. A pesquisa
pode ser considerada superficial porque foi feita com uma amostragem
pequena (1022 pessoas). Mas é inegavelmente, um indicativo dos rumos do
comportamento dos consumidores de mídia brasileiros. Além disso, não se
pode desprezar que no caso brasileiro acesso à Internet ainda está restrito a
uma parcela da população.
Essa mudança de importância e a possível derrocada da TV como
mídia hegemônica sinalizam um efeito novo sobre a agenda-setting. Como a
Internet se comporta hoje como um espaço mais democrático e acessível ao
público em geral, todos que ali estão são consumidores, mas também
produtores de informação.
Sob o olhar de Cecília Peruzzo, a Internet
Traz a possibilidade de alterar o sistema convencional de tratamento
da informação, antes atividade por excelência concentrada nos
agentes profissionais vinculados à mídia tradicional, ao viabilizar a
produção de conteúdos endógenos, e sua transmissão, sem
fronteiras, pelos próprios agentes sociais. Qualquer pessoa pode
processar e difundir conteúdos criando uma estação de rádio ou
jornalzinho online, por exemplo. (PERUZZO, 2005, p.282).

Nesse mesmo caminho, Mattelart em entrevista ao site Terra Viva, por
ocasião do Fórum Social Mundial, em 2005, avaliou que “os atores da
comunicação popular ampliaram suas perspectivas e já não se conformam só
em reforçar suas redes e seu profissionalismo, mas se convertem num dos
pontos avançados nas pressões que tendem a substituir estruturalmente o
conjunto do sistema midiático e reabilitar a idéia do "público".
Esse comportamento torna o agendamento difuso. Não há como
controlar o fluxo e o contrafluxo das informações e, principalmente, das

interações e mediações que o público faz nesse ambiente. Até porque, ele não
segue apenas a corrente dos movimentos populares. O indivíduo também está
inserido nele.
O que ocorre é uma quebra na hegemonia da grande mídia como única
fonte emissora de conteúdo. “Ao modelo “Um-Todos” dos media tradicionais,
opõem-se o modelo “Todos-Todos”, ou seja, uma forma descentralizada e
universal (tudo pode ser convertido em “bits” - sons, imagens, textos, vídeo...)
de circulação das informações.” (LEMOS, 2002).
Diante desse cenário, torna-se possível abrir caminhos para inverter ou
subverter a lógica do agendamento que ocorre da mídia para o público através
do uso da rede mundial de computadores. Está aberta ao cidadão a
possibilidade de deslocar a sua “pauta” de discussões localizadas para o lugar
da “ordem do dia”29 da imprensa.
Ao trilhar o caminho inverso do agendamento, o cidadão poderá ainda
ver à sua frente a oportunidade de influenciar num dos aspectos mais
perversos da mídia tradicional: a agenda-setting por omissão. Um assunto
omitido no telejornal pode ser tornar foco de discussões acaloradas nos blogs e
fóruns de discussões da Internet. Essa nova prática de debater os
acontecimentos pode, de alguma forma, forçar a inclusão do tema na escalada
de notícias da televisão.
O que não significa que a televisão está, de repente, se tornando
aberta ao público por entender que deve ser democrática, mas sim, porque em
uma relação de consumo – que é a que a TV estabelece com seu público – a
oferta de produtos de interesse do consumidor é parte importante do negócio.
Mesmo adotando no seu cotidiano as temáticas oferecidas pelas
informações midiáticas, “o público também reluta em descartar por completo os
próprios temas preferidos para adotar simplesmente o perfil temático
apresentado pela mídia” (WOLF, 2005, p. 154). No curso das modificações
promovidas pela Internet no ambiente midiático, o cidadão conta com a
possibilidade de inserir na agenda da mídia os temas de seu cotidiano.

29

Dominique Wolton usa essa expressão para se referir à forma como a imprensa, em especial
a televisão, hierarquiza as temáticas escolhidas.

E para isso, pode utilizar não só de caminhos alternativos com abertura
de blogs, sites pessoais ou comunitários, como a imprensa alternativa se
comportou diante da imprensa tradicional nas décadas de 1970 e 1980. O
cidadão tem diante de si o desafio de aprender a utilizar os próprios canais
ditos interativos que a grande mídia lhes oferece.
No site da revista eletrônica Fantástico, da Rede Globo, há uma sessão
especialmente dedicada aos telespectadores internautas para que enviem
sugestões de matérias por e-mail ou pelo chat. Uma lista de matérias com
temas variados segue sob a chamada de que se trata de reportagens
produzidas a partir de sugestões enviadas pelo público.
As matérias podem ainda não ter o aprofundamento pedido pelo
telespectador ou ainda serem selecionadas a partir de critérios da empresa de
mídia, ocultos ao público. Mas vale observar que são espaços abertos sob o
receio de perda de audiência. O público tem demonstrado um comportamento
impaciente diante do agendamento da mídia ao fugir para a Internet, onde o
conteúdo é mais plural.
A televisão, bem como as outras mídias tradicionais, parece estar
acuada pelo comportamento ativo dos consumidores de mídia. Por que não
falar então de uma “tendência à persuasão temperada pela persistência”
(WOLF, 2005, p. 155) não da mídia para o cidadão, mas do cidadão em
relação aos meios de comunicação.
1.14 ASPECTOS PRÁTICOS DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO
Para a realização desta pesquisa foi necessário, no primeiro momento,
um levantamento bibliográfico específico sobre televisão, Internet e tecnologias
da comunicação. Na sequência, como parte da pesquisa empírica ou de
campo, foi desenvolvida uma análise de conteúdo do Jornal Hoje, o
acompanhamento de chats, e o perfil oficial no Twitter da emissora e do site.
A escolha da análise de conteúdo com metodologia para esta pesquisa
se justifica, como destaca Júnior (2006), por se tratar de uma técnica capaz de
garantir a “descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo
analisado”. Neste sentido foi realizado o acompanhamento e a verificação do

Jornal Hoje, no período de 05 de setembro de 2011 a 17 de setembro de
2011.
O primeiro e mais óbvio contato do telespectador com o Jornal Hoje é
o próprio ato de ligar a televisão e selecionar o canal onde o telejornal está
sendo exibido, no caso a Rede Globo de Televisão. Mas este ato, simples, não
é suficiente para discutir a interatividade. Portanto, a análise de conteúdo exigiu
mais que gravar o telejornal e em seguida analisar as matérias. Foi necessário
navegar pelo site e experimentar os canais que a emissora divulga como de
interatividade com seu público.
Durante período destacado, foi realizado ainda o acompanhamento do
Twitter com o objetivo de avaliar como os telespectadores se comportam diante
da abertura deste espaço de interatividade mediada pelo computador e ainda,
de que forma o próprio telejornal utiliza esta ferramenta para se manter
conectado a este público.
O site foi analisado com o objetivo de demonstrar de que forma esta
plataforma é utilizada e avaliar, especialmente, conforme conta dos objetivos
desta pesquisa se há ampliação do conteúdo oferecido na TV, no ambiente da
web ou se ele é utilizado apenas como transmídia.
Apesar de acompanhamento ter como base a captação de dados
objetivos, não significa que esta pesquisa se limitará à coleta e quantificação
de dados. Júnior (2006) explica que na análise de conteúdo, “a inferência é
considerada uma operação lógica destinada a extrair conhecimentos sobre os
aspectos latentes da mensagem analisada”. O contexto que o objeto de
pesquisa está inserido tem valor sobre o resultado da análise.
Portanto, destaco aqui de forma resumida o que o autor busca em
Krippendorff (apud FONSECA JUNIOR, 2006, p. 287) como marcos de
referência:
1. Os dados, tais como se apresentam ao analista; 2. o contexto dos
dados; 3. o conhecimento do pesquisador; 4. o objetivo da análise de
conteúdo; 5. a inferência como tarefa intelectual básica; e 6. a
validade como critério de sucesso.

Como na análise de conteúdo deve se seguir a regra da
homogeneidade, esta pesquisa será feita sobre de um único gênero da
programação da televisão que é o jornalismo. Esta escolha se justifica por que:
O jornalismo torna-se hoje cada vez mais um tipo de porta-voz das
massas, da opinião pública. Ele ocupa esse lugar exatamente porque
desaparecem os canais tradicionais de organização das pessoas que
antes era os partidos políticos, os sindicatos, as associações de
defesa de interesses, as agremiações das mais diversas naturezas
(MARCONDES FILHO, 1994, p. 61).

Karam (2008) recorre a Fontcuberta, “que aponta quatro dimensões
para o jornalismo do século XXI: como dimensão socializadora; como espaço
de cidadania; como agente educativo; e como protagonista do ócio”.
O telejornal foi o Jornal Hoje, da TV Globo, por tratar de forma didática
de temas próximos do dia-a-dia do cidadão como trabalho, desemprego, custo
de vida, entre outros. A pesquisa considerou não só as notícias, também as
matérias de serviço e reportagens especiais. Igualmente foi necessário
estabelecer eixos temáticos para que tenham pertinência com o tema central
comunicação e cidadania. Assim, elenco aqui trabalho, transporte público,
saúde, segurança, educação e direito do consumidor como delimitadores da
coleta de dados.
A escolha destas categorias de análise foi norteada pela compreensão
que se tem destes itens como essenciais para garantia da cidadania social,
acrescida pelo direito do consumidor, por se tratar de um tema em ascendente
discussão dentro do telejornal escolhido como objeto de análise.
Estabelecidos os temas, as matérias foram quantificadas e separadas
as que remetem o telespectador ao site da emissora ou de outros ambientes da
web e que permitam interatividade. Seja com uma das fontes da matéria ou
com a própria produção do programa ou ainda outros sites relacionados ao
conteúdo exibido.
Sobre estas últimas, foi feita uma análise específica para avaliar em
que nível se dá a interatividade entre o telespectador e o telejornal, na qual se
buscou as respostas para as questões que compõem o problema desta
pesquisa.

O conteúdo do telejornal foi analisado durante o período de duas
semanas e juntamente com a matéria que foi ao ar, foi feita a coleta de dados
dos comentários postados pela emissora e pelos telespectadores através do
Twitter30. A coleta de dados junto à emissora dos e-mails enviados para a
produção, dos comentários que os telespectadores fizeram na página de
internet do telejornal foram descartados devido à dificuldade em acessar os
dados.
A Rede Globo se negou a fornece-los sob o argumento de que, por
decisão estratégica da emissora, o conteúdo dos comentários ou contatos do
telespectador não é divulgado.
O procedimento adequado para o exame da fixação de agendas é a
comparação, durante certo tempo, entre os conteúdos divulgados e os temas
de discussão pública (KUNCZIK, 2002, p. 321).
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Durante a realização desta pesquisa, o Jornal Hoje criou um perfil no Facebook, rede social
que permite a troca de mensagens pessoais, informações e negócios entre seus participantes.
No entanto, optou-se pelo acompanhamento apenas do Twitter, por se tratar de um microblog e
rede social cujo uso está consolidado como ferramenta adicional de distribuição de informação
entre jornalistas e empresas do ramo. Além disso, durante a realização da pesquisa ficou
evidente que haveria dificuldades em fazer o acompanhamento, com eficiência, das duas redes
sociais, além do telejornal exibido pela TV e o site.

2 DA VISÃO GERAL ÀS ESPECIFICIDADES DO JORNAL HOJE
Toda semana, de segunda-feira à sábado, em geral à 13h2031, o
telespectador é saudado pelo boa tarde dos apresentadores Evaristo Costa e
Sandra Annenberg32. Os dois comandam o noticiário vespertino Jornal Hoje,
que traz, consolidadas, as principais notícias da manhã. Desde a sua criação,
em 1971, o jornal ambiciona estabelecer uma linguagem característica do
jornalismo de revista e mais próxima do telespectador.
O desejo de manter esta proximidade levou à introdução de temas
cotidianos não só em forma de notícias e informações gerais, mas acrescidos
de matérias de interesse humanos/fait-divers, e principalmente matérias de
serviço, dicas para donas de casa, trabalhadores e consumidores. O telejornal
possui quadros fixos onde são exibidas as matérias de serviço e dicas.
Além disso, o telejornal também investiu em colunas ou quadros fixos
voltados para serviços e assuntos considerados de interesse da mulher no
decorrer do período que está no ar. Neste momento, os quadros que estão
sendo veiculados pelo telejornal Hoje são Cabine do JH, Crônicas do JH, Dicas
domésticas, Hoje em Casa, Hoje em Forma, Mercado de Trabalho, Minha
História, Tô de Folga, Vai dar o que falar. Em geral, eles têm dia específico
para ir ao ar. Mas eventualmente podem sofrer alterações sem aviso prévio ao
telespectador,
A Cabine do JH é um quadro que discute moda, mas de uma maneira
aparentemente mais original33. Ao invés de mostrar as tendências de grifes,
alta costura, o quadro vai até as ruas ou locais de grande circulação de
populares, monta uma espécie de vestiário e disponibiliza uma arara repleta de
roupas. Os populares são convidados a experimentar os modelos e um
especialista fala do que está na moda no momento.
As Crônicas do JH levam até os telespectadores histórias dos países
onde estão os correspondestes da Rede Globo. As histórias mostram
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Existe uma margem de tolerância no horário exato do jornal ir ao ar.
Sandra Annenberg e Evaristo Costa são os apresentadores principais do telejornal. Mas aos
sábados são substituídos por repórteres, considerados mais experientes..
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Não foi encontrada referência aos quadros citados, mas a Rede Globo em muitos casos
compra ou adapta formatos que são bem sucedidos em outros países/outros mercados.
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peculiaridades locais de países cidades como Buenos Aires (Argentina) e Nova
York (Estados Unidos).
Em Dicas domésticas, o Jornal Hoje apresenta uma série de dicas
direcionadas, especialmente, para donas de casa. As dicas se referem a
receitas culinárias, como tirar manchas de roupa ou fazer algum tipo de
limpeza, além de orientações sobre a fabricação de artesanato, entre outras. O
quadro não conta com repórter. São gravadas apenas as dicas, dadas por
especialista no tema escolhido, que pode ser desde um chef de cozinha a uma
dona de casa.
No quadro Hoje em Casa.com, o telejornal dá dicas de decoração e
organização de uma casa. O quadro é apresentado todos os sábados, pela
jornalista Cristina Maia, de Campinas. Sempre com um computador na mão,
ela apresenta a matéria do dia simulando um click no laptop, como se o
telespectador estivesse junto para assistir através daquela tela e não da TV.
Nas matérias, arquitetos criam ambientes em casas de famílias ou
discutem tendências de decoração apresentados em feiras ou outros eventos
relacionados. Ainda há outro diferencial, o quadro Hoje em Casa possui um
blog específico, hospedado dentro do site do Jornal Hoje onde são postadas
as matérias exibidas e aberto comentários.
Apesar de o quadro ser apresentado somente aos sábados, o blog é
atualizado diariamente e abre espaço para que os telespectadores/internautas
comentem as reportagens, enviem sugestões e peçam dicas aos consultores
que junto com a jornalista responsável, respondem ao público e escrevem para
o blog. (Figura 2).

Figura 2: Blog Hoje em casa.com

A Figura 2 ilustra bem a relação que o blog proporciona entre o
telejornal e os telespectadores que acompanham o quadro Hoje em casa.com.
A ferramenta garante um feedback rápido e direto ao público que quer saber
mais informações sobre a matéria que foi ao ar. O blog abre a possibilidade de
ampliar.
Apresentado pela jornalista Liliana Junger, de Belo Horizonte, o Hoje
em Forma dá dicas de atividades físicas para perda de peso. As matérias

envolvem não só aulas de academia como também exercícios caseiros para
cuidar da boa forma. O quadro vai ao ar, geralmente, às quartas-feiras.
O Mercado de Trabalho é exibido todas as segundas-feiras, sempre
com destaque na escalada do telejornal. Ao quadro é dada atenção especial,
com reportagens longas, presença de especialistas e dicas específicas para
quem quer entrar ou se manter no mercado de trabalho.
O quadro também é apresentado por uma jornalista fixa, Veruska
Donato, de São Paulo. Assim como no telejornal, o quadro ganha destaque
também na internet com uma sessão fixa no site do Jornal Hoje.
Minha História é destinado a entrevistas especiais sobre a vida de
artistas ligadas à Rede Globo ou pessoas de destaque como foi o caso da
entrevista feita com o jogador Ronaldo Fenômeno, quando do anúncio de seu
desligamento do futebol. Quando feitas, as entrevistas são exibidas aos
sábados, conduzidas pela âncora Sandra Annenberg, em tom de conversa
informal.
O quadro Tô de Folga é fixo e vai ao ar, semanalmente, às sextasfeiras. Ele apresenta destinos turísticos para quem está de férias ou vai
descansar no final de semana. Mostra reportagens de todo o país e ainda de
localidades no exterior. A reportagem é feita pelas equipes das emissoras
afiliadas ou correspondentes internacionais,
Por fim, o quadro Vai dar o que Falar se destina a discutir projetos de
lei que tramitam no Congresso Nacional e podem interferir na vida cotidiana
das pessoas. Não há dia fixo para exibição.
Trabalhadas a partir de uma estratégia de fidelização do público, estas
estruturas fixas, bem como outras de exibição esporádica do Jornal Hoje,
contribuem para a sua aproximação da revista eletrônica. Outra característica
que ressalta este aspecto é a forma como o telejornal apresenta as notícias. A
partir de uma Leitura Crítica do material apresentado, é possível destacar
momentos do telejornal que contribuem para entender a forma como se
diferencia dos demais programas jornalístico da Rede Globo.
Embora não sejam casados como Willian Bonner e Fátima Bernardes34
o casal Evaristo Costa e Sandra Annenberg tentam demonstrar certo grau de
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Os dois são casados, têm trigêmeos e apresentam o Jornal Nacional, noticiário de maior
destaque da Rede Globo de televisão, de segunda-feira à sábado, no horário nobre da TV.

cumplicidade na apresentação do noticiário. Para demonstrar esta ligação,
recorrem diariamente a comentários pessoais e sorrisos. Algumas vezes
chegam a dar gargalhadas, tudo para dar ao telejornal um tom de descontração
próximo de um bate-papo entre amigos.
Figura 3 - Descontração entre apresentadores do JH, na edição do dia 05-09-1011

A ilustração acima é um destaque de uma das edições exibidas do
Jornal hoje que torna evidente a opção pela apresentação de forma
descontraída e tenta dar ao casal de apresentadores um tom de cumplicidade.
Este foi o caso, para citar um exemplo, do diálogo durante a chamada
de uma matéria sobre conservação de sapatos, na edição do dia 05 de
setembro de 2011. A Figura 3 ilustra este diálogo e ilustra bem a descontração
entre os dois apresentadores.

Sandra: – A gente vai falar agora de um assunto que eu adoro
e tenho certeza que muitas mulheres também. Adivinha!
Evaristo: – Sapato! (risos) Que novidade viu Sandra.
Sandra: – Acho que toda mulher gosta de sapato. Sapato,
bolsa, acessórios, enfim, mas sapato é uma unanimidade.

Evaristo: – Mulher tem um par de pés e milhares de sapatos.
(Gargalhadas)
Evaristo: – Ô Sandra vai dizer que você também tem uma
coleção de sapatos (risos)
Sandra: – Não chega a ser assim uma coleção, né, acho que
lá em casa vão dizer que sim, mas acho que não, sempre falta
algum. (risos)
Evaristo: – A gente preparou uma reportagem sobre como
conservar o sapato....

Dos 2 minutos e 49 segundos destinados para a chamada e exibição
da matéria, 41 segundos foram utilizados neste bate-papo entre os dois
apresentadores. Na conversa fica evidente o tom informal e o desejo de dar ao
telejornal um tom mais leve.
Mesmo nas reportagens que tem por objetivo discutir temas mais
“sérios” a opção é um texto mais leve. É o caso do texto inicial (cabeça, no
jargão jornalístico) de uma matéria feita pela jornalista Monalisa Perrone, sobre
fraudes em documentos e cheques roubados. A matéria foi exibida no dia 08
de setembro.

Monalisa Perrone: Tudo ali e sem dono por perto [...] Não dá
pra descuidar nenhum instante, mesmo que seja pra você ir
logo alí lavar a mão na padaria, por exemplo. Por quê? Porque
documentos roubados como RG, CPF ou folhas de talão de
cheque podem virar uma dor de cabeça de meses e até de
anos.

O tom coloquial do Jornal Hoje reverbera diretamente na opinião do
telespectador sobre modelo de jornalismo escolhido para o programa. No
Twitter, são comuns os elogios por parte dos telespectadores ao telejornal,
ressaltando especialmente a descontração na sua apresentação.

2.1 A ESTRUTURA DO HOJE
Nas duas semanas de acompanhamento do Jornal Hoje foi possível
verificar que o programa possui uma estrutura fixa, distribuída em três blocos
intercalados por intervalos comerciais. A duração do telejornal é variável. Seu
menor tempo de duração foi de 21min43seg e o maior de 32min57seg.

Na média, nos 12 dias de exibição a que se refere a pesquisa foram
25min25seg de telejornal diariamente. O que significa pouco mais de 5,4 horas
totais de análise do jornalismo em rede nacional, do horário do almoço. É
importante ressaltar que a contagem deste tempo levou em conta o noticiário
bruto, ou seja, sem contar o tempo da propaganda, que não nos interessa
nesta análise.
Durante os dias de exibição de jornal foram veiculadas 186 matérias. O
que dá a soma 15,5 matérias, em média, a cada edição. Boa parte deste
quantitativo é apresentada ainda no primeiro bloco de notícias, o restante é
distribuído entre os dois blocos finais. Sendo que o segundo bloco é pouco
maior que o último.
Gráfico 1- A distribuição do telejornal em blocos

O gráfico 1 permite visualizar com precisão de que forma o telejornal é
distribuído. O primeiro bloco do telejornal é composto pela escalada ou
chamada das principais notícias do dia, apresentadas ao longo do programa.
Logo após a escalada, entra a vinheta do jornal e em seguida a primeira
matéria do dia, que coincide com o assunto de maior destaque na escalada.
Este bloco é composto de matérias mais elaboradas, em geral, as reportagens
factuais.

Apesar de ser o maior, em termos de consumo do tempo total de
exibição, o primeiro bloco do telejornal não apresenta necessariamente a maior
quantidade de matérias. No dia 07 de setembro, por exemplo, o primeiro e o
segundo bloco tiveram a mesma quantidade de matéria, sete cada um.
Com 14min22seg de duração, a primeira parte do jornal durou
3min24seg mais do que o segundo bloco. O tempo foi gasto com a escalada,
1min30seg, previsão do tempo e matérias mais longas do que no bloco
seguinte pesam nesta diferença de tempo. Na referida data, por exemplo,
apenas um das reportagens do primeiro bloco durou 3min54seg.
O segundo bloco trouxe matérias com duração média de 2,5 minutos.
O destaque neste bloco fica por conta da vinheta que apresenta as notícias
internacionais. O Mundo em 1 Minuto não tem a estrutura de um quadro como
os que apresentamos acima. Na verdade ele compõe a estrutura diária de
apresentação das notícias do mundo, através de notas cobertas. Dura o tempo
que anuncia no nome da vinheta e apresenta de três a quatro notas no
máximo.
Vale considerar ainda que exibição das notícias internacionais não está
obrigatoriamente confinada a este minuto. Aquelas que, por opção da equipe,
merecem mais destaque podem compor a edição do telejornal independente da
vinheta. O destaque da semana pesquisada foram as celebrações e
homenagens às vítimas do 11 de Setembro35, que mereceu do telejornal nove
matérias especiais e factuais e duas entradas ao vivo de Nova York durante
por quatro dias, consecutivos.
Assim como na edição que tomamos como exemplo, bem como no
restante dos dias pesquisados, o terceiro bloco tem no máximo uma
reportagem, o restante é composto de notas, notas cobertas que o jornal
denomina de últimas notícias. O que chama atenção é que em alguns casos,
uma nota de poucos segundos pode compor a escalada de notícias no início do
jornal.
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Data em que os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista que derrubou as torres
gêmeas de Nova York, destruiu parte do Pentágono e matou milhares de pessoas.

Tabela 1 - Distribuição das matérias por blocos na edição de 7 setembro

MATÉRIA
Corregedoria da PM de São Paulo vai investigar a morte de três
suspeitos de assalto
Desfiles comemoram o Dia da Independência
Efeitos da gastrite podem ser reduzidos com uma boa
alimentação
Feriado tem protestos nas principais capitais
Feriado tem sol e calor na maior parte do Brasil
Policiamento é reforçado no Complexo do Alemão, no Rio
Vaca foge e cai em poço
Brasil está mais competitivo ranking saúde
Dicas domésticas como pregar um botão
Jornal Hoje prepara cobertura especial sobre os 10 anos do
ataque terrorista nos EUA
Quarta-feira (7) tem atentados a bomba na Índia e no Paquistão
Queda de avião mata 43 pessoas na Rússia
Roberto Carlos lança livro com imagens históricas de sua
carreira
Saiba em que situações é possível sacar o FGTS
Carro cai em buraco
Incêndio destrói 50 barracos em favela
Incêndio destrói o Teatro Villa Lobos, no Rio de Janeiro
Presa sequestradora de bebê
Professora da Bahia presa por pensão
Veja como usar as sandálias spadrille

BLOCO

TEMPO

1
1

00:27
02:12

1
1
1
1
1
2
2

02:33
00:56
01:35
03:54
00:28
00:35
01:04

2
2
2

01:12
01:05
00:30

2
2
3
3
3
3
3
3

03:01
02:47
00:12
00:10
00:08
00:09
00:12
02:31

A partir da Tabela 1 é possível avaliar e constatar que o telejornal
prioriza a exibição de matérias no primeiro bloco, tanto as que foram escolhidas
para destaque como concentra a maioria das reportagens que demandam mais
tempo para exibição.
A pesquisa indica que o Jornal Hoje aos sábados prioriza uma edição
de tom leve, condizente com o espírito do final de semana na televisão:
entretenimento. Num claro esforço em se manter o jornalismo como estrutura
na emissão do conteúdo do material que vai ao ar, os temas das matérias
possuem conteúdo mais positivo que negativo, conforme demonstra o gráfico
abaixo.
Outro destaque é que algumas reportagens do sábado, classificadas
como positivas, se enquadram na classificação de matérias serviço. Ou seja,
se atem especialmente a temas que resultem em dicas para o telespectador.

Gráfico 2 - O Jornal Hoje aos sábados (10 e 17-09-2011)

No Gráfico 2 fica é possível ver como a distribuição das matérias é feita
pensando no caráter cultural que o final de semana tem de descanso. Portanto,
mais de 60% das matérias tem caráter positivo. As notícias sobre violência e
outros fatos negativos são secundarizados.

2.2 O SITE
O site do Jornal Hoje (http://g1.globo.com/jornal-hoje/) é dividido em
nove sessões, sendo três delas não específicas de seu conteúdo como a
sessão G1, fale conosco e Princípios editoriais. Entre as demais, quatro se
destinam a quadros específicos do telejornal. São os quadros Trabalho, Tô de
Folga, JH Explica e VC no JH. As outras duas são do conteúdo geral, Vídeos,
onde estão disponíveis todas as matérias veiculadas no telejornal; e
Redação,com informações sobre a equipe do Hoje.
A homepage ou página inicial do site do Jornal Hoje é atualizada
diariamente com as notícias do programa que vão ao ar. No alto do site, são
disponibilizadas as notícias do dia. Pouco antes de jornal ir ao “ar” na TV, entra
no site uma chamada especialmente gravada para quem acessa as notícias
pela internet. A chamada apresenta as principais notícias que serão veiculadas

na edição do dia, gravada por um dos apresentadores, com duração média de
1min05seg, variável conforme a quantidade de matérias.
A chamada gravada para o site apresenta peculiaridades que valem
ser destacadas pela linguagem direta e casual. Longe da bancada do jornal, os
apresentadores investem no diálogo aparente e simulam uma conversa com o
internauta, como se estivessem de frente. Confira alguns trechos destacados
dos vídeos disponíveis no site.

Dia 05/09 – Evaristo Costa: Olá internauta, daqui a
pouco no Jornal Hoje vamos contar [...]. E isto que nós vamos
mostrar no quadro Mercado de Trabalho, a gente se vê nesta
segunda-feira um pouquinho mais cedo, à uma 1h15 da tarde.
Eu espero todos vocês. Até Já!
Dia 06/09 – Sandra Annenberg: Olá pra você que está
aqui na nossa página na internet. O Jornal Hoje vai a três
capitais [...]. Vamos falar sobre de tudo isso no Jornal Hoje à
1h15 da tarde, horário de Brasília, e todas as notícias
atualizadas você encontra aqui na nossa página da internet.
Dia 09/09 – Evaristo Costa: Eu e toda a equipe do JH
esperamos vocês internautas.
Dia 15/09 – Olá internauta daqui a pouco no Jornal
Hoje você é nosso convidado a embarcar numa viagem de
metrô....(JORNAL Hoje, 2011)

A equipe de internet do Hoje conta com duas editoras: Domenica
Faccioli e Olívia Henriques Ferreira. Enquanto o jornal está sendo veiculado na
televisão, esta equipe vai disponibilizando informações, em texto sobre os
temas tratados na tela da TV. Assim que a edição termina, o site é alimentado
com os vídeos das reportagens e notícias.
O destaque do site é sempre o mesmo escolhido para o programa da
TV. O diferencial é o acompanhamento do texto junto ao vídeo. Em geral, o
texto é o mesmo apresentado pelo jornalista na matéria gravada, com
adaptações para suprir a ausência da imagem, garantindo assim a
multimidialidade36 da informação. Logo abaixo da reportagem principal, uma
série de quadros com as demais notícias é disposta lado a lado para escolha
do internauta.
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A internet tem a capacidade de apresentar o mesmo conteúdo informacional em diferentes
plataformas como texto, áudio, vídeo, imagem estática, entre outros. Esta característica é
apresentada por muitos autores (PALÁCIOS, MACHADO, entre outros) do webjornalismo como
multimidialidade.

O usuário do site também pode acessar a edição do telejornal, da
forma como ele foi veiculado na televisão. É a edição “na íntegra” como
referencia o site. Mas para isto, é preciso ser assinante do portal globo.com e
pagar mensalidades, que variam conforme o pacote de serviços escolhido.
Ao lado do destaque do dia, há a coluna Agora no G1. Este espaço é
fixo e contem as últimas informações do site g1.globo.com. Não há, conforme
aponta a pesquisa, uma correlação direta entre o que vai ao ar na TV e esta
coluna. O objetivo parece ser disponibilizar a quem acessa o site do Jornal
Hoje link direto às informações mais recentes divulgadas pelo G1, que é o
portal de notícias da Globo. Na página inicial também estão acessíveis todas
as matérias da edição do dia anterior.
Alguns dos quadros fixos do programa também têm espaço reservado
na home do site. O Hoje em casa.com é um quadro de decoração que vai ao ar
aos sábados, na internet é atualizado diariamente, com chamadas diretas para
o blog do quadro. Além deste blog, o JH criou no site o intercambio.com onde
cinco estudantes intercambistas escreveram em blogs suas experiências nos
países para onde foram. Foram contadas histórias de direto de Toronto
(Canadá), Servilha (Espanha), Liége (Bélgica) e Cidade do Cabo (África do
Sul). Os blogs são individualizados e os posts disponibilizados na página inicial
do Jornal Hoje com links diretos para os blogs.
A sessão Trabalho abriga todas as reportagens e dicas de emprego
que foram exibidas no telejornal. Junto com elas, há um material adicional,
como entrevistas com especialistas da área, informações sobre cursos
profissionalizantes, concursos públicos e vagas de emprego. A página é
atualizada uma vez a cada semana, o que coincide com as reportagens
especiais apresentadas pelo telejornal no quadro Trabalho, que vai ao ar a
cada segunda-feira.
Junto com o conteúdo preparado pela equipe do JH, também é
disponibilizado para internauta links com notícias relacionadas, mas postadas
no G1, o site de notícias da Globo.com. Além deste conteúdo, ficam
disponíveis reportagens antigas. O critério para mante-las na página não é
informado.
No Tô de Folga, o primeiro destaque vai para o próprio nome do
quadro. Utiliza a informalidade – linguagem predominante na internet, ao

substituir o ESTOU pela redução TÔ. A proposta do quadro é apresentar aos
internautas/telespectadores “toda semana um novo destino no Brasil”. Ele
produzido, basicamente, a partir do envio de sugestões dos telespectadores,
através dos canais de interatividade do site do telejornal ou de enquetes
disponibilizadas para votação.
Exibido às sextas-feiras, as matérias visualizadas através do site são
as mesmas que as exibidas no telejornal. É importante ressaltar que toda
sugestão de reportagem enviada ao programa exige que o internauta faça um
cadastro prévio no site da Globo.com. O procedimento requer disponibilização
de informações pessoais como nome completo, idade, grau de instrução,
endereço, telefone, e-mail, entre outros, conforme mostraremos a seguir.
Ao contrário dos dois primeiros quadros apresentados acima, o JH
Explica é conteúdo exclusivo para a internet com a chamada: “entenda melhor
o que acontece no mundo”. Em geral, seus temas estão associados às
reportagens exibidas no Jornal Hoje, mas suas características não estão
presas à estrutura jornalística do telejornal.
A sessão traz predominantemente entrevistas com especialistas em
assuntos agendados pela produção do programa, mas disponibiliza também
aulas ministradas por professores. Exemplo: a série de aulas sobre o
terrorismo que está disponível no site desde maio deste ano, quando o líder
terrorista da Al Qaida, Osama Bin Laden, foi declarado morto.
Figura 4 - JH Explica

Na Figura 4 é possível observar que neste quadro o JH se distancia do
tom jornalístico e abre espaço para a fala do especialista em tom didático. O
vídeo é feito em aulas, como se diante do professor tivesse uma sala repleta de
alunos.
As aulas são do professor Reginaldo Nasser, especialista em Relações
Internacionais e Terrorismo e professor da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP). Apesar de terem sido gravadas em maio, elas
permanecem em destaque dado os demais acontecimentos envolvendo o tema
e noticiados nas edições televisionadas do Hoje. Em outros conteúdos há
entrevistas feitas pela editora de Internacional do telejornal, Adriana Mabilia.
Nem sempre, o material apresentado está em vídeo. Há materiais
apresentados apenas em texto.
O conteúdo interativo oriundo de trocas de imagens feitas pelo
internauta é postado na sessão VC no JH. A clicar sobre o link, o internauta é
diretamente remetido à página de login37 para identificação do usuário,
conforme detalhado no tomo Os canais de interatividade do Jornal Hoje.
Logo após o VC no JH, vem o Fale Conosco. Este link leva o internauta
direto para a página da Central de Atendimento ao Telespectador (CAT).
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Login é uma palavra de origem inglesa, adotada na informática para designar um processo
de ligação a uma rede ou conteúdo protegidos. Através dele, o usuário pode acessar este
sistema mediante a introdução da sua identificação e senha.

Conforme a própria Globo informa, este ambiente foi criado para que a
emissora receba elogios, críticas e sugestões e possa tirar dúvidas do
telespectador, que vamos detalhar no tomo Os canais de interatividade do
Jornal Hoje. Além do site, disponibiliza também uma linha telefônica para que
quem queira “conversar” 38 com a Rede Globo.
Redação leva o telespectador à página onde a equipe do telejornal lhe
é apresentada. São 15 profissionais diretamente ligados à produção e edição
do telejornal, sem contar repórteres e outros profissionais. Ao lado do Redação
está o link para o catálogo de vídeos do JH. Neste ambiente estão
disponibilizados todos os vídeos de matérias que foram ao ar no telejornal e o
material exclusivo para o site, que teria como objetivo complementar as
informações que não foram exibidas na TV.
A sessão Princípios Editorais é onde está descrito o conceito de
jornalismo para a Rede Globo e como ela o aplica em sua programa. Estes
princípios foram divulgados recentemente, no dia 06 de agosto deste ano,
conforme consta na data do documento disponível nos sites da emissora.

2.3 OS CANAIS DE INTERATIVIDADE DO JORNAL HOJE
Conforme já foi dito, a análise do Jornal Hoje abarcou não só o
conteúdo exibido na televisão como também o site e o Twitter. O uso de canais
de contato com o telespectador, que o telejornal denomina de interatividade,
estão inseridos no discurso e no conteúdo do telejornal. Dos telejornais da
Rede Globo, o Hoje foi o primeiro a investir objetivamente no público da
internet, não só com a disposição das matérias na rede, mas estabelecendo
espaços de contato do telespectador com o telejornal seja através de chats
seja no Twitter.
Para se ter uma idéia do peso que este tipo de contato é valorizado,
em 2004, 2006 e 2008, a equipe promoveu, na internet, dois chats e fez um
vídeo, nesta ordem, diretamente para este público. O vídeo, por exemplo,
mostra todos os bastidores de um dia na redação que antecede a ida da edição
38

Grifo meu. O atendimento inicial é eletrônico e o telespectador vai digitando números das
opções desejadas até chegar ao atendente de telemarketing que toma nota do objetivo da
ligação.

para a televisão. Todo o processo de preparação, desde as reuniões de pauta
e como as matérias chegam para os editores foram mostrados para os
internautas.
Figura 5 - Canais de contato com o público

A Figura 5 destaca a forma como os canais de interatividade do JH
estão expostos no site do telejornal. Eles formam um rodapé de lado a lado na
homepage do telejornal.
Tendo esta valorização em vista, passemos a analisar os canais de
interação do telejornal com este público. Pela internet são oferecidos o Fale
Conosco, disposto de forma fixa no site do telejornal; o VC no JH; os chats com
convidados através do site, mas não tem periodicidade determinada; o Twitter
e o Facebook (que aqui não será discutido pelas razões apresentadas
anteriormente).

2.3.1 FALE CONOSCO

O espaço Fale Conosco é o principal canal de contato entre o
telespectador e o telejornal. O que não significa que seja o mais fácil de utilizar.
Ele apresenta uma complexidade, que exige do internauta tempo e disposição.
O primeiro passo para entrar em contato com a equipe do JH é se cadastrar.
Ao clicar no link do Fale Conosco, o internauta é diretamente remetido à página
da Central de Atendimento ao Telespectador (CAT).

Figura 6 - A Central de Atendimento ao Telespectador

A Figura 6 é uma amostra da página inicial da Central de Atendimento
ao Telespectador. Ela é importante para compreender a política de
interatividade que a emissora mantém com o público. Logo abaixo há uma
sequência de ilustrações que vão exemplificar o passo a passo para efetuar o
cadastro até chegar ao local onde o telespectador deixar sua mensagem para a
Globo. Estas ilustrações mostram o quanto o caminho é trabalhoso e até
mesmo, desestimulante ao contato.
Logo após acessar a página da CAT, é preciso se cadastrar, caso não
seja assinante da globo.com. O cadastro é feito em quatro passos. Na primeira
etapa (Figura 8), é preciso informar um e-mail válido, CPF (Cadastro de
Pessoa Física) e o CEP de sua residência.
Figura 7- O cadastramento no CAT

Na próxima etapa, o cadastramento exige informações como nome
completo, apelido, data de nascimento e os telefones de contato. Exceto o
apelido e o número de telefone celular, todos os demais dados são
obrigatórios. O que já garante à empresa conhecer um pouco mais do
telespectador.

Figura 8- CAT passo 2

Na sequência, um pouco mais de informações. Endereço residencial,
cidade e estado onde mora o telespectador. Aqui é possível conhecer e
estabelecer por regiões geográficas os maiores acessos ao site. Estas
informações são valiosas não só para a rede, também para suas afiliadas já
que permite uma avaliação da audiência a partir também das cidades.
Além disso, ao incluir o CEP nas informações, o bairro onde o
telespectador mora também é informado. Este dado permite conhecer também
o perfil econômico já que permite localizar se a residência está localizada na
periferia, região central ou bairros de classe econômica elevada.

Figura 9 - CAT passo 3

O quarto e último passo para o cadastramento pede uma série de
informações do telespectador que permite à Rede Globo traçar um perfil do
telespectador que acessa seu conteúdo pelo site e também a assiste na TV.
Nesta etapa, com perguntas simples e objetivas, a emissora tem a
oportunidade de conhecer o nível cultural e socioeconômico de seu público,
sem a necessidade fazer uma pesquisa formal de audiência. E ainda, sem
dispor de muitos recursos financeiros.
Nesta etapa, é possível conhecer quem é o chefe da família, se mulher
ou homem. Se este chefe trabalha como empregado ou autônomo, é
aposentado, dona de casa, empresário, estudante, profissional liberal ou ainda
se está em busca de trabalho. Ao responder sobre sua ocupação, no caso de
estar trabalhando, o cadastro solicita ainda informações sobre o período em
que o telespectador trabalha: se o dia inteiro, meio período ou período noturno.
Munidos destes dados, os responsáveis pela programação da TV
podem determinar horários para a grade que atendam, ou melhor que
contemplem determinados públicos. Ou seja, é possível saber a que hora do
dia há gente em casa, com tempo para assistir TV e consumir o que ela vende.
Chama a atenção ainda perguntas sobre o grau de escolaridade. As
opções deste item são até a 3ª série fundamental, até a 4ª série fundamental,

ensino fundamental completo, médio completo ou superior completo. Com
estes dados, a Globo tem informações essenciais sobre o nível cultural de
quem está acessando suas páginas e seus programas. Para completar as
informações, a ficha de cadastramento pergunta ainda se a família possui
internet, se há crianças menores de 12 anos na residência e de que forma o
telespectador soube do acesso ao CAT.
Todas estas informações têm grande valor para a empresa. Com estes
dados, é possível saber quem é este público e, principalmente, o que se pode
vender a ele. Não há dados disponíveis ao grande público sobre acessos e que
tipo de solicitações estes internautas fazem à Globo, mas para uma empresa
que ganhou notoriedade por sua administração centrada na eficiência e na
qualidade, é de se esperar que estes dados sejam utilizados na venda de
espaços publicitários, não só para grade da TV, como para os sites.

Figura 10 - CAT passo 4

Depois de preencher tantos formulários, ainda não é possível enviar
sua solicitação ou comentário. O internauta tem de voltar ao seu e-mail, para
onde foi enviado um link de confirmação de cadastramento, clicar neste link e
em seguida fazer um login.

Figura 11- E-mail da Rede Globo

A Figura 11 é um screen do e-mail recebido pelo telespectador após
passar por todas as etapas de cadastramento. Como a figura mostra, o texto é
padrão para todos que se cadastram, mas apresenta uma linguagem simples e
coloquial.
Somente depois de todo este processo, é que o usuário finalmente tem
acesso à página onde poderá “falar” com a Globo. Como a Central se destina a
receber acessos do público de todos os programas da emissora, o precisa
ainda preencher algumas informações para que envie sua mensagem para o
programa certo.
Isto significa que o primeiro passo é marcar o programa com o qual
quer entrar em contato. Depois, deve informar a data a qual se refere a edição,
no caso desta pesquisa do Jornal Hoje, selecionar o quadro a que se refere o
seu contato e em seguida as opções de motivo (elogio, crítica, sugestão para
reportagem, sugestão, informação/dúvida, técnico).
Depois de informar estes dados, o telespectador deve escrever o
conteúdo da mensagem, limitado a 10 mil caracteres. Antes de enviar o texto, a

Globo anuncia a quem acessou o CAT que o seu objetivo é interagir com o
público para aproximar a sua programação daquilo que ela deseja.
Envio de sugestões: A Rede Globo quer se relacionar e interagir com
seu público, criando uma programação cada vez mais próxima de
quem nos assiste. Informamos, contudo, que a nossa política interna
não permite o recebimento, a análise ou a utilização de materiais (tais
como sinopses, roteiros, modelos de programas, formatos, etc)
elaborados por terceiros, que não são contratadas da emissora. Os
programas da Rede Globo são produzidos com base nas criações
intelectuais elaboradas pelos contratados da casa, e todas as
sugestões vindas de nossos telespectadores constituem uma ação
voluntária, sem fins comerciais, contribuindo de forma interativa com
a nossa programação. (REDE Globo, 2011).

Figura 12 - Formulário de cadastro

Na Figura 12 vê-se que ainda há campos a preencher. Nome do
programa a que se refere a mensagem, data, quadro e as razões do contato.
Mas como está explicito lá, os campos são automáticos. Portanto, só no
espaço Mensagem é que o telespectador pode de fato escrever o que pretende
com o contato.
O resultado de todo este processo para entrar em contato com a
emissora pelo canal Fale Conosco pode resultar em um afastamento do
público. Para cumprir todas as exigências de cadastramento até chegar à

condição de enviar a mensagem, são abertas dez janelas diferentes, cada uma
com um formulário exigindo mais dados.
Mesmo sendo apenas para quem está acessando este ambiente pela
primeira vez, o processo requer tempo e paciência de quem está do outro lado
da tela. Além de poder se tornar um fator de afastamento daqueles que tem
pouca familiaridade com o uso do computador.
O ponto positivo é que há resposta. Embora não seja intenção da
pesquisadora se incorporar à audiência para realizar o trabalho, foi necessário
utilizar este espaço de interação para avaliar sua efetividade. Em dias
alternados foram feitos três contatos com a CAT e para todos eles foram
retornadas respostas sobre as solicitações.
As respostas são diretas e embora não haja identificação de quem as
fez, elas não são automáticas. O conteúdo responde exatamente ao que foi
escrito na mensagem. Junto à resposta, a emissora aproveita o contato direto
para fazer propaganda de seus produtos. Nas três oportunidades, as respostas
foram enviadas no mesmo dia ou na manhã do dia seguinte.

2.3.2 VC NO JH

Com a chamada no site: “Registrou um flagrante? Mande para o Jornal
Hoje”, a sessão VC no JH está em destaque entre os demais canais de
interatividade apresentados pelo site do Jornal Hoje como espaço de
jornalismo colaborativo e contato com o público. Ao digitar sua identificação e
senha, é apresentado o termo de uso da sessão que contém uma série de
regras e exigências que visam, principalmente, preservar a empresa de
possíveis problemas, especialmente os jurídicos.
TERMO DE USO E OUTRAS AVENÇAS
O presente Termo regulamenta a utilização pelo INTERNAUTA do
Produto “Vc no Jornal Hoje” (doravante denominado “Produto”),
destinado à postagem de vídeos (“Vídeo”) e disponibilizado
gratuitamente pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S.A., a seguir GLOBO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.865.757/0001-02, com sede na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Lopes Quintas, nº 303, Jardim Botânico, através do
Portal www.globo.com (doravante denominado "Portal"), bem como a

licença de uso que o INTERNAUTA concede à GLOBO do Vídeo
postado através do Produto.
(i)
o INTERNAUTA deverá completar o processo prévio de
cadastramento online no site www.globo.com, fornecendo nome
completo; número de identidade e CPF; sexo; data de nascimento; email para contato e endereço contendo cidade, estado e país;
devendo também informar se utilizou no Vídeo obra musical e em
caso positivo relacionar o título da música, o(s) nome(s) de seu(s)
autor(es), bem como o(s) nome de seu(s) intérprete(s);
(ii)
(ii) o INTERNAUTA deverá ter 18 anos completos, no mínimo,
e ser plenamente capaz. No caso de menores de 18 (dezoito) anos e
outras pessoas que necessitem de representação na forma da lei,
estes devem estar devidamente representados ou assistidos,
conforme o caso, por seus pais ou responsáveis legais, os quais
deverão preencher o cadastro do Produto em caráter de
representação ou assistência ao INTERNAUTA, responsabilizando-se
integralmente por este e por seus atos; (JORNAL Hoje, 2011).

Além de vídeos, os internautas podem enviar fotografias. Não há limite
de participação. Mas o mesmo vídeo ou foto só pode ser enviado por um
usuário.

Há especificações de tipos de arquivo e tamanho, seguidas da

explicação de que os vídeos ficam disponíveis pelo prazo de seis meses e as
fotografias não tem prazo para expirar. “Seu conteúdo poderá ser usado na
Globo e na internet. Na web, o seu vídeo ficará publicado durante seis meses;
suas fotos e texto, podem ficar disponíveis na rede por tempo indeterminado.”
(JORNAL HOJE, 2011).
A Globo.com designa esta sessão como jornalismo colaborativo,
embora só seja possível observar a expressão ao clicar sobre um pequeno
ícone ao lado do título do quadro de envio do material. O jornalismo
colaborativo é uma ferramenta de produção e divulgação de notícias baseado
na troca de conteúdos. Enquanto o jornalismo tradicional é transmissivo, o
colaborativo é interativo, pressupõe diálogo entre emissor e receptor, mesmo
que seja apenas no instante da troca.

Figura 13 - Cadastramento de vídeos

A Figura 13 mostra todos os passos a serem seguidos pelo internauta
que pretende enviar vídeos ao telejornal. No grifo em vermelho foi destacado o
termo “jornalismo colaborativo” para evidenciar o quanto ele é usado com
discrição, demostrando certo cuidado por parte da emissora ao utiliza-lo.
Apesar do destaque dado ao quadro, na semana estudada não foi
apresentado

nenhum

conteúdo

originado

neste

espaço,

enviado

por

telespectador diretamente ao Jornal Hoje apresentado no site ou na edição
televisiva do programa. O último vídeo enviado por internauta encontrado no
site data de 13 de maio de 2011, onde é mostrado um motorista de ônibus
lendo jornal enquanto dirigia. O link para acesso é http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2011/05/internauta-flagra-motorista-de-onibus-lendo-enquantodirigia-em-goiania.html.
Esta ausência de novos vídeos provocou duas perguntas que, até o
momento estão sem resposta. Será que os internautas perderam o interesse
pelo espaço e não estão enviando o material? Ou, o Jornal Hoje perdeu o
interesse no material colaborativo? Estas perguntas ficarão ainda sem
resposta, pois o contato direto com a equipe não foi possível e o acesso ao
conteúdo gerado a partir do telespectador foi negado.

2.3.2 CHAT OU CONVERSA AO VIVO

O chat ou conversa ao vivo, como a equipe do telejornal costuma
denominar este espaço, é o momento em que o internauta pode interagir de
forma “mais ou menos” direta com a fonte de determinada matéria. Em geral,
ele funciona da seguinte forma: a equipe do telejornal escolhe dar destaque a
determinada matérias, em geral, as que têm mais apelo junto ao público e leva
um convidado para um estúdio onde é feito um videochat.
O videochat é uma modalidade de bate-papo na internet onde se pode
interagir através de vídeo e texto escrito ao mesmo tempo. No caso do Jornal
Hoje, o entrevistado responde às perguntas por vídeo e os internautas enviam
as perguntas através do Twitter.com/@JHoje ou da página de comentários do
site aberto somente no momento do chat.
Figura 14 - Videochat

O chat começa, em geral, logo após o término do telejornal na TV. Ao
final da matéria a que se refere o bate-papo e/ou da edição, um dos
apresentadores convida os telespectadores a participar da conversa com um
especialista. A Globo informa que o tempo de duração do chat é de 30 minutos,

mas pode variar para menos, dependendo da demanda de perguntas e
disponibilidade do entrevistado.
Durante a semana pesquisada, o JH realizou um videochat, no dia
05/09. O convidado do bate-papo foi o consultor Renan Sinachi, que também
foi entrevistado para a matéria exibida no telejornal. A reportagem, da jornalista
Veruska Donato, destacou a importância do aprendizado da língua estrangeira
para a conquista do emprego.
Como parte do quadro Mercado de Trabalho, a reportagem durou 3
minutos e 44 segundos. Nela, a participação do consultor foi de 20 segundos.
No bate-papo, o tempo foi estendido. Entre a chamada para o chat no Twitter e
o aviso de seu encerramento, também na rede social passaram-se 19 minutos.
Durante este período o consultor respondeu às perguntas dos internautas sem
edição de sua fala.
No entanto, nem todas as perguntas ou comentários dos internautas
são respondidos. Todo o chat é mediado. Além do próprio computador, que já
estabelece uma forma de mediação eletrônica, há um mediado da participação
do público. As perguntas são lidas por uma pessoa da equipe do telejornal, o
que pode também implicar em seleção e direcionamento do que chega até o
entrevistado.
Acompanhamos o chat e durante a sua realização detectamos algumas
dificuldades. A primeira barreira é técnica. Sem uma internet rápida, de boa
velocidade não é possível acompanhar o chat. Isto significa que a parcela de
internautas que usa acesso discado ou que tem banda larga inferior a 1 Mbps
(mega bite por segundo) não consegue o acesso.
A segunda é conseguir emplacar uma pergunta. Durante o chat
chegam dezenas de perguntas e comentários. Durante a realização da
conversa foi possível registrar mais de 20 perguntas, mas não foi possível fazer
uma contagem exata. O motivo: depois de realizado, o chat não fica disponível
para consulta de nenhuma natureza. Só é possível o acesso, posteriormente, à
matéria e a um resumo do que foi comentado pelo especialista. As perguntas
feitas na página de comentários também não são de acesso livre.

No Twitter, nesta data foram registrados 10 retwittes39 da chamada e
encerramento do chat. Sendo sete para a abertura do chat e três no aviso de
encerramento. Nenhuma pergunta direta ou comentário foram identificados
para o bate-papo. No entanto, ao verificar os retwittes, pode-se verificar uma
pergunta, que certamente não chegou ao conhecimento do consultor.
Figura 15- Do Twitter para o chat

O Twitter, conforme será detalhado a seguir possui regras para que
haja interação entre as pessoas ali inscritas. Ao se dirigir a determinado perfil é
necessário inserir o caractere “@” seguido do nome com o qual se pretende
interagir. Ou utilizar determinada hashtag que é sinalizada pelo “#” junto a uma
palavra.
No caso do Jornal Hoje, ele é identificado de duas formas: o @JHoje que é o
nome de seu perfil oficial e pela hashtag40 #JornalHoje. Portanto, para fazer
perguntas ou comentários no Twitter para o telejornal é imprescindível o uso
destes dois. Isto por ser um problema para usuários iniciantes ou mesmo
pessoas que tem dificuldade de lidar com a tecnologia.
Como pode ser observado na Figura 16, o internauta teve dificuldade
em fazer a sua pergunta no chat. Sem a hashtag ou o nome do perfil a
pergunta não chega até seu destino final.

39

Retwitte é a redistribuição da mensagem originada em algum perfil que se segue no Twitter.
Esse ato permite que o usuário envie para seus seguidores o conteúdo de posts de quem não
seguem.
40
Hashtag é uma ferramenta do Twitter caracterizada pelo uso do # antes de uma palavra, que designa
um assunto, grupo ou perfil que se pretende destacar e facilitar a identificação.

Figura 16 - O usuário demonstrou dificuldade em manter contato com o JH através do
Twitter

A Figura 16 demonstra a dificuldade técnica do público com as
ferramentas de interatividade. Como mostra o twitt, o internauta deixa de usar
as hashtags e o símbolo de @, inviabilizando a chegada da mensagem até a
conta do Jornal Hoje.
Vale ressaltar que apesar da pouca procura pelo chat, no dia seguinte
à sua realização, o Jornal Hoje voltou a divulgar a matéria no Twitter, desta
vez com o link para o vídeo, texto e com o resumo das respostas dadas pelo
consultor aos internautas. Desta vez, o conteúdo mereceu mais atenção dos
internautas e foi retwittado por 100 pessoas.
Esta diferença numérica pode levar a interpretações diferentes, mas
não conflitantes. A dificuldade técnica em se conectar ao chat pode ter sido um
impeditivo para que mais pessoas participassem da conversa. Ou havia
quantidade não significante de internautas atentos ao Twitter do JH, neste dia.

2.3.3 TWITTER @JHOJE

O perfil do Jornal Hoje no Twitter foi criado no dia 16 de junho de
2009, segundo consta no próprio microblog. Na descrição de seu perfil a
informação passada os internautas é a de que se trata do “Twitter oficial do

Jornal Hoje. Atualizado pela equipe de internet do JH”. Na sequência, a
informação de que os apresentadores Sandra Annenberg e Evaristo Costa não
têm perfis pessoais.
A importância do Twitter para esta pesquisa está na sua utilização
como ferramenta de extensão do conteúdo jornalístico do telejornal na rede
social e de que forma ela reverbera em seus seguidores. Para tal,
acompanhamos uso desta ferramenta pela equipe do JH e as respostas a ele
dada pelos internautas.
Durante as duas semanas pesquisadas, o Jornal Hoje postou 52
mensagens nesta rede social, retwittou um post da Rede Globo, e de dois
repórteres que compõem a sua equipe. O que significa um total de 55 posts
distribuídos de seu perfil. Deste total de mensagens, foram feitas dez
chamadas para o conteúdo do jornal no site, 14 específicas para matérias de
destaque da edição e sete chamadas para o início do telejornal.
Este é um recurso utilizado pelo telejornal para chamar os internautas
para a tela da televisão. Com a frase “O Jornal Hoje está no ar! Acompanhe!”,
o telejornal vai à rede de computadores buscar a audiência que está plugada
em nesta outra plataforma. Da mesma maneira que convida o público para a
tela da TV, o chama também para o site.
Ao final de cada edição, a equipe de internet twitta os links com as
principais matérias do dia e convida os internautas a assistir o telejornal no site
emissora. A questão é que o telejornal não é de acesso aberto. Para assistir
seu conteúdo na íntegra, no formato que vai para a tela da televisão, é preciso
ser assinante da globo.com.
O que fica disponível são as matérias soltas, que individualmente,
podem ser acessadas livremente, sem a necessidade de cadastro ou
assinatura. Os demais posts do telejornal são autorreferenciais. Fazem menção
a outros programas da Rede Globo ou a colegas jornalistas que também
possuem perfil no Twitter. O contato direto com o internauta através do Twitter
não corresponde pouco mais de 10% do total de mensagens emitidas pelo JH.
Foram apenas sete.

Gráfico 3 - Posts do JH no Twitter

Durante as duas semanas pesquisadas, foram registradas 83
mensagens de internautas direcionadas ao Jornal Hoje, através das mentions
(menções) @JHoje e da #JornalHoje. É preciso ressaltar que esta contagem se
refere apenas aos posts públicos, que estavam disponíveis na página da rede
social no momento da pesquisa.
A ressalva se justifica porque existe o recurso de direct message
(mensagem direta) em que o seu conteúdo fica acessível somente ao perfil
citado. Portanto, não há como contabiliza-las.
Outro dado que expressa a forma como os twitteiros que seguem o
jornal se interagem com ele é o conteúdo das mensagens postadas. Dos 83
posts de seguidores mencionando o telejornal, 64 foram comentários sobre
matérias ou simplesmente referenciando o perfil; dez foram elogios aos
apresentadores e equipe em geral; nove foram críticas às matérias ou
apresentadores.

Gráfico 4- Posts dos internautas

Além de enviar mensagens ao Jornal Hoje ou comentar as matérias
no Twitter, os internautas também podem redistribuir os posts do telejornal. No
total, foram 665 retwittes do conteúdo do JH na rede social. O que significa que
elas foram divulgadas novamente a novas centenas ou milhares de pessoas, já
que cada vez que um perfil retwitta um post, todos os seus seguidores passam
a ter acesso ao conteúdo.
Somando as duas ações, os internautas fizeram 748 referências ao
perfil do telejornal. Contando que o perfil do Jornal Hoje conta com 296.854
seguidores, isso significa dizer que na hipótese de que cada twitt tenha sido
emitido por um seguidor diferente, a interação dos internautas com o programa
não chegou perto de 1%.
Mas é uma afirmação de interesse apenas especulativo. O percentual
pode ser ainda bem menor, já que um mesmo seguidor pode ter emitido mais
um post e não faz parte do objetivo da pesquisa identificar cada emissor das
mensagens, nem quantificá-los de forma individual.

Gráfico 5 - Seguidores e twitts

2.4 ONDE ESTÁ O CIDADÃO OU A CIDADANIA NO JH

A divisão do telejornal em categorias propiciou desenvolver uma
análise da forma como o Jornal Hoje trata as questões pertinentes à
cidadania, especialmente a cidadania social onde estão contidos os direitos e
deveres do cidadão. Durante os 12 dias de exibição do programa, conforme
relato anterior foram exibidas 186 matérias.
Elas foram divididas em seis categorias de análise: Trabalho,
Segurança, Saúde, Transporte público, Educação, Direito do Consumidor e
Outros. As matérias foram ainda classificadas como reportagens (factuais e
agendadas), notas, notas cobertas, links ao vivo e matérias de serviço. Dito
isto, passamos agora à compreensão da disposição do conteúdo do jornal
conforme esta divisão.

Tabela 2 - Matérias por categorias
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia
CATEGORIAS 05
06
07
08
09 10 12 13 14 15 16 17
TOTAL
Segurança
3
6
7
7
5
7
8
7
4
4
6
3
67
Trabalho
1
1
2
0
0
0
2
1
3
0
0
0
9
Saúde
1
2
2
1
2
0
2
2
3
2
0
0
17
Transporte
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
5
Educação
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
5
Dir. consumidor
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
3
Outros
8
6
9
6
9
5
4
4
6
7
8
8
80
TOTAL
186

A Tabela 2 quantifica as matérias por temas e sua distribuição ao longo
dos dias pesquisados. Através da sistematização destes números foi possível
realizar importantes inferências a cerca das decisões editoriais do telejornal.
Trabalho engloba todas as matérias que se referem ao termo, seja
designando emprego ou desemprego. Esta categoria mereceu destaque no
telejornal pelo tratamento dado às suas matérias. Durante o período foram
feitas nove matérias sobre o tema, a maioria de conteúdo positivo. Na
abordagem deste tema, prevalece o uso de reportagens de serviço, com
apresentação de dicas para quem está em busca ou quer se manter no
emprego. A cobertura factual é secundária e fica restrita a acontecimentos de
maior repercussão.
A cobertura da greve dos funcionários dos Correios exemplifica o que
parece ser uma decisão editorial. Durante a realização da pesquisa, os
servidores públicos da estatal entraram em greve. No dia 14-09, data em que
foi deflagrada a greve o jornal destinou 10 segundos de sua edição, no final do
terceiro bloco, para dar a notícia, em nota coberta. Foram mostradas imagens
dos trabalhadores parados em frente às agências.
Dois dias depois, no dia 16-09, o telejornal exibiu uma reportagem de
2min05segs com a chamada para os prejuízos que a greve provocou na
entrega das correspondências em todo o país. “A greve dos correios complica
a vida dos brasileiros. Em dois dias de paralisação a empresa já deixou de
entregar 28 milhões de objetos ou correspondências” (JORNAL Hoje, 2011).
Em nenhum momento da reportagem foram ouvidos os trabalhadores sobre

suas reivindicações. Apenas uma curta fala de um representante do sindicato
da categoria dizendo que a greve iria continuar.
Estas duas matérias, somadas a uma nota coberta sobre a greve de
trabalhadores na Itália, foram as únicas menções do telejornal a matérias
factuais ou sobre reivindicações da classe trabalhadora. As demais
reportagens do programa sobre o Mercado de Trabalho priorizaram outras
temáticas e matérias agendadas.
Elas discutiram a importância de aprender um idioma estrangeiro; em
que situações é possível sacar o FGTS; como evitar gafes no trabalho; Copa
do Mundo promete gerar mais de 600 mil empregos; roupas para entrevista de
emprego devem ser confortáveis e brasileiros com mais de 50 anos estão mais
ativos economicamente.
Em geral, a matéria é feita em empresas, sempre com a fala de um
especialista. Embora elas se destinem ao trabalhador, ele aparece quase
sempre como recurso de imagem, e a sua fala é quase sempre acessória à fala
do repórter.
O segundo destaque das matérias desta categoria está para a matéria
sobre a importância da língua estrangeira, que mereceu do telejornal destaque
na internet, com a realização de um bate-papo com um especialista em
mercado de trabalho. A matéria buscou mostrar ao trabalhador oportunidades
de aprender um novo idioma a custos baixos ou mesmo gratuitamente em
instituições em São Paulo e outras capitais brasileiras.
Na reportagem sobre como evitar gafes no ambiente de trabalho, o tom
foi de comédia. O JH fez toda a matéria em cima da fala de uma personagem
destacada como a “rainha das gafes”. Esta foi a primeira vez que um
trabalhador mereceu todo o destaque da reportagem. As falas dos
especialistas e da repórter é que foram acessórias às histórias contadas pela
trabalhadora.
A esta matéria também foi dado destaque no site com a disponibilidade
de uma entrevista de 10min39segs com um consultor em administração. É o
mesmo que participa da matéria. Nele ele fala por 47 segundos, mas a matéria

exclusiva do site ele responde a perguntas conduzidas por um repórter,
indicando que elas foram escolhidas e preparadas pela redação do jornal.
O quarto e ultimo destaque é para a matéria que mostram
trabalhadores acima de 50 anos, alguns que já recorreram à aposentadoria,
voltarem ao mercado de trabalho. A matéria tenta demonstrar a capacidade
que estes ainda têm como força de mão-de-obra, mas não discute de forma
enfática os motivos que levam estas pessoas, já aposentadas a se manterem
ativas no mercado: se por vontade de trabalhar ou necessidade de
complementar a renda.
As matérias categorizadas como Segurança são a maioria do
telejornal. Elas somam 67, de um total de 186. E se destacam pela cobertura
da violência no país e no exterior e ocuparam 1hora31minutos do noticiário
durante as duas semanas. Do total, apenas quatro matérias tiveram conteúdo
positivo.
São elas: Livro reúne crianças que nasceram no dia 11/09 nos EUA, há
dez anos; Brook Peters tinha 4 anos e estava a poucas quadras das Torres
Gêmeas; Conheça mais detalhes de tudo que está sendo construído no World
Trade Center; Presidiárias de SP desfilam com roupas que aprenderam a fazer
dentro da cadeia.
As três primeiras matérias contam histórias de pessoas que retomaram
suas vidas e construíram novas histórias e da reconstrução das Torres
Gêmeas do World Trade Center, após os atentados de 11 de setembro, nos
Estados Unidos. Todas são reportagens especiais, parte de uma série feita
pela jornalista Sandra Annenberg, diretamente dos EUA e foram exibidas nos
dias 09 e 10 de setembro.
No que se refere ao Brasil, apenas uma matéria teve conteúdo positivo.
O destaque é a reportagem feita sobre um desfile promovido pela ONG
Daspre, onde presidiárias apresentaram roupas feitas por elas. Enquanto as
matérias positivas sobre a retomada da vida pelos americanos consumiram 14
minutos do tempo destinado às matérias sobre segurança, com conteúdo
positivo, a matérias com as reeducandas teve o tempo de 1min48segs.

Evaristo: – Vamos mostrar um desfile que aconteceu agora a
pouco e levou à passarela muitas penitenciárias de SP.
Sandra: – As presidiárias desfilaram usando roupas que
aprenderam a fazer dentro da cadeia.
Repórter Ana Brito (off): Almofada divertida, casa de
passarinho, caixas organizadoras. O trabalho manual é um
aliado para colocar em ordem a própria vida. elas foram
condenadas por envolvimento com o tráfico de drogas e agora
trabalham para a Daspre, o projeto social que se transformou
em grife.
Marilene Brito de Oliveira (reeducanda): – Eu tenho que ir
embora de cabeça erguida, acabar de criar meus filhos, e
começar uma vida nova e de emprego novo.
Repórter (off): Presa aos 18 anos, Tamira aprendeu a primeira
profissão na cadeia. No regime semi-aberto planeja uma vida
nova.
Tamira Aparecida Duarte (reeducanda): – Maravilhoso, está
me ajudando a mudar de mente e a mudar de vida. Bola pra
frente.
Repórter (passagem): – As detentas já confeccionavam
acessórios de moda como cachecóis e xales. Agora elas estão
lançando uma coleção completa, com direito até a desfile.
Repórter (off): a maquiagem realça os olhos, o cabelo preso
revela o rosto e a auto estima se transforma em ordem do dia.
Reeducanda (não identificada): – estou me achando. (Risos)
Repórter: – Porque seu vestido é diferente?
Michele dos santos (reeducanda): – Eu sou a noiva né! (risos).
Estou adorando tudo isso.
Lúcia Casalli (Daspre): – Até hoje, em três anos de projeto eu
não tenho notícia de alguma que tenha voltado. Isto é o mais
importante.
Repórter (off): O tubinhos criados e executados pelas detentas
viraram atração no prédio da Fiesp, um dos mais conhecidos
da cidade.

O texto apresenta um conteúdo favorável ao trabalho desenvolvido
com as reeducandas, mas revela certo tom pejorativo quanto a capacidade de
produção das detentas ao usar expressões como “com direito até a desfile” e
“viraram atração no prédio da Fiesp, um dos mais conhecidos da cidade”.
Nas demais matérias na categoria Segurança, o problema da violência
no Rio e briga de gangues tem espaço importante na cobertura factual. Em
duas reportagens exibidas sobre a ação da polícia contra traficantes em

comunidades cariocas na área do chamado Complexo do Alemão, o JH lançou
mão de imagens feitas por moradores e postadas na Internet para mostrar
troca de tiros entre os dois lados e confronto de policiais com moradores. O uso
das imagens foi destacado como “de morador postadas na internet”.
Na primeira matéria, foram utilizados 31 segundos de imagens da
internet de um total de 2min41segs de reportagem. Toda a cobertura do
acontecimento foi feita com base no vídeo “de morador”, tratada assim porque
não há identificação de quem fez ou se foi um ou mais moradores os
responsáveis pela filmagem. O texto da reportagem revela ainda que a matéria
pode ter sido provocada pela divulgação do vídeo na rede.
Embora não esteja explícito na fala telejornal, todas as entrevistas
feitas na sequência do uso destas imagens foram para discutir o confronto e se
houve ou não abuso da polícia pacificadora, comandada pelo exército, no
complexo de favelas.
Figura 17 - Screen de vídeo feito por moradores

A Figura 17 foi feito o destaque das imagens gravadas por moradores
de morros cariocas onde ocorreram confrontos com a polícia. Nestas imagens
está exposto o olhar do público, daqueles que em geral, são retratados pelo
olhar do outro, no caso a TV.

A segunda reportagem feita com uso de material de moradores
também se refere a conflito no Complexo do Alemão, mas desta vez
envolvendo a polícia e traficantes. Do Total de 3min54segs, as imagens foram
mostradas por 10 segundos, também com destaque, logo no início da matéria.
É importante salientar que o uso destes dois recursos de imagens produzidas
por cidadãos comuns, não foram diretamente enviados ao JH, eles foram
postados na internet e aproveitados pelo jornal. É possível acessá-los no site
de

compartilhamento

de

vídeos

You

Tube,

através

do

link:

http://www.youtube.com/watch?v=gmapzm7BMHc&feature=related.

Figura 18- Screen de novo vídeo de moradores

A Figura 18 é mais uma das imagens feitas por moradores. Esta
imagem mostra que a denúncia valeu tanto para quando a comunidade se
sentiu agredida pela polícia quanto quando o agressor está entre eles, no caso,
os traficantes.
Quando o assunto é Saúde, também prevalece na cobertura do Jornal
Hoje o recurso das matérias agendadas e o uso do serviço como atrativo. Das
17 matérias apresentadas, seis foram de cobertura factual. Uma nota coberta e

uma notícia, acompanhada de um link ao vivo sobre um surto de meningite em
um resort no estado da Bahia; uma reportagem sobre o nascimento do primeiro
filho de uma mulher de 52 anos; uma reportagem sobre o avanço da fumaça
das queimadas e os prejuízos para a saúde; uma nota coberta sobre remédios
descartados de forma ilegal, no interior de São Paulo; e por último uma nota
sobre o posicionamento do Brasil no ranking da saúde no mundo.
Quanto ao teor das matérias há um equilíbrio quantitativo entre aquelas
de conteúdo positivo e negativo. No entanto, as matérias positivas se destacam
por se tratarem, em sua maioria, de reportagens agendadas, que priorizam
dicas de alimentação saudável, entre outros. Confira no quadro abaixo:

Tabela 3 - Tipo e conteúdo das matérias

DIA

MATÉRIAS
De cada dez recém-nascidos que morrem
5/set no Brasil, dois são filhos de adolescentes
Hospitais públicos no Nordeste do Brasil
6/set funcionam em condições precárias
Veja quais sinais indicam que o corpo pode
6/set desenvolver diabetes

7/set Brasil está mais competitivo ranking saúde
Efeitos da gastrite podem ser reduzidos
7/set com uma boa alimentação
Veja como escolher as frutas e legumes na
8/set hora das compras
Falta de memória está cada vez mais
9/set comum
Remédios jogados em terreno em
9/set Sorocaba
Pesquisa aponta que o leite pode ser mais
12/set eficaz do que a água para hidratação
Surto de meningite atinge hotel de luxo no
12/set litoral da Bahia
Fumaça de queimadas brasileiras pode
13/set atingir a Argentina

CLASSIFICAÇÃO
reportagem factual
reportagem/agendada
reportagem/agendada
Nota
serviço/informativa
serviço/dicas
serviço/informativa
nota coberta
reportagem/agendada
link/reportagem/factual
reportagem factual

CONTEÚDO TEMPO
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
negativo
positivo
negativo
negativo

13/set Mulher de 52 anos é mãe pela primeira vez reportagem factual
Confira os benefícios do alho no controle
14/set da pressão e do diabetes
serviço/info/vivo
Universitários atendem público a baixo
14/set custo ou de graça
reportagem/agendada

positivo

14/set Surto meningite em Salvador
Veja a quantidade recomendada de
15/set castanhas e nozes
Anvisa decide proibir venda de mamadeira
15/set de plástico feitas BPA

negativo

nota coberta
serviço/dicas
reportagem factual

positivo
positivo

positiva
negativo

02:06
03:29
02:47
00:35
02:33
02:37
02:50
00:15
02:04
01:22
02:23
02:48
04:46
02:56
00:12
02:44
02:03

O mesmo equilíbrio não acontece quando as comparamos em termos
de tempo. De 38,3 minutos destinados à saúde, as matérias positivas são
maioria com 23,3 minutos do tempo total. É preciso compreender que a agenda
destas reportagens passa pelas questões comumente entendidas como
importantes para o exercício da cidadania social como acesso a saúde para
todos. Mas estas discussões não estão no foco das opções do telejornal,
demonstrado pelo não aprofundamento.
Esta opção está claramente exemplificada na edição do dia 14 de
setembro. Foram duas matérias com o tema saúde. A primeira, sobre os
benefícios do alho no controle da pressão e do diabetes em que foram
investidos 4min46segs de reportagem, com direito a receita ao vivo ensinando
a preparação do condimento. À segunda, 2min56segs para uma matéria sobre
acesso a atendimento de baixo custo e até gratuito em universidades.
A categoria Transporte foi contemplada com cinco matérias. Quatro
são internacionais e apenas uma no Brasil, que percorreu três capitais
brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília) para mostrar a realidade
enfrentada pelos passageiros. De 6min47segs de matérias exibidas nas duas
semanas pesquisadas, 5min08segs foram destinados a esta temática.
A matéria é focada nas situações de dificuldades enfrentadas pelo
passageiro e na apresentação de medidas tomadas para melhorar os
problemas. A fala do passageiro também continua acessória ao texto do
repórter. Apenas três foram entrevistados durante a reportagem, embora o seu
foco fosse justamente o que o cotidiano do usuário do metrô.
Após a matéria, de volta à bancada do telejornal, os apresentadores
fizeram comentários sobre a matéria, em tom dialógico com o telespectador:

Evaristo: – Impressionante Sandra!
Sandra: – Eu queria aproveitar dividir com a minha cara
telespectadora e com meu colega de trabalho... nós estamos
século XXI, faz sentido existir um vagão só para mulheres?
Claro que faz senão não existiria, mas como pode a mulher ser
vítima de abuso dentro de um vagão do metrô.
Evaristo: – Faz sentido se não bastasse tudo que o passageiro
já enfrenta que é a superlotação, o meio de transporte que não
é adequado para a quantidade de pessoas que usam esse

meio de transporte é exatamente isto: tem de enfrentar falta de
educação, tem de enfrentar roubos assaltos ali dentro do metro
e mulheres....
Sandra: – E mulheres sendo agredidas vindo do trabalho, indo
para o trabalho. É inacreditável!

A categoria Educação também foram seis matérias. Duas notas
cobertas, uma sobre alunos intoxicados com merenda escolar (13 segundos) e
outra sobre protestos de estudantes em universidades (30 segundos); uma
reportagem sobre como escolher a escola dos filhos (2min27segs); outra sobre
o momento certo de colocar os filhos na escola (2min41segs); sobre o
desempenho das escolas públicas no Enem – Exame Nacional do Ensino
Médio (1min15segs); e por último sobre uma escola que com incentivo à leitura
conseguiu alcançar boa nota no Enem (2min45segs).
Nesta categoria verificou-se a mesma decisão editorial das demais. A
priorização das matérias agendadas à cobertura factual. As três matérias
factuais se referem à intoxicação com merenda, ao protesto dos estudantes e
ao resultado do Enem. As três somam 1min58, exibidas nos dias 06, 12 e 16
de setembro. As demais reportagens são resultado de matérias agendadas.
Mesmo a matéria sobre a escola que se sobressaiu no Enem, foi feita no dia
13, um dia depois do resultado.
A disparidade entre as duas matérias revela a decisão editorial do
telejornal em não discutir, por exemplo, os motivos que levaram as escolas
públicas a terem baixo resultado no exame. A matéria factual foi um link de
Brasília com informações sobre as notas, lidas apenas pela repórter. Não
houve entrevistados. A matéria do dia seguinte mostrou um exemplo de uma
escola que ficou entre as dez melhores notas do Enem. A escola fica em
Teresina, no Piauí e é particular.
Nestes dois momentos da divulgação do Enem o Nordeste foi
destaque. No link ao vivo foi o baixo desempenho das escolas públicas ter sido
pior naquela região do que no restante do país. Na matéria agendada, quando
o Nordeste teve um destaque positivo em relação às notas do exame, o
exemplo veio de uma escola particular, ou seja, é a elite nordestina.

Esta variação de tom é reveladora de uma dificuldade do telejornal em
lidar com as diferenças sociais entre as regiões do país, especialmente no que
se refere à Região Nordeste. São de lá os piores exemplos não só na
Educação, quanto na Saúde como mostrou a matéria sobre a situação dos
hospitais públicos nordestinos (Tabela 3).
As três matérias que abordaram a categoria Direito do Consumidor
foram exibidas em três dias diferentes. Todas são matérias agendadas, com
conteúdo informativo e discutiram medidas que o consumidor pode tomar para
proteger seus direitos. Elas somaram 7min42segs em todo o noticiário
pesquisado. As matérias são feitas partindo de situações vividas pelo
consumidor. Mas houve um diferencial na reportagem sobre a falta de troco de
um centavo no comércio. O telejornal se colocou no lugar do consumidor.
Com uma câmera escondida, a produção do JH foi até o comércio
fazer compras e exigir o troco de um centavo para mostrar o quanto o
consumidor pode ser lesado com a falta da referida moeda. Na sequência
discute o problema e alerta para direito de exigir o troco completo.

Gráfico 6 - Distribuição das categorias no Jornal Hoje

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pergunta feita no capítulo anterior inquieta a mente desta
pesquisadora mesmo agora, no momento de dar as respostas buscadas
durante os meses de preparação e estudo que antecederam estas
considerações. Onde está o cidadão no Jornal Hoje? é uma pergunta que
inspira um questionamento mais ambicioso: onde está o cidadão na mídia?
Onde ele fica neste jogo entre os meios de comunicação e a sociedade?
Sobre este ponto, é importante destacar que ao estudar os processos
midiáticos, existe sempre o risco de avaliá-los como se fossem uma espécie
de nuvem que paira sobre a sociedade sem com ela interagir ou coexistir.
Desta forma, a primeira resposta às questões acima é que não é possível
dissociar a comunicação de seus processos da sociedade.
Do mesmo modo, não é possível compreender a sociedade, seja
analisando seus indivíduos ou os grupos sociais, sem considerar a influência
que a comunicação exerce sobre ambos. O indivíduo é por natureza um sujeito
social, que vive no mundo em relação com os outros. Para ser relacional, ele
tem de ser essencialmente comunicacional. A comunicação que cria laços
entre os indivíduos, portanto é elemento construtor da própria sociedade
A importância da comunicação é tão grande que várias sociedades
instrumentalizaram recursos para ampliar o seu alcance. Cada passo dado em
direção a novas possibilidades de comunicação representou também um
passo no desenvolvimento humano, até chegarmos ao que chamamos hoje de
sociedade midiatizada O que significa dizer: é a sociedade em constante
relação com a mídia, como demonstra este trabalho
Como bem explica Sodré (2010), midiatização é o funcionamento
articulado das tradicionais instituições sociais com a mídia. Portanto, a
sociedade midiatizada seria o resultado de uma transformação sociocultural
balizada na própria evolução e introdução das tecnologias da comunicação.
Chegar a este estágio de desenvolvimento humano, a uma sociedade
na qual não apenas proliferam diferentes meios de comunicação, inclusive

várias possibilidades de comunicação eletroeletrônicas é ao mesmo tempo
uma conquista e um desafio, pois exige um esforço em compreender de que
forma esta relação entre os indivíduos e a sociedade modifica o próprio
indivíduo e a sociedade, em uma relação com contornos tão complexos que é
quase impossível separar ações e consequência
Ainda assim, neste momento em que vivemos, é inegável a importância
do veículo televisão. De fato, o ato de assistir televisão foi incorporado à vida
cotidiana, e o aparelho receptor de TV é tão importante em um domicílio
quanto a geladeira e o fogão. Afinal, como foi dito retomando aqui as idéias de
Dominique Wolton já expressas anteriormente, a TV é o elemento básico do
laço social, é ela que une os indivíduos dispersos, que faz com que pessoas
de diferentes bairros, de diferentes cidades e com diferentes expectativas
tenham o sentimento de pertencimento ao grupo.
Isto significa dizer que é através da tela da televisão que a maioria das
pessoas tem contato com a realidade do outro e com a realidade à sua volta,
criando condições para debater, discutir e dialogar enquanto sujeitos sociais.
No mundo globalizado, as possibilidades de conhecer o outro vão muito além
dos encontros casuais na rua. Há muitos sujeitos, muitas identidades e
culturas espalhadas por tantos lugares que jamais serão vistos por alguns
durante uma vida inteira, a não ser através de uma experiência mediada. Muito
do que antes estava distante, além das nossas expectativas e do nosso
conhecimento estão, hoje está na nossa frente, na tela da televisão.
Inserida nos processos midiatizados está a imprensa, elemento
fundamental para democracia e para que os indivíduos se informem sobre as
próprias vidas. O jornalismo se alimenta do cotidiano das pessoas para
manter-se vivo, pois é no dia-a-dia, que vai buscar os elementos que
preenchem os espaços de transmissão de seu conteúdo.
No caso da televisão, temos o telejornalismo que é o objeto desta
discussão, que assim como os demais produtos da imprensa vai buscar na
realidade os elementos que preenchem o seu conteúdo. No entanto o
telejornalismo não pode ser compreendido como um ente acima ou a parte da
sociedade e suas tensões. De fato, o telejornalismo – ou pelo menor o modelo
de telejornalismo presente na televisão brasileira - acumula as tensões

presentes

na

estrutura

econômica

da

televisão,

a

necessidade

do

financiamento publicitário e a busca constante para conquistar a audiência, e
os vínculos éticos característicos do jornalismo, o vínculo com a verdade, com
a informação relevante e de interesse público.
A televisão por si só, desde seus primeiros passos, é carregada de
complexidades tanto de natureza técnica quanto por sua influência na
sociedade. Ao incorporar os recursos da informática na produção e exibição de
seu conteúdo, essa complexidade cresce. A questão é ainda mais grave
quando pensamos que estes recursos são novos e foram implantados antes
que estudos mais aprofundados sobre seus usos e suas conseqüências na
sociedade fossem conhecidos em profundidade.
Foi procurando suprir, pelo menos parcialmente esta lacuna que este
trabalho foi desenvolvido. Como conclusão preliminar podemos inferir que
durante a imersão no Jornal Hoje, foi possível compreender que a relação
entre a televisão e os seus receptores é de mão dupla. Ou seja, da mesma
forma como a mídia se alimenta da vida do cidadão e retroalimenta este
mesmo cidadão com sua vida processada em ritmo de fast-food.
Da mesma forma, considerando o material estudado, é possível
afirmar que a realidade na TV é representada, transmutada para sua
linguagem e reelaborada a partir de uma visão que envolve seleção e
agendamento, a partir de critérios condizentes com os interesses da empresa
midiática, mesmo quando eles estão em conflito com os anseios do cidadão.
Ainda assim é notório no telejornal estudado um discurso eloquente quanto a
comportar-se como representante dos interesses do público.
O discurso do telejornalismo – e neste caso específico do material
telejornalístico veiculado no Jornal Hoje como voz da população, como
defensor dos interesses sociais - está presente em muitos momentos, seja na
apresentação do programa através do site institucional da emissora
responsável – a Rede Globo - seja na fala de seus apresentadores.

Trata-se de um comportamento já identificado anteriormente41, mas as
novas tecnologias – especificamente por meio das possibilidades de
interatividade - permite que a todo instante, o telespectador seja chamado para
o debate sobre as temáticas apresentadas no telejornal.
Como foi visto no decorrer deste trabalho, o convite é muitas vezes
respondido pelos receptores, que participam ativamente dos chats ou se
comunicam com a produção do Jornal sugerindo temas e reportagens
específicas. Embora pareça um avanço significativo, foi possível constatar que
esse “debate”, no entanto, não passa de um monólogo mal ensaiado em que
as palavras ficam soltas, sem conexão direta com o público que apenas o
assiste.
Embora a empresa anuncie os espaços para a participação da
audiência, a réplica destes receptores é desconsiderada ou secundarizada,
garantida apenas em ambientes virtuais, sem a mesma chance de visibilidade
e massificação que a TV proporciona.
Outro aspecto relevante para esta pesquisa é que durante todo o
período de análise em nenhum momento ouviu-se do telejornal a palavra
cidadania ou cidadão, embora o texto que o apresenta o coloque na condição
de defensor destes interesses.
Considerando que esta pesquisa trabalha a partir do enfoque da
cidadania social, na qual estão garantidas aos homens e mulheres direitos
civis, políticos e sociais, dentro de um regime democrático que a consolida e
expande, com a garantia das liberdades e da efetiva e autônoma participação
popular (Benevides, 2006), não é o caso negar que haja no telejornalismo a
presença do público, das pessoas comuns. A questão é como ele é inserido
neste ambiente midiático e se ali está na condição de cidadão. O que não
acontece.
No período analisado, a presença do público foi tratada como um
elemento acessório às imagens mostradas pelo telejornal. O cidadão é um
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Ao analisar a construção dos telejornais globais, Temer (2002) descreve o comportamento
dos jornalistas desde o momento da seleção de notícias à apresentação do telejornal. O
trabalho evidencia a articulação entre os interesses da emissora e a necessidade de
apresentar um produto que seja atrativo à audiência.

personagem de segunda categoria nas imagens e textos das matérias
jornalísticas ali veiculadas pelo Jornal Hoje da Rede Globo de Televisão.
Ainda que o conjunto dos telejornais nacionais da emissora não seja
objeto desta pesquisa, foi inevitável a comparação. Foi possível perceber que
o Jornal Hoje é, entre os telejornais nacionais da emissora, um dos mais
preocupados em demonstrar ao telespectador, de forma direta, que se importa
com os acontecimentos de seu dia-a-dia.
Quando comparado aos demais programas jornalísticos da Rede
Globo, o Jornal Hoje se ocupa, principalmente, das questões mais simples do
cotidiano do público, no que se refere aos aspectos menos dramáticos, ou
seja, os fatos que não se inserem nos grandes acontecimentos.
Essa proposta inclusive está expressa no site que conta a história do
telejornal. “Junto com as notícias do Brasil e do mundo, matérias sobre
serviços, mercado de trabalho, relações familiares, culinária, comportamento e
cidadania dão a tônica do telejornal.” (MEMÓRIA Globo, 2010).
No entanto, o seu foco ainda está muito distante desta proposta, ou
mesmo de tratar de forma ampla as questões ligadas à cidadania social.
Embora trate eventualmente de assuntos pertinentes ao tema, como
problemas e falhas graves no sistema de saúde, no transporte público (como,
por exemplo, foi o caso da matéria especial sobre a situação precária vivida
pelos passageiros do metrô de três capitais brasileiras) as reportagens
demonstram uma dificuldade inequívoca de dialogar com este cidadão e seus
problemas reais.
No período analisado, a superficialidade das informações se misturava
ao tom dramático do conteúdo na tentativa de expressar zelo quanto à
cidadania, mas este zelo está inserido dentro da estratégia mais próxima do
marketing do telejornal, de se vender enquanto produto televisivo voltado para
o jornalismo; de que efetivamente um veículo voltado para o interesse público,
de fato comprometido com a visão adotada nesta pesquisa.
Assim sendo, os dados apontam que o telejornalismo da TV aberta –
aqui representado pelo Jornal Hoje, tem forte influência do conjunto do
material exibido na tela da televisão generalista, e tende a adotar as mesmas

estratégias para conquistar o receptor. A audiência é o acorde principal. O
cidadão é elemento de uma nota só, com pouca e às vezes até nenhuma,
influência na harmonia geral.
Podemos dizer, consequentemente, que embora o telejornalismo seja
considerado hoje a praça pública da sociedade – o local onde são discutidos
os temas que circulam no mundo social, - seu conteúdo é restrito, e as
discussões nem sempre refletem os temas de maior interesses do cidadão.
O material analisado aponta que a prioridade é para as reportagens de
comportamento, ou seja, que não estão restritas à factualidade, lançando mão
de recursos do entretenimento e do serviço. Algumas reportagens identificam
bem esta estratégia como a matéria sobre a importância do alho na
alimentação, outra em que uma jornalista foi a uma feira mostrar como
escolher bem as frutas. São reportagens que pouco fazem diferença para a
garantia da cidadania social.
Embora não se pretenda neste estudo minimizar o jornalismo dito de
comportamento (trata-se de compreender que importância tem estas pautas no
exercício da cidadania de quem assiste ao telejornal), é bastante perceptível
que as matérias leves que preenchem boa parte do tempo dedicado às
grandes reportagens do JH não abrem espaço para a exposição de assuntos
importantes para o exercício da cidadania social.
No conjunto analisado, fica claro que existe um aparente desconforto,
uma forma desajeitada de tratar da cidadania pelos produtores/jornalistas
responsáveis pelo Jornal Hoje. No entanto, é necessário salvaguardar que
este aspecto não parece ser restrito a este telejornal, e é provavelmente um
reflexo de uma decisão maior. Em termos históricos, os interesses
empresariais, como demonstrado no Capítulo I, foram os principais
norteadores das decisões sobre a programação e seu conteúdo da Rede
Globo. Analisando os dados obtidos, tudo indica que continuam sendo.
Os números da audiência e o prestígio do telejornalismo apontam,
porém, que esta é a percepção alcançada através de um trabalho de pesquisa
aprofundado e feito sob a supervisão de técnicas apuradas e com uma
atenção instigada pela academia. Despido do arcabouço teórico e do olhar

treinado para a pesquisa, o telespectador pode sim ter a sensação de que foi
contemplado.
De uma forma geral, a primeira impressão do receptor ao ligar a TV, é
a de que o telejornal é representante de seus interesses. Os artifícios
utilizados pelo telejornal – a linguagem utilizada, o constante apelo para
participação popular. Mais: provocam a sensação de que o jornalismo ali
praticado esta sensivelmente comprometido com sua cidadania.
Ao manter em suas reportagens temáticas como segurança, transporte,
saúde, educação e direito do consumidor, o Jornal Hoje alcança o
entendimento genérico de que se coloca ao lado do interesse público e de sua
defesa. Para tal intento, utiliza de artifícios dos mais variados.
São elementos simples. Eles vão da simples feição séria do
apresentador na bancada, ao uso de elementos de diálogo como o convite
direcionado à audiência para a discussão de determinada matéria. A
expressão facial do apresentador é praticamente uma enunciação do conteúdo
da reportagem e permite que o público se conecte à bancada como se
estivesse presente fisicamente. Todos estes elementos provocam uma
sensação de intimidade entre o(s) locutor(es) e os receptores, que é reforçada
pela

eventual inclusão de representantes deste público na forma de

personagens da vida cotidiana.
Sobre este aspecto, vale destacar que essa busca pela participação
popular é uma estratégia utilizada pelo jornalismo de TV desde que a
tecnologia lhe permitiu colocar as câmeras nas ruas. Mas dar voz à audiência
nem sempre é o mesmo que dar voz ao cidadão.
As falas do público no Jornal Hoje demonstram este cenário: todas as
vezes que o cidadão foi chamado à discussão sua opinião foi expressa apenas
como forma de validar a visão, o enunciado previamente elaborado pelo
programa. Não houve ocasião em que esta situação ocorresse de forma
contrária.
Todos estes aspectos demonstram que o Jornal Hoje não trabalha a
partir do conceito de cidadania social. O que está expresso no conteúdo deste
telejornal é uma compreensão própria dos interesses da audiência, as quais se

somam interesses editoriais, que por sua vez atendem às demandas
empresariais da Rede Globo de Televisão.
Estes

aspectos

se

revelam

também

na

construção

de

uma

programação baseada nos interesses políticos e econômicos mantidos pela
emissora, enquanto empresa de concessão pública, sob sistema capitalista, e
se concretiza no conteúdo de um jornalismo que pouco ouve o cidadão.
Essa forma autoritária de conduzir o jornalismo e a participação do
cidadão se revela também na Internet. Em vários momentos, durante a
exibição do telejornal, o telespectador está sendo chamado a participar e
interagir de alguma forma com o telejornal em questão, mas mesmo neste
momento não é dada nenhuma atenção especial ao receptor do ponto de vista
da interatividade.
O mesmo se repete se considerarmos especialmente o site do
programa, onde estão dispostos os conteúdos levados ao ar na TV. Ao chegar
ao site, o telespectador encontra o telejornal picotado em matérias soltas e
poucos espaços para a interação.
Feitas estas considerações fica claro que o uso da internet por parte da
TV aberta ainda engatinha. Comparativamente falando, a situação se aproxima
ao dos primeiros sites de notícia, que também engatinhavam na época da
Bolha42 quando não se sabia exatamente no que este “negócio” de rede entre
computadores ia dar. Ou, dizendo de forma resumida, aparentemente a equipe
do Jornal Hoje/Portal G1 não sabe exatamente o que fazer com este espaço
e como inserir a participação do público nele.
Manuel Castells bem destacou que não é a tecnologia quem determina
a sociedade e sim o contrário. É a “sociedade é que dá forma à tecnologia de
acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam
as tecnologias” (CASTELLS, 2006, p. 17). Portanto, a tecnologia disponível
pode ser utilizada conforme a decisão de quem coordena seu uso. Nesta
perspectiva, portanto, podemos inferir que apesar da aparência esteticamente
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A Bolha da internet foi um fenômeno ocorrido no ano 2000, quando houve um boom de
investimentos em sites na rede, sem que se soubesse que tipo de retorno eles dariam. Muitas
empresas abriram e fecharam pouco depois. Mas também é nesta época que surge o embrião
dos grandes portais que a internet apresenta na atualidade.

bem trabalhada, dos constantes apelos a participação do público, essa
participação não é uma prioridade na visão deste grupo empresarial.43
Não nos cabe responder que tipo de tratamento, importância e abertura
é possível proporcionar ao telespectador da TV. Mas é impossível não
perceber no site do Jornal Hoje a falta de espaços claros e facilitados para
que haja esta participação.
Também considerando estes pontos, podemos dizer que como o que
os sites das emissoras e seus programas apresentam é a sua programação na
tela do computador, temos aí um elemento de transmidialidade, ou seja,

a

disponibilização do conteúdo de programas da televisão para os ambientes
multimídia da rede de computadores.
A transmidialidade permite que todo o conteúdo ou parte dele seja
disponibilizado para acesso on demand pelos internautas. O uso ou não desta
ferramenta depende apenas da estratégia da emissora. Mas a narrativa
transmídia permite mais que manter uma cópia da exibição da programação da
TV na rede de computadores, mas este é apenas um entre numerosos
recursos que este tipo de ferramenta permite.
Ela permite, por exemplo, que se abram novos canais e espaços para
que o telespectador acompanhe e interaja com a televisão. Muitos programas,
especialmente os de entretenimento, têm aberto blogs, criado jogos,
conteúdos exclusivos para outras plataformas como o celular.
No entanto, a narrativa transmídia utilizada pelo JH está ainda restrita,
de forma geral, à transposição do conteúdo da TV para a plataforma virtual. O
conteúdo é exposto em vídeos não sequenciais, ou fora da sequência na qual
foram exibidos no telejornal, sem qualquer ordem aparente, apenas
respeitando o dia da sua exibição.
Ainda há muito que se estudar sobre as consequências desta
transmidialidade nas ações dos receptores ou mesmo seu impacto social, mas
fica claro que tudo que o Jornal Hoje faz é expandir seu conteúdo para a net.
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Embora uma ilusão de participação seja bem vinda como estratégia de marketing para
conquistar ou fidelizar o telespectador

Apontadas todas estas possibilidades, fica claro que o jornalismo do JH
ainda está atrelado ao modelo tradicional da narrativa televisiva. O material
destinado ao site é basicamente, o mesmo texto da televisão, pois não recebe
tratamento diferenciado. O conteúdo exclusivo para o site recebe pouca
atualização. Uma única exceção é o blog criado para as matérias sobre
decoração. No conjunto do site muito pouco é oferecido ao internauta e
mesmo ao público da TV além do que é exibido na telinha.
Embora não tenha composto os objetivos desta pesquisa, não se pode
deixar de destacar o acesso oferecido ao usuário aos catálogos de vídeo como
espaço para venda de publicidade. Muitos sites só abrem seus vídeos após
exibir propaganda do anunciante, fazendo uso do pré-roll44. O JH opta pela
exibição direta, sem o pré-roll ou qualquer outro tipo de publicidade, embora o
recurso seja utilizado pela Rede Globo na exibição de seus catálogos de
vídeo.45
No que se refere a narrativa transmídia, o ponto positivo é que de fato
a disponibilização do conteúdo no site permite que o telespectador tenha o
acesso ampliado ao telejornal. Com uso da transmidialidade, o público tem a
facilidade de escolher o melhor horário para assistir determinada matéria de
seu interesse. Alguns programas já permitem, inclusive, que os vídeos da
globo.com, antes protegidos, sejam baixados no computador.
No entanto, é válido destacar que o conteúdo exclusivo para o site é
um fator importante, pois permite o rompimento da linguagem fragmentada da
televisão com entrevistas mais longas e detalhadas, impossíveis de serem
exibidas em um telejornal com duração média de 25 minutos. A questão do
tempo, especialmente para o telejornal diário, inviabiliza o aprofundamento nas
informações e automatiza a sua divulgação como nas mensagens telegráficas.
Portanto, é possível afirmar que o simples uso da transmidialidade, que
amplia a oferta e o acesso à informação para o cidadão, já é em si um ponto
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Não é possível dizer exatamente quais são os motivos da decisão de não se explorar este
espaço. As razões podem variar de falta de anunciante até a decisão de manter o acesso
direto ao internauta. Do ponto de vista do utilizador do site, poder assistir ao vídeo sem a
obrigação de passar pela mensagem publicitária prévia é certamente uma vantagem.

positivo para quem assiste, e também um ponto nevrálgico para quem produz
o programa.
Considerando que toda programação feita na televisão tem como
objetivo final vender o espaço comercial, a mesma transmidialidade que
permite uma fidelização do telespectador ao conteúdo do telejornal, pode
afasta-lo da tela da TV no momento da transmissão do telejornal. Na prática,
isto pode significar perda de audiência no horário e consequentemente perda
de anunciantes.
De fato, muitos dos internautas replicam as chamadas para o início do
telejornal na TV e convidam seus seguidores no Twitter a assistir ao programa.
Mas também há uma boa parcela que manifesta-se por preferir ou só poder
assistir ao jornal na internet, em horário alternativo à sua transmissão.
Sobre este ponto é necessário registrar que, neste momento de
transição tecnológica não é só a internet que vem provocando mudanças no
modo de assistir TV. A TV digital, que ainda engatinha no Brasil, está aos
poucos chegando às casas dos telespectadores também é provocadora de
transformações. Então, junto com a preocupação em modernizar sua estrutura
e programação vêm as dificuldades em lidar com este novo ambiente
tecnológico.
Fácil perceber, portanto, que a transmidialidade é uma estratégia de
distribuição de conteúdo nova e vem sendo utilizada com certa reserva por
parte dos meios de comunicação tradicionais. A Internet, assim como as
demais mídias digitais, ainda causa mais temor que apreço naqueles que se
estabeleceram através da mídia convencional.
É bom lembrar novamente aqui, as palavras de Castells ao descrever
que a humanidade vive um momento em que a sociedade em rede é fato, mas
que a sua compreensão e a avaliação daqueles que nela se integram ou
dentre os que a condenam, oscilam entre a demonização e a idolatria
absoluta. Portanto, o entendimento racional do que seria sua real dimensão
ainda deixa a desejar.

As inovações tecnológicas ainda causam estranhamentos mesmo
naqueles que lidam com elas diretamente. Cito especificamente aqui,
empresas de mídia, consolidadas em seus nichos.
A televisão, que um dia já foi uma tecnologia “nova”, hoje é uma das
mídias mais conservadoras no que diz respeito à absorção destas tecnologias.
É possível inferir que a Internet, que despontou no Brasil há mais de 20 anos46
encontra resistência até mesmo entre profissionais da área de comunicação.
Existem ferramentas com características mais avançadas do que as
utilizadas pelo telejornalismo da Rede Globo, ao estabelecer este link com a
rede mundial de computadores. Este comportamento conservador leva à
conclusão de que ainda há muito receio por parte da própria emissora em
investir no desconhecido, em algo cujos resultados não podem ser
controlados. Isto porque ao abrir as portas da programação para a internet,
onde o fluxo de informações segue ritmo próprio, não há como prever seus
efeitos na mesma exatidão das pesquisas de audiência que definem o perfil de
cada programa de televisão.
Nos dados aferidos nesta pesquisa é visível a tensão entre as
empresas e as novas tecnologias que chegam cada vez mais rápido. No
momento atual, a transmidialidade está a postos e não pode ser ignorada pela
TV. O entretenimento já a absorveu como estratégia de marketing não só para
vender seu conteúdo como para atrair audiência. Falta ao jornalismo a decisão
de incorpora-la com mais efetividade. No entanto, fica claro que há
resistências de toda ordem inclusive, ao que parece, também resistências
econômicas.
É correto dizer que numa sociedade midiatizada, as possibilidades de
acesso a informação multiplicam-se a passos largos. Pouco antes do final da
década de 1990, sem levar em conta a imprensa alternativa, não havia mais
que jornais, revistas, o rádio e a própria televisão para levar informação até a
maioria das pessoas. Agora, as oportunidades de tomar conhecimento dos
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acontecimentos são incontáveis. Elas se manifestam nos blogs, nas
mensagens de celular e nas redes sociais.
Na mesma medida em que se dá a ampliação dos espaços midiáticos e
a democratização do acesso, também se expande a diversidade de pontos de
vista. A tecnologia fez mais que expandir os espaços de mídia. Estabeleceu a
condição da criação de uma sociedade em rede que, apesar de ser ainda mais
excludente que agregadora, permite uma ordem diferenciada na distribuição
do conteúdo informacional e de conhecimento.
A sociedade em rede tem o poder de transformar o cidadão de
telespectador passivo a produtor de informação. O telejornalismo, aberto a
rede

de

computadores

permite

ao

cidadão

estabelecer

parâmetros

diferenciados de avaliação do que realmente lhe interessa. Mais que isso, lhe
permite concordar, divergir, completar e até mesmo emitir seu próprio
conteúdo sem a mediação dos meios de comunicação tradicionais.
Esses elementos, é claro, já estão afetando o telejornalismo. Em
muitos momentos durante o JH, o telespectador fez uso do Twitter para se
posicionar sobre o conteúdo emitido pelo telejornal. Ainda que na relação do
internauta com este espaço aberto pela TV para a expressão da audiência, o
uso ainda seja pequeno, ele é significativo se considerarmos o quanto ainda é
excludente a oferta de computadores e acesso internet a preços acessíveis.
Apesar das dificuldades, a transmidialidade pode se configurar como
um importante passo rumo à abertura de espaços de ampliação do acesso à
informação, oferecendo ferramentas preciosas quanto a possibilidade de
interferir no conteúdo da mídia. Além disso, a transmidialidade tem o poder de
ampliar o acesso a informação, um produto que, no mundo globalizado, tem
tanto valor como riqueza quanto o dinheiro que nela circula. Fechando o
circulo, a informação tem o poder de gerar conhecimento, e este, por sua vez,
é fundamental para o exercício da cidadania.
A necessidade social da informação a que muitos tem se referido na
última década tem na extensão do conteúdo para a internet uma aliada ao
permitir o acesso da programação da TV, que tem hora marcada para
acontecer e, portanto, não pode “esperar” que o cidadão esteja disponível para

assisti-lo, uma vez que amplia as possibilidades de que essa informação
chegue a seu destino final: o público.
Historicamente, o jornalismo se constituiu dentro de um espírito
idealista e de disputa de idéias, que permitia o debate amplo sobre temas
muito caros à cidadania. Uma vez que o telejornalismo é o jornalismo na
televisão, ele está ancorado nos mesmo objetivos, os mesmos ideais.
No entanto, a observação do conteúdo do Jornal Hoje mostrou que
esses objetivos não são alcançados. Fica a indagação se o problema está na
formatação do telejornal, na escolha de quem o comanda dos temas que serão
tratados.
Da mesma forma, ainda há muitas limitações nos espaços de interação
do telejornal com seu público. Por mais que tenham acontecido avanços, por
mais que a tecnologia tenha proporcionado a abertura de espaços com reais
condições de interatividade e diálogo entre o público e televisão, a opção é por
uma postura ainda conservadora nesta relação.
Os resultados mostram também que a simples adoção da tecnologia
não significa a utilização de todas as potencialidades que esta oferece. No uso
do Twitter por parte do Jornal Hoje, está evidente uma dificuldade da equipe
do telejornal em manter um diálogo franco com o telespectador.
Embora

seja

uma

ferramenta

considerada

atualmente

como

fundamental para o jornalismo, o JH opta por um uso comedido deste recurso:
embora cada edição do telejornal tenha em média cerca de 23 matérias, há
dias em que nenhuma é levada ao Twitter. E o contato com o
telespectador/internauta também não está entre as prioridades do telejornal.
Apesar da potencialidade do Twitter como forma de manter um diálogo
franco e aberto com seus seguidores, esta não é claramente a opção do
telejornal. E mesmo seu uso como ferramenta jornalística está absolutamente
longe do que tem a oferecer, pois está diretamente vinculado ao tempo de
preparação do telejornal para edição do dia, transpassando poucos minutos
após o seu encerramento.
A decisão de não dar prioridade a este contato direto, nos leva a
considerar que para o telejornal a interatividade não passa de uma estratégia

de marketing e o uso da rede social se configura apenas como forma de
marcar presença. De forma mais ampla, podemos aferir também que as
ferramentas criadas pela tecnologia, e especialmente as formas de uso da
internet impõe, uma presença na rede que nem sempre significa seu uso
racional pelo jornalismo.
Em se tratando de interatividade, o Jornal Hoje está muito distante do
que a rede mundial de computadores pode oferecer. A observação da rede
social e do chat mostrou que a expectativa dos internautas está quase sempre
associada ao estabelecimento de um tipo de diálogo com o telejornal. Essa
expectativa está presente mesmo que ela não se estabeleça de forma
exatamente interativa, ou seja, a partir de uma troca imediata de conteúdos.
Mesmo quando a resposta, o retorno acontece um dia depois do primeiro
contato, o internauta demonstra certo contentamento.
No entanto, o acompanhamento dos processos de participação do
público mostra que esta expectativa é continuamente frustrada pelo silêncio
por parte de quem alimenta os canais de interatividade. Considerando que o
tempo de resposta para os receptores pode variar em até 24 horas, não se
pode falar em absoluto de interatividade no sentido estrito do conceito. Muito
menos é possível alcançar o conceito de comunicação dialógica, como o
defendido por Paulo Freire, em que emissor e receptor estabelecem uma troca
de informações contínua, sem que haja interrupções.
De fato, como é possível pensar em comunicação dialógica se o tempo
entre a emissão e a recepção e seu feedback pode levar até um dia para
acontecer? Isto quando acontece. Se levada em conta a quantidade de
mensagens recebidas a cada dia, no Twitter, e a quantidade de respostas
dadas pela equipe ligada ao Jornal Hoje, é possível concluir que não há,
como entende Paulo Freire, comunicação entre o telespectador/internauta e o
telejornal comunicação.
O que acontece dentro do ambiente web da rede social estudada não
passa de uma interação mediada por computador, que acontece de forma
extemporânea, sem a necessária decisão do telejornal de manter-se sempre
interconectado com seu público. O uso da rede social configura-se mais uma
vez como uma estratégia de fazer-se nela presente.

3.1 O PÚBLICO E A AGENDA

Também outro aspecto desta relação entre o público e o telejornal fica
prejudicado. Durante todo o trabalho aqui desenvolvido, buscou-se encontrar
no programa jornalístico espaços em que a interação com o telespectador
pudesse estabelecer uma condição nova: a de que o público pudesse
influenciar de forma efetiva no conteúdo expresso pelo jornal.
Os estudos comunicacionais demonstraram ao longo do tempo que
existe uma agenda que comanda as decisões editoriais no jornalismo. Seja
qual for a plataforma de divulgação das notícias, site, TV, rádio ou impressos,
a agenda-setting estabelece o ritmo, importância e visibilidade dos fatos
narrados, que resulta também no agendamento do próprio público.
O agendamento está inserido dentro da rotina produtiva das redações,
portanto, é dentro dela que os assuntos vão ganhar ou não espaço para serem
divulgados. E em geral, esta decisão circula entre os próprios jornalistas,
ficando o público à parte das normas e regimes que norteiam as escolhas.
Como a televisão é considerada o laço social que media a vida do
homem, e o telejornal a “Àgora” onde o debate público acontece, como
defendem alguns autores (Vizeu, Porcello e Mota, 2006) havia uma grande
angústia quanto à possibilidade de que a abertura do telejornalismo para a
web permitisse a inserção do público como ator no ato de decidir o que vai ou
não ser escolhido como fato noticiável.
Sobre esta questão é preciso levar em consideração alguns fatos. O
primeiro deles é de que certamente a internet trouxe numerosas possibilidades
de se estabelecer espaços de intervenções de todos os tipos. Rede social,
chats, enquetes virtuais, envio imagens (fotografias, vídeos, infográficos), emails são apenas algumas das ferramentas que podem garantir ao
telespectador a oportunidade de se inserir na pauta das discussões
jornalísticas.
O segundo fato, o Jornal Hoje abre estes espaços. Como já foi dito, há
espaços de interação para que o público envie seus próprios vídeos, solicite

matérias, opine sobre o que foi divulgado. O que leva à conclusão de que sim,
o telejornal pode ser interativo. Basta decidir por isto. E, principalmente, o
público tem canais abertos para provocar o telejornal a inserir em sua
programação, os fatos jornalísticos que considera importante para o seu
cotidiano.
Mas um problema se coloca entre a TV e o público: a mesma
tecnologia que abre estes espaços também pode ser excludente. O envio de
material produzido pelo público exige paciência e certo conhecimento sobre a
rede. Fazer uploads de vídeo requer saber prepará-los em formatos e
tamanhos que comportem o tráfego de dados na web, sem com isso afetar a
qualidade do material. Portanto, um cidadão comum, que não tem
familiaridade com a internet teria, certamente, dificuldades em utilizar o site do
telejornal para o envio de vídeos.
No entanto, também é fato que o uso deste recurso, quando acontece,
ainda é insipiente. O que esperar de um telejornal que abre espaço para o
envio de vídeos do público, mas não os divulga nem na televisão nem no site
da internet? A inversão no agendamento é algo absolutamente possível. Mas
depende de uma decisão estratégica do público e só pode ser alcançada
através de mobilizações.
Veja bem, durante todo o tempo de pesquisa do telejornal, foram
divulgadas matérias sobre a violência no Rio de Janeiro, especialmente sobre
os conflitos nos morros ocupados pelas forças de segurança. Os conflitos
diziam respeito a moradores com policias e traficantes com policiais. Ao longo
da pesquisa foi possível perceber que a produção do telejornal assumiu uma
clara defesa do uso da força de armas letais pela polícia dentro das áreas
ocupadas como forma de garantir a “segurança” e a “paz” dos moradores.
As imagens e a visão dos acontecimentos foram divulgados a partir das
informações

prestadas

pela

polícia

e

daquilo

que

os

repórteres

cinematográficos conseguiam captar, sempre que podia subir aos morros,
acompanhados pelos policiais e em locais por eles determinados. Esta
estratégia que aparentemente, partia da polícia e acatada pela emissora, até
como forma de garantir a integridade física de seus jornalistas, garantiu um
agendamento favorável à atuação da forças policiais em todo o processo.

Mas ainda assim houve um único dia em que os moradores
conseguiram filmar o uso da força policial contra membros da comunidade e
não contra traficantes como sempre era divulgado, com imagens de uso de
força excessiva. A partir desta divulgação houve um redirecionamento no
conteúdo da reportagem que tratou do problema nos morros47.
As imagens não foram diretamente enviadas para o telejornal. Foram
postadas pelos moradores em um site de compartilhamento de vídeos. O
impacto das imagens, a força da denúncia ganhou espaço no telejornal. O
vídeo foi captado pelo telejornal no site, identificado como “vídeo gravado por
morador” e incorporado à edição do dia.
Feito sob a visão de quem sofreu a agressão, as imagens foram
provocadoras de uma reportagem que levantou a discussão sobre possíveis
excessos cometidos pela polícia pacificadora contra moradores da favela
carioca.
Não há como saber se o vídeo chegou a ser enviado diretamente para
o telejornal, porque o telejornal não presta esta informação nem na sua edição
normal nem no seu site. Mas demonstra que a chegada das tecnologias e o
acesso a elas podem permitir que haja uma inversão neste jogo desequilibrado
e injusto entre quem comanda o telejornalismo e quem o assiste. O
desequilíbrio e a injustiça se configuram, especialmente no fato de que a
grande maioria dos telespectadores desconhece as razões que definem o
agendamento dos fatos a serem noticiados.
A tecnologia municia o cidadão com armas capazes equilibrar este
jogo, e até mesmo de inverter-lo. Mas as barreiras para alcançar esta
possibilidade ainda são grandes. A tecnologia por si só, a sua existência
apenas, não configura nenhuma mudança de relevância e alcance social. Para
que ela seja provocativa de transformações é necessário que a sociedade se
aproprie dela e a utilize com este objetivo.
No caso do jornalismo, enquanto o público se mantiver alheio às
estratégias que definem a hierarquia dos fatos noticiados, não haverá

47

As imagens foram gravadas por moradores durante uma abordagem no Morro do Alemão.
Revoltados como que pareceu abuso de poder por parte dos policiais, os moradores reagiram.

mudança. É preciso haver a decisão de participar e interferir nos processos
comunicacionais. A inserção do vídeo que relatado acima, é a representação
do olhar do público sobre sua própria realidade e ao que tudo indica não
ocorreu por uma interatividade direta entre seu autor e o telejornal. A emissora
é que foi busca-lo na rede mundial.
Cecília Peruzzo (2005), debruça-se incansavelmente sobre estudos do
uso da tecnologia como forma de ampliar os espaços de mídia alternativa. Ou
seja, aquelas que são produzidas e difundidas pela comunidade ou por
organizações sociais comprometidas como a comunicação comunitária.
Num mundo em que cresce e se estabelece a comunicação “todostodos”
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a despeito da emissão “um-para todos”, é respeitoso dizer que este

caminho pode levar a sociedade a um outro patamar comunicativo, em que os
processo midiáticos, empresariais, podem vir a ser obrigados a cada vez mais
considerar sua audiência enquanto público participativo, ou seja, ativo em sua
programação.
Portanto,

é

preciso

mais

que

criar

espaços

alternativos

de

comunicação. É possível disputar a abertura de canais de emissão da opinião
e necessidades do cidadão na mídia tradicional estabelecida. Não há de se
negar que a força da mobilização na divulgação do vídeo sobre a atuação da
polícia na favela, provocou uma mudança na forma de tratar a questão da
ocupação dos morros cariocas.
No dia anterior à transmissão do vídeo citado neste trabalho, outras
imagens produzidas por moradores do morro foram buscadas na internet e
utilizadas no telejornal para mostrar rajadas de tiros trocados entre traficantes
de duas comunidades. Estes dois fatos são prova de que se o telespectador
mudar sua postura diante da TV, ele poderá ser mais que audiência.
O olhar muda na medida em que o foco é escolhido pelo próprio
público, por aquele que, em geral, está apenas em frente à tela da TV. Mesmo
que a mudança tenha sido pontual, ela está cheia de simbolismos que, como
foi demonstrado, fortalecem e provocam novas ações, tornando o cidadão
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produtor e emissor dos fatos que realmente lhe fazem diferença, que são caros
à sua cidadania.
Não há meios de medir com exatidão a participação do público do
Jornal Hoje no site e em outros espaços abertos através da rede mundial. Isto
porque estes dados não são fornecidos de forma explícita pela emissora.
Certamente, porque se configura como informação sigilosa, utilizada para
consumo interno. Além de serem dados fundamentais para definir e direcionar
a programação bem como atrair anunciantes.
Portanto, deixar estes dados à mão não interessa à emissora, pois
pode comprometer sua posição diante das concorrentes. Mesmo diante desta
barreira, é possível avaliar que enquanto rede de computadores ainda é
pequeno o volume de participação do público nos espaços de interatividade
oferecidos.
O Jornal Hoje é um telejornal de alcance nacional com quase 300 mil
seguidores, mas há dias em que o número de menções ao JH no Twitter não
chega a 15. Portanto, o telejornal está longe do que se aspira como uma
comunicação interativa e dialógica.
Em muitos momentos do telejornal, os apresentadores tentam dar a
impressão de que utilizam formas dialógicas, que dão a sensação de que
estão fisicamente no mesmo ambiente que público. Quando o apresentador do
telejornal olha para a câmera e diz: “quero aproveitar este momento e convidar
a cara telespectadora para discutir [...]”, o primeiro instinto é chegar a cadeira
ou a poltrona adiante, aproximar-se da tela para ouvir melhor como se
houvesse a chance da réplica imediata.
O diálogo é simulado, é representado. Não só na sua forma teatral,
mas sinicamente também. Considerando que para Paulo Freire a comunicação
é um ato de diálogo. Em que a emissão, recepção e réplicas têm de acontecer
de forma imediata, no mesmo nível e possibilidade para todas as partes
envolvidas no ato comunicativo, no telejornal este diálogo está restrito aos
apresentadores, à redação, às pessoas que preparam o telejornal.
Sobre este aspecto, dois fatores são importantes. O primeiro é de
natureza técnica. Quando se fala de diálogo na televisão ou na rede de

mundial de computadores, não há como pensar numa conversa como a que
temos com um colega de trabalho, com amigos ou qualquer outra pessoa com
quem se divide o mesmo ambiente no momento da fala.
Este é o diálogo real, na essência do que se pretende ou, melhor, do
que está expresso no conceito freiriano. A troca é imediata. Mas no que diz
respeito ao diálogo nas duas plataformas comunicativas de que trata este
trabalho, na convergência entre a televisão e a internet, o diálogo é sempre
mediado. No caso, mediado pela própria tecnologia. Não há diálogo
presencial, do ponto de vista da presença de duas pessoas juntas, fisicamente.
Mas há o diálogo virtual que pode ser tão intenso quando o presencial.
A internet permite hoje um sem número de possibilidade de estar junto,
de trocas, mesmo que seja no ambiente virtual das redes comunicativas. Duas
ou mais pessoas podem conversar, trocar documentos, e informações das
mais variadas. Pode haver mobilizações e até atos públicos de relevância,
todos mediados pelo computador. Na convergência com a televisão a internet
pode oferecer mais.
Através da rede, o contato com quem produz o telejornal pode sim ser
dialógica. As redes sociais e os softwares que possibilitam os chats permitem
este diálogo, mesmo que mediado pela máquina. E a resposta pode ser tão
imediata quanto um pensamento, basta que para isso se tenha a tecnologia
necessária. Neste ponto, o fator positivo pode se tornar também negativo.
A tecnologia não é acessível a todos. Este ano foi divulgado a última
pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet (CGI) de análise do acesso à
internet em todo o País. A pesquisa também apurou a presença do
computador na casa dos brasileiros. A pesquisa se refere ao ano de 2010. De
acordo com os dados apresentados, o computador está presente em apenas
35% dos lares brasileiros.
Um número muito pequeno para uma tecnologia cujo uso é tão
importante hoje quanto o telefone. E mostra que mais que democratizar o uso
da internet é preciso universalizar a tecnologia que a precede, o próprio
computador.

A pesquisa reforça o que já havia sido apontado aqui

anteriormente. Somente o fato de existir a tecnologia não é suficiente para que

ela seja utilizada com a eficiência e efeito que é capaz de proporcionar. É
preciso uma educação direcionada para uso das tecnologias digitais.
O comportamento comedido do público diante dos espaços virtuais
oferecidos pela rede de computadores para o contato direto com quem produz
a televisão reflete não só uma desatenção quanto ao seu potencial, mas
especialmente uma dificuldade de compreender o quanto as tecnologias
interativas tem a oferecer de transformador.
Portanto, como esperar que o diálogo entre a TV e seu público, através
da web, alcance o que preconiza a comunicação dialógica com tantas
barreiras a serem transpostas. Apesar das dificuldades, não pode haver
pessimismo para olhar a questão. Ao contrário, é preciso haver mobilizações
que democratizem este acesso.
Além disso, o fato de haver esta dificuldade não pode ser considerado
motivo para deixar de perceber ou entender que na sociedade atual existe sim
o sujeito hiperconectado. Aquele que assiste à tela da TV enquanto navega
pela internet e ouve música. E o direcionamento de sua atuação enquanto
sujeito social, enquanto cidadão deve ser avaliada como potencialmente
transformadora.
A absorção das TICs é, potencialmente, capaz de gerar grandes
revoluções comunicacionais e, por consequência, sociais. Mas não é possível
sentar e aguardar que elas aconteçam por si só. É necessário haver
mobilização em torno desta possibilidade. No momento, é preciso ter em
mente que as mudanças são constantes e os rumos da comunicação neste
ambiente são incertos.
O segundo fator a se considerar sobre o diálogo do público com a TV
através das internet é a decisão editorial e empresarial de faze-lo. E esta é
uma medida que cabe à emissora tomar. O que foi observado nesta pesquisa
é que, no que se refere ao telejornal em questão, (e que reflete não só uma
decisão editorial, mas de uma política de comunicação da empresa que o
mantém, é que a interatividade) o contato direto com o público ainda não é a
prioridade da emissora.

A fala do telespectador é absolutamente selecionada e clivada. É um
produto de mídia, vendido como fruto de uma relação interativa, mas que na
realidade não é mais que um acessório para atrair audiência. A relação da
televisão com seu público se assemelha à relação que a educação tradicional
mantem entre professores e alunado.
Há muitas semelhanças entre os argumentos de Freire sobre a
importância no diálogo na construção do saber e a valor que a interatividade
tem para o jornalismo. A interatividade na internet é o diálogo virtualizado
pelas redes, indispensável para a comunicação mediática.
Portanto, para que o telejornal seja de fato parte da realidade é preciso
que ele esteja em diálogo com quem vive o cotidiano ali retratado. Na
televisão, os apresentadores do telejornal e toda a produção que está por trás
deles fazem o papel do professor conferencista.
Assim como o professor de quem fala Paulo Freire, o telejornal busca e
processa a informação como se esta não fosse passível de discussão, como
se os fatos por si só bastassem, sem incorporar a eles a necessária conexão
com não só com os sujeitos a eles afetos, mas com aqueles que o consomem
nos noticiários. A emissora interpreta a realidade, o cotidiano através de seu
próprio olhar, com a intenção de formata-la para que “caiba”, se ajuste às
regras da televisão.
Considerando a importância da televisão como Laço social, é possível
levantar a hipótese de que a vida social é construída a partir de uma narrativa
unilateral, sob as regras de um padrão estético que não representa a realidade
com fidelidade porque, simplesmente, o sujeito a quem se refere é
negligenciado nas etapas de formatação do noticiário.
Para que esta realidade seja diferente, é preciso mudar adaptar as
rotinas produtivas das redações ao que as redes interativas oferecem. É
preciso que o público também seja parte do processo de produção da
informação e que o olhar do gatekeeper não seja o único a definir o que é ou
não importante.
Se é através dos processos comunicativos que as pessoas se
relacionam com realidade e com o outro, o rompimento da comunicação

dialógica significa a recriação da vida social a partir de percepções
individualizadas. E é justamente este o problema enfrentado pelo jornalismo,
no caso, o telejornalismo.
Parafraseando o mestre, o que se pretende com o diálogo na
comunicação mediada é a problematização dos fatos que geram a notícia e
sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se geral e sobre a
qual incide. Só assim, é possível compreende-la e retrata-la com a exigida
objetividade jornalística.
Ao se abrir à interatividade, o telejornal tem de fazer mais que repetir
suas chamadas de matérias nas redes sociais, distribuir links para seus vídeos
no site. Precisa se conectar com os interesses do público de forma efetiva e
abrir a redação às suas opiniões e incorpora-las na edição exibida na
televisão. Só assim poderia falar em comunicação dialógica e o telejornal seria
o produto final deste diálogo.
Nota-se que mesmo quando se propõe a ser interativa, com a
realização de chats, em que o público poderia, em tese, dialogar de forma
direta com um especialista, por exemplo, há a mediação. Não há a pergunta e
resposta direta, as mensagens, a fala do público é também selecionada e
clivada por um intermediário, alguém da produção que determinar o que será
respondido.
Parece ser muito ambicioso querer fazer da televisão um espaço para
comunicação dialógica. Mas o fato é que a mídia tradicional precisa se
conectar com os novos anseios do cidadão. Apesar da realidade difícil no
acesso internet, as barreiras financeiras e a falta de uma educação
direcionada ao mundo digital, há um movimento cada vez mais fluido em
direção à incorporação das tecnologias interativas no cotidiano do cidadão.
Já existe um agir comunicativo na relação do público com a televisão.
Ele está expresso no contato que o telespectador está constantemente
buscando e também na criação dos elementos que favorecem este contato. O
que falta é tornar esta ação efetiva, transparente e transformadora. Sem a
transformação, tudo fica na simulação.

A vida diária vem sendo redefinida conforme em novos padrões e a
oferta de abundante de informação em outros meios mais comunicativos que o
do telejornalismo vem ganhando cada dia mais espaço entre aqueles que se
alimentam de informação. Trata-se, nas palavras de Castells (2006), de
reconhecer os contornos do nosso novo terreno histórico, ou seja, o mundo em
que vivemos.
Sem uma mudança significativa na forma transmissiva das mídias para
um formato comunicativo a mídia tradicional vai continuar a perder espaço
para outros meios. Uma transformação que se justifica não só no sentido da
democratização dos espaços comunicacionais, mas até mesmo dentro de uma
visão capitalista de manter a lucratividade.
Retomando os dados sobre a distribuição da publicidade, a taxa de
crescimento dos investimentos publicitários na internet é maior que a da
televisão. Só este motivo, já justificaria um redirecionamento no uso da
tecnologia. Mas o que se espera é que a abertura para a comunicação
dialógica ocorra por razões também sociais, em que a emissora se alie à
democratização da comunicação.
O agir comunicativo depende da ação, especialmente, do cidadão de
tornar-se parte da produção do conteúdo televisivo. Gentilli desenvolveu
estudos sobre o direito à informação como condição essencial à própria
cidadania. De fato, no mundo globalizado não se pode pensar a cidadania sem
a que a informação esteja garantida.
Mas o que foi possível observar com este trabalho é que só distribuir
informação não pode ser considerado suficiente para que esta exigência esteja
cumprida. Esta informação precisa não só estar acessível, mas precisa estar
comprometida com os anseios da cidadania.
Se voltarmos à discussão da democracia, pensando na mídia como
parte do todo social, e no jornalismo como interesse público, a construção de
uma vida cidadã depende também de como esta é retratada nos meios de
comunicação.
Ao se debruçar sobre os estudos do jornalismo e da democracia
Gentilli demonstrou que a informação deve ser tratada como parte dos direitos

civis do homem. À esta tese é possível assimilar a compreensão de que mais
que ter acesso, o cidadão precisa ser parte das decisões que definem o fluxo
informacional, especialmente, aquele que flui através dos meios de
comunicação, na forma jornalística.
E não basta saber como funciona, não basta conhecer as estratégias
do newsmaking, como defendem. É preciso nele interferir, participar. E mais,
como sustenta Gentilli, é preciso que o direito à informação seja mais que um
direito civil garantido. É preciso garantir sua validade prática, pois o jornalismo
tem a força, a pontencialidade de garantir a cidadania em toda a sua
pluralidade.
No entanto, não há pluralidade no jornalismo praticado na Rede Globo,
que de uma forma geral não consegue ultrapassar as fronteiras do sudeste do
país. Na maioria das tentativas de demonstrar o contrário, a emissora incorre
em outro erro que é mostrar as demais regiões do país de forma pejorativa,
como se fossem constituídas apenas de subcidadãos, reforçando aspectos
como miséria e violência.
Um exemplo claro deste tratamento desigual, foi a divulgação do
resultado do Enem em que o Nordeste brasileiro foi destacado como a região
com o pior desempenho em um stand-up de 1 minuto e 15 segundos.
Situações como esta pode ser contrapostas através do uso das
tecnologias interativas. Se o público se mobiliza no sentido oposto, pode haver
mudanças, como a que ocorreu na retratação dos conflitos entre moradores de
favelas e a polícia.
Podemos também indagar se ausência de participação se deve a
inexperiência democrática do brasileiro depois de anos de ditadura, que
inclusive afetaram de forma contundente a própria televisão e o jornalismo, No
capítulo I, este trabalho trouxe uma divisão histórica nas etapas de
desenvolvimento do jornalismo feita por Marcondes Filho (2002, p.30). Nela, a
última etapa se refere ao jornalismo do final do século XX, quando começam a
ser incorporadas de formas mais intensa as redes e “formas interativas de
criação, fornecimento e difusão de informações.”

Passados mais de dez anos do início do século XXI, é possível avaliar
que a interatividade ganhou o poder de conduzir o jornalismo na atualidade e
realmente trouxe essa nova fase para o telejornalismo e para a televisão. É um
novo marco teórico, em que o fazer jornalismo precisa estar conectado ao
cidadão não enquanto destino final de seu produto, mas como parte de todo o
processo de apuração, construção e emissão da notícia.
Apesar de o telejornal estar na rede social sem utilizar toda a sua
potencialidade, o simples fato de da emissora disponibilizar – mesmo com
restrições – esse recurso mostra que ela sabe que não pode desprezar o seu
uso, pois assim, pois corre o risco de ser atropelada pela concorrência e
principalmente pelo seu próprio público. E se isso acontece, a credibilidade fica
abalada.
No entanto, o fluxo informacional só pode ser considerado interativo na
medida em que é absorvido, transformado e redistribuído, não só através da
web como entre as pessoas que se relacionam diariamente. O simples ato de
redistribuir um conteúdo também é comunicação, pois indica uma opinião
emitida, independente de ser ela positiva ou negativa, mas não é
interatividade.
Além disso, o tempo que coordena a TV e define seus espaços e
programação é o mesmo que define hoje o ritmo de vida do sujeito. E a
informação é capital social, que pode dar a este mesmo sujeito condição
diferenciada e privilegiada na sociedade.
Em muitos momentos no Twitter, o internauta faz questão de
demonstrar que é bem informado, que assiste ao jornal, que enviou uma
sugestão de matéria, que teve seu questionamento respondido pelo telejornal,
que sua cidade foi tema de uma reportagem.
Este é o capital social que a informação garante ao público que procura
estar conectado. A evolução deste comportamento, na medida em que as TICs
avançam é o uso deste potencial para a transformação social. E o (tele)
jornalismo para se manter no mesmo ritmo desta evolução precisa se
modificar, se atualizar.

É preciso compreender que os processos que precedem a exibição ou
a divulgação da informação jornalística precisam estar inseridos dentro de uma
comunicação

que

absorva

o

diálogo

com

o

público

como

política

comunicacional. Então, é mais que adotar ferramentas propiciadas pelas
tecnologias interativas. É reformular toda uma estratégia de produção para que
o resultado final, o programa ou o jornal, seja produto do diálogo entre o
público e quem transforma os fatos em notícia.
Sem esta decisão, o (tele) jornalismo tende a se esvaziar. Os caminhos
por onde passam as informações se multiplicaram em milhares de estradas, de
infovias criadas pelos próprios consumidores de informação. Se quem a
produz não se atualiza, se perde no emaranhado da tecnologia.
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ANEXO
QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA
Data: __/__/______.
Duração do Telejornal: _____
Uso explícito da palavra cidadania/cidadão: ( ) sim ( ) não
Houve o convite expresso para a participação do telespectador em situações
de interatividade? ( ) sim ( ) não
Em caso de SIM:
Em quais matérias:
1.
2.
3.
4.
Quantas vezes? (
Quem usou:
( )Apresentador
fala

) cidadania (

) cidadão

( )Repórter ( )personagem ( )especialista ( )povo

Em que contexto
a) Situação prática de agressão ou defesa do cidadão ou da cidadania
b) Comentário amplo sem contextualização
c) Comentário amplo, mas com contexto de fundo político ou social
d) Autopromoção
e) Não identificado
Há participação direta do telespectador: ( ) sim ( ) não
Assunto / Título:
( ) Trabalho ( ) Transporte público ( ) Saúde ( ) Segurança Pública
( )presente na escalada
( )chamada de bloco
_______________________________________________________________
Classificação:
( )Reportagem
( )Nota ( )Ao vivo
( )Nota coberta
( ) stand up
( ) link ( ) Informativa ( ) Notícia ( ) matéria agendada
(

) Positiva

(

) Negativa

Em caso de NÃO, mas cujo assunto está direta ou indiretamente inserido na
temática cidadania
Assunto / Título: ____________________________________
( ) Emprego ( ) Transporte público ( ) Saúde ( )
( ) presente na escalada
( ) chamada de bloco
Classificação:
( )Reportagem
( )Nota
( )Ao vivo
( )Nota coberta
( ) link
( ) especialista no estúdio

( )stand up

(

) Informativa

Conteúdo:
( ) Positiva

( ) Notícia (

(

) matéria agendada

) Negativa

Chat: ( ) sim ( ) não
Sugerida por telespectador: ( ) sim ( ) não
Se SIM: ( ) telefone ( ) Twitter ( ) email
contato

(

) não informou o meio de

Questionário para Twitter:
Interação do Jornal Hoje com internautas:____________
Resposta direta no Twitter:____________________
Participação de internautas entre às 8h e 18h:____________
Sugestões de assuntos para matérias:_____________
Comentários sobre matérias tratadas no dia:___________
Comentários genéricos (elogios entre outros):____________
Chats:
Data: ______________
Duração: ___________
Assunto:_____________
Sugestão de telespectador: ( ) sim ( ) não
Número de participações via Twitter: _____________

