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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discutir o telejornalismo como um produto cultural
expandido no contexto de convergência midiática, buscando entender quais mudanças e
reconfigurações o telejornalismo tem sofrido com a internet e como essas mudanças têm
alterado os valores jornalísticos socialmente reconhecidos. Partimos de um referencial teórico,
a partir dos Estudos Culturais ingleses, especialmente com o conceito de gênero e da hipótese
cultural de Estrutura de Sentimento. Apresentamos uma discussão que abordou o
telejornalismo na internet, em suas dimensões culturais, políticas e tecnológicas. Iniciaremos
com a conceituação do que chamamos de produto cultural expandido e, em seguida,
apresentaremos análises a partir de conteúdos jornalísticos dos principais telejornais de
referência do país, acessíveis na internet. Buscamos evidenciar como os valores-notícia,
especialmente a atualidade, relevância e o tempo presente, têm sido reconfigurados. Os
resultados apontam que, com a convergência, há uma mudança na forma e na veiculação dos
telejornais e essas práticas têm alterado os valores jornalísticos, especialmente por que o
acesso aos telejornais na web é a partir de edições gravadas e que já foram exibidas na
televisão. Apontamos também que os valores-notícia são mutáveis de acordo com o momento
histórico e o contexto social e tecnológico. No entanto, alguns valores-notícia são recorrentes
em épocas distintas.
Palavras-Chave: Telejornalismo 1. Produto Cultural Expandido 2. Convergência 3. Valores
Jornalísticos 4. Atualidade 5.
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reconfigurations of the news values in the internet. 2017. Tese (Doutorado). Universidade
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ABSTRACT

The present work aims to discuss the telejournalism as an expanded cultural product in the
context of media convergence, seeking to understand what changes and reconfigurations the
telejournalism has suffered with the internet and how these changes have altered the socially
recognized journalistic values. We start from a theoretical framework from English Cultural
Studies, especially with the concept of gender and cultural assumption of Structure of Feeling.
We present a discussion that approaches the telejournalism on the internet, in the
technological, political and cultural dimensions. We began with the conceptualization of what
we call expanded cultural product and, then we showed analyses from journalistic contents of
major Brazilian TV News, accessible on the internet. We tried showing how the values-news,
especially the timeliness, relevance and time present, have been reconfigured. The results
indicate that, with the convergence, there is a change in shape and in disseminating the TV
news, and these practices have altered the journalistic values, principally why the access to
TV news on the web is from recorded editions and which have already been shown on
television. We point out also that the values-news are changeable according to the historical
moment and the social and technological context. However, some values-news are recurrent
in different times.
Keywords: Telejournalism 1. Expanded Cultural Product 2. Convergence 3. Journalistic
values 4. Actuality 5.
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INTRODUÇÃO
As mudanças nos hábitos de consumo de mídias dos brasileiros têm intensificado nos

últimos anos, especialmente no aumento de consumo televisivo e de internet. É cada vez mais
comum perceber em nós mesmos e nas nossas famílias essa mudança, pois estamos

consumindo televisão ao mesmo tempo em que estamos conectados na internet, comentando

o que assistimos, compartilhando trechos ou fotos de reportagens, séries, novelas etc.

Consumimos televisão também diretamente no celular, por meio da transmissão digital ou por
meio da internet no celular.

Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2015, que trata do maior

levantamento sobre os hábitos de informação dos brasileiros, a mesma revelou que a televisão
segue como meio de comunicação predominante e mostrou, também, “que o brasileiro já

gasta cinco horas do seu dia conectado à internet e que os jornais são os veículos mais

confiáveis” (BRASIL, 2015, p. 7). Em média, os brasileiros passam 4h31m por dia, expostos
ao televisor, de segunda à sexta-feira e 4h14m, nos finais de semana, números superiores aos
encontrados na PBM 2014, que eram 3h29m e 3h32m, respectivamente. Houve um aumento
considerável de exposição à TV de mais de 1 hora, o que refuta o pensamento do senso
comum de que a televisão tem perdido audiência em relação à internet, na verdade, ambos os

meios têm crescido em audiência a passos largos. O que tem acontecido, e a pesquisa

demonstrou, é uma maior pulverização da audiência com o crescimento do acesso à TV por
assinatura pelas classes C e D e, ao mesmo tempo, um aumento do número de residências

com acesso à internet (BRASIL, 2015, p. 7). O uso da internet também é mais intenso do que
o obtido anteriormente. Os usuários das novas mídias ficam conectados, em média, 4h59m

por dia, durante a semana e 4h24m, nos finais de semana – na PBM 2014, os números eram

3h39m e 3h43m –, valores superiores aos obtidos pela televisão. Mais uma vez, temos um
aumento de mais de 1h por dia em relação aos dados de 2014 (BRASIL, 2015, p. 7). O que

confirma o fato de que TV e internet têm crescido em audiência e em compartilhamento de
informações e desfaz-se o mito de que a internet iria acabar com a televisão.

Outro fator relevante é o aumento do consumo de internet por meio de dispositivos

móveis, especialmente, os celulares. Segundo a pesquisa, o uso de aparelhos celulares
acessando à internet já compete com o uso por meio de computadores ou notebooks, 66% e

71%, respectivamente. O uso de redes sociais influencia esse resultado pois, entre os

internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as mais utilizadas: o
Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%) (BRASIL, 2015, p. 7).
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Os dados apresentados até aqui ratificam as mudanças de comportamento no consumo

de mídia, especialmente, de televisão e internet, o que corrobora com o fato de as emissoras

de TV enviar cada vez mais os seus conteúdos para a internet. Essas informações traduzem
um processo contínuo de hábitos de produção e consumo de mídia, no atual contexto de
convergência.

A partir desse cenário cultural e tecnológico, apresentamos duas questões norteadoras

da nossa pesquisa: a primeira é que, no contexto de convergência midiática, os telejornais

buscam acompanhar as demandas sociais por conteúdo jornalístico na internet e têm
expandido os seus conteúdos para outros espaços, não se restringindo apenas ao espaço

televisivo. Desta forma, chamamos os telejornais de produtos culturais expandidos; a segunda

questão norteadora e central para a nossa pesquisa é entender como os valores jornalísticos

(simultaneidade, instantaneidade, revelação pública, relevância e, especialmente, a atualidade)
são reconfigurados no telejornalismo expandido na internet. Isto é, como esses valores

aparecem no telejornalismo multilinear e como os telejornais se constituem enquanto formas
discursivas e gêneros midiáticos, no ambiente multilinear da internet. Nesse contexto,
procuramos entender também quais são as marcas e as formas próprias das matrizes culturais
da televisão e da internet.

Diante dessas questões, sedimentamos as nossas reflexões a partir de um referencial

teórico-metodológico tributário dos Estudos Culturais ingleses, especialmente com as
contribuições de Raymond Williams (1961, 1979, 2004, 2011), Itania Gomes (2006, 2007,

2011, 2012) e Jesus Martín-Barbero (2003, 2004, 2014). Apresentamos os conceitos de
gênero e estrutura de sentimento, para contextualizar o nosso objeto de análise, a saber, os

telejornais de referência das principais emissoras de televisão aberta e fechada do país. Estes

dois conceitos ajudam a compreender o jornalismo enquanto instituição social e os telejornais

como formas culturais dinâmicas e que se modificaram ao longo de sua constituição histórica.
Para tratar da dimensão tecnológica, lançamos mão do conceito de convergência em uma

perspectiva cultural e menos tecnicista, a partir de Jenkins (2009, 2014), Martín-Barbero
(2003, 2004), Briggs e Burke (2004).

De forma central, apresentamos uma discussão sobre os valores-notícia, a partir da

análise dos programas e suas respectivas páginas na internet e nas redes sociais. Para isso,
revisitamos os conceitos clássicos sobre os valores-notícia, a partir de Wolf (2004), Traquina
(2005) e Machado (1990). Buscamos demonstrar de que maneira os valores jornalísticos se

reconfiguram no telejornalismo expandido, isto é, como a atualidade jornalística é convocada
nos programas, como os discursos de tempo presente e de atualidade são reconfigurados pelos
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veículos e, para isso, trabalhamos especialmente com os autores Gutmann (2014) e Antunes
(2007). Buscamos também discutir a questão da interação/interatividade, proporcionada pelos

telejornais na internet e como as redes sociais têm ampliado a participação dos
telespectadores, a partir de Primo (1999, 2000, 2010).

No primeiro capítulo, abordamos o telejornalismo como uma forma cultural e o

reconhecemos como uma instituição social. Refutamos qualquer ideia de determinismo

tecnológico e compartilhamos com Willliams (2004) e Martín-Barbero (2004) a tese de que os
meios de comunicação estão intrinsicamente interligados com o desenvolvimento cultural e

político das sociedades em que estão inseridos e que não são fruto meramente dos processos
tecnológicos de forma isolada.

No segundo capítulo, apresentamos e discutimos o referencial teórico-metodológico

que auxiliou a pesquisa, acerca das mudanças no telejornalismo, bem como as novas
incursões do telejornalismo na internet. Foi preciso trazer à tona o conceito de gênero como

uma categoria cultural, que contribuiu no entendimento das mudanças que o telejornalismo
tem sofrido. Por meio do conceito de gênero, é possível visualizar as marcas históricas e

culturais do desenvolvimento do telejornalismo, bem como as mudanças históricas que esse
gênero vem passando no contexto cultural atual.

Lançando mão do mapa das mediações de Martín-Barbero (2003), Gomes (2011)

percebe o gênero como categoria cultural, que se deixa ver na articulação dos dois eixos do
mapa, o diacrônico, que diz dos modos como as matrizes culturais se relacionam com a

constituição dos formatos industriais, e o sincrônico, entre as lógicas de produção e

competências de recepção ou consumo. O conceito de Estrutura de Sentimento é um dos mais

importantes na obra de Williams como uma hipótese cultural que possibilitou estudar a

relação entre os diferentes elementos de um modo de vida, dessa forma, nos permite também
olhar para o nosso fenômeno e perceber transformações em curso no que diz respeito ao
telejornalismo na internet.

Para entender as reconfigurações da televisão na atualidade, apresentamos o conceito

de produto televisivo expandido, pois ver televisão é também comentar a televisão na internet,

é experimentá-la em outros ambientes da rede por meio de múltiplos dispositivos. Desta
forma, se percebe que a experiência de ver televisão perpassa por um regime de expansão dos

seus produtos, que permite assistir à TV na internet, mas, ir além, pois é possível comentar,

compartilhar fotos, trechos ou edições na íntegra dos telejornais, nas redes sociais. O
telejornalismo tem se materializado em outros meios e plataformas, na forma de um produto

cultural expandido. Diante disso, busca-se entender o telejornalismo na internet como um
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produto cultural expandido, resultado de processos tecnológicos, históricos e, sobretudo,
políticos e culturais.

No terceiro capítulo, discutimos como o telejornalismo na internet e reconfiguramos

os valores jornalísticos, especialmente o sentido de atualidade jornalística. O Jornalismo,
enquanto instituição social reconhecida, necessita se constituir a partir de valores jornalísticos

claros e bem definidos, que podem sofrer alterações a depender do contexto histórico. Com
isso, evidencia-se que os valores-notícia são mutáveis, de acordo com o momento histórico e

com o contexto social e tecnológico. No entanto, alguns valores-notícia são recorrentes, em
épocas distintas. Até aqui, se pode considerar que os valores-notícia são construídos social,

cultural e historicamente. No contexto da convergência, pode-se perceber que os valoresnotícia operam de forma distinta no telejornalismo expandido e que os valores como
atualidade e relevância são decisivos para a manutenção dos telejornais na internet.

No quarto capítulo, apresentamos o nosso corpus de análises. A escolha do corpus se

deu, inicialmente, pela necessidade de analisar os principais telejornais dos canais abertos e
fechados da programação brasileira. Como se trata de uma análise empírica, para observar

como o telejornalismo brasileiro se apresenta em termos de convergência e expansão em

múltiplas plataformas, entendemos que era necessária a escolha de um corpus extenso, que
possibilitasse uma visão mais geral do estado da arte desses produtos. Isto posto, o nosso
recorte ficou delimitado da seguinte forma: Rede Globo – Bom dia Brasil, Jornal Hoje,

Jornal Nacional e Jornal da Globo; Rede Record – Fala Brasil e Jornal da Record; Record
News – Jornal da Record News; Rede Bandeirantes – Jornal da Band e Jornal da Noite; SBT

– Jornal do SBT e SBT Brasil. Além dos programas na TV fechada, Jornal da Globo News,
Jornal das Dez do canal Globo News e o programa Jornal da Band News, do Canal Band

News TV. Todos esses programas foram analisados a partir da programação, disponibilizada
na internet, qual seja, os sites dos telejornais e os seus perfis nas redes sociais.

O recorte temporal das edições analisadas, inicialmente, se refere aos meses de julho a

outubro de 2014 e de janeiro a agosto de 2015. Como as mudanças na web são muito rápidas,
selecionamos mais um mês para análise, o de setembro de 2016, para atualizar o corpus da

pesquisa e observar se houve mudanças significativas nas páginas dos telejornais. As edições
foram escolhidas de forma randômica, com o objetivo de preservar uma amostra heterogênea
e com uma dilatação temporal longa, para permitir ver mudanças na estruturação e

organização dos sites de cada telejornal. É importante ressaltar que não pretendemos, com as
análises dos programas, realizar um estudo imanente dos telejornais ou o modo de

endereçamento de cada programa. O nosso objetivo foi demonstrar, empiricamente, a
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expansão do telejornalismo em múltiplas plataformas e como essa expansão propicia novas
conexões, debates, análises etc.

No quinto capítulo, apresentamos uma discussão sobre interatividade e participação no

telejornalismo expandido. Alex Primo (1999, 2000) afirma que para ter uma maior

compreensão e para que se amplie a noção de interatividade, é preciso que se tenha
“envolvimento” como um “tomar parte”, onde o interagente pode participar da construção do

processo. E que é preciso ultrapassar a noção de mero encantamento e trabalhar para que a
participação ativa e recíproca se torne regra e não exceção. Buscamos, a partir dos conceitos

de interação mútua e reativa, analisar como se estabeleceram os processos de interação e
interatividade nos programas aqui analisados.

Com relação à participação dos telespectadores, seja na televisão ou por meio dos sites

dos programas televisivos, Jenkins (2009, p. 328) destaca que a cultura da convergência tem
possibilitado novas formas de participação e colaboração. Ele ressalta ainda que estamos

aprendendo como exercer esse poder – individual ou coletivo – e ainda estamos lutando para
definir as condições sob as quais nossa participação é permitida.

Estudar e pesquisar a televisão no Brasil continua sendo um grande desafio para os

pesquisadores. Primeiro, pela dificuldade de uma bibliografia que vai além de uma

abordagem calcada na sociologia da comunicação e nas teorias dos efeitos das mídias.
Segundo, pela dificuldade em acessar os conteúdos televisivos por meio de arquivos oficiais

das emissoras. Ou seja, o pesquisador precisa fazer um importante investimento de tempo e

financeiro para gravar, armazenar e acessar os conteúdos televisivos. Como o foco da
pesquisa foi o telejornalismo na internet, essa dificuldade foi atenuada, no entanto,
continuamos carentes de uma regulamentação que obrigue os meios de comunicação
armazenarem seus conteúdos e torná-los acessíveis para a população de forma geral.

Por fim, não poderíamos deixar de citar a importância do Grupo de Pesquisa em

Análise de Telejornalismo, que atualmente se transformou no Centro de Pesquisa Estudos
Culturais e Transformações na Comunicação (TRACC), onde as reflexões que levaram ao

desenvolvimento dessa tese foram inicialmente formuladas e amadurecidas, especialmente, na

utilização de um arcabouço teórico-metodológico que vem sendo desenvolvido no interior do
grupo.
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1 O TELEJORNALISMO COMO FORMA CULTURAL E O CONTEXTO DE
CONVERGÊNCIA

Embora estejamos vivendo em um acelerado contexto de mudanças tecnológicas, é

preciso estar atento para não cair no pensamento eventual do determinismo tecnológico1, ou
seja, de que as tecnologias são consideradas como a causa principal das mudanças na

sociedade e vistas como a condição de sustentação do padrão da organização social. Raymond

Williams (2004), em seu clássico e atual livro Televison, rejeita qualquer forma de
determinismo tecnológico, especialmente, no que diz respeito à televisão. Ele recusa os
argumentos que insistem em que as tecnologias têm uma vida própria, e que surgem a partir

de um processo de pesquisa e desenvolvimento imaculado por expectativas sociais e

interesses políticos e econômicos. Em outras palavras, ele contesta a caracterização
determinista que enxerga a televisão apenas como uma tecnologia, pois, para ele, a televisão
deve ser olhada sem o dualismo cultura versos tecnologia, mas como uma tecnologia e como
forma cultural.

Para Williams (2004), a televisão é, antes de tudo, um produto cultural distinto, mas

ressalta o caráter ambivalente da televisão, que opera com interfaces múltiplas, entre a elite e
o popular, o comercial e o público, o Estado e o cidadão, e cada uma das suas manifestações.

As várias formas, em que ele analisa os detalhes da televisão, procuram demonstrar que,
embora exista um recorrente discurso do desenvolvimento tecnológico da televisão, é
necessário enxergar o processo cultural e as tensões sociais e político-econômicas.

Williams (2004) parte para o enfrentamento já com a afirmação recorrente do senso

comum de que se costuma dizer que a televisão mudou o mundo. Da mesma maneira, as

pessoas, muitas vezes, falam de um novo mundo, uma nova sociedade, uma nova fase da
história que está sendo criada, trazida por uma nova tecnologia. E, então, rebate esse tipo de
pensamento que se está acostumado a ouvir, na forma de declarações gerais (WILLIAMS,

2004, p. 2). É com esses argumentos e problemas que o autor analisa a televisão como uma

1

Determinismo tecnológico é uma teoria reducionista que pressupõe que a tecnologia de uma sociedade
impulsiona o desenvolvimento de sua estrutura social e valores culturais. O termo foi criado por Thorstein
Veblen (1857-1929), um economista e sociólogo norte-americano, que criticou duramente o sistema capitalista
selvagem. Suas opiniões são comparáveis ao Marxismo. Veblen é famoso na história do pensamento econômico
pela combinação de uma perspectiva evolutiva de Darwin, com a sua nova institucionalista abordagem à análise
econômica. Em sua obra A Teoria da Classe Ociosa (1899), ele argumenta que ocorreu uma divisão fundamental
na sociedade entre os que fazem o seu caminho por meio da exploração e aqueles por meio da indústria.
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tecnologia cultural particular, olhando para o seu desenvolvimento, suas instituições, suas
formas e seus efeitos, mas, de forma crítica e contextualizada.

Segundo Williams (2004), existe uma primeira classe de opinião, que é geralmente

conhecida por seus adversários como determinismo tecnológico. É uma visão imensamente
poderosa e, agora em grande parte, ortodoxa da natureza da mudança social. Nessa visão,

As novas tecnologias são descobertas, por um processo essencialmente
interno de pesquisa e desenvolvimento, que, em seguida, define as condições
para a mudança social e progresso. Progresso, em particular, é a história
dessas invenções, que “criou o mundo moderno”. (WILLIAMS, 2004, p. 5).

Para o autor, a segunda classe de opinião parece menos determinista. A televisão,

como qualquer outra tecnologia, torna-se disponível como um elemento ou um meio em um
processo de mudança e que, em qualquer caso, está ocorrendo ou prestes a ocorrer. Em

contraste com o determinismo tecnológico puro, essa visão enfatiza outros fatores causais na
mudança social (WILLIAMS, 2004, p. 5). Segundo o autor, essas duas visões contribuem

pouco para pensar a sociedade e acabam sendo estéreis no final, isso porque uma vez que cada
posição, embora de maneiras diferentes, percebem a tecnologia como algo externo aos
processos sociais, como se a tecnologia aparecesse por geração espontânea.

No determinismo tecnológico, as novas tecnologias são inventadas como se estivesse

em uma esfera independente e, em seguida, criam novas sociedades ou novas condições
humanas. Já existe uma visão sintomática da tecnologia; da mesma forma, é assumido que a
pesquisa e o desenvolvimento são autogerações, mas de uma maneira mais marginal. Ou seja,
ambas as visões pensam a tecnologia como algo externo à própria sociedade e ao processo

social, deixando de ver as suas tensões no campo político, econômico e cultural (WILLIAMS,
2004, p. 6).

Ainda no que diz respeitos às tensões no campo político, Williams (2011), na obra

Cultura e Materialismo, chama a atenção para o fato de que os meios de comunicação são

também meios de produção no sentido marxista do termo. Para o autor, é útil reconhecer que

os meios de comunicação são, eles mesmos, meios de produção. É verdade que os meios de
comunicação, das formas físicas mais simples da linguagem às formas mais avançadas da

tecnologia da comunicação, são sempre social e materialmente produzidos e, obviamente,
reproduzidos. (WILLIAMS, 2011, p. 69).

Para Williams (2011, p. 69), os meios de comunicação não são apenas formas, mas

meios de produção, uma vez que a comunicação e os seus meios materiais são intrínsecos a
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todas as formas distintamente humanas de trabalho e organização social, constituindo-se
assim em elementos indispensáveis tanto para as forças produtivas, quanto para as relações
sociais de produção.

Além disso, os meios de comunicação, tanto como produtos quanto como
meios de produção, estão diretamente subordinados ao desenvolvimento
histórico. Isso porque, primeiramente, os meios de comunicação têm uma
produção histórica específica, que é sempre mais ou menos diretamente
relacionada às fases históricas gerais da capacidade produtiva e técnica. E
também é assim, em segundo lugar, por que os meios de comunicação,
historicamente em transformação, possuem relações históricas variáveis com
o complexo das forças produtivas e com as relações sociais gerais, que são
por eles produzidas e que as forças produtivas gerais tanto produzem quando
reproduzem. Essas variações históricas incluem tanto as homologias
relativas entre os meios de comunicação e as forças produtivas e ralações
sociais mais gerais quanto, mais especificadamente, em certos períodos, as
contradições gerais e particulares. (WILLIAMS, 2011, p. 69-70).

Com essa afirmação, Williams (2011) mais uma vez refuta a visão determinista do

desenvolvimento dos meios de comunicação, como fruto meramente dos processos

tecnológicos de forma isolada. O caráter histórico e político do desenvolvimento dos meios de
comunicação é algo central para o autor. Assim, os meios de comunicação, em geral, e a

televisão, em particular, são meios de produção, pois funcionam por meio de forças
produtivas e produzem produtos determinados, obedecendo a lógica burguesa hegemônica.

Partindo de um ponto de vista próximo da linha de pensamento de Williams, Briggs e

Burke (2004) apresentam no livro Uma história social da mídia, um capítulo que trata a
respeito dos processos e padrões estabelecidos, a partir do desenvolvimento dos principais

meios de transporte e comunicação, chamados de “dispositivos novos da comunicação que

prepararam o caminho até o transistor, naquilo que foi chamado com certo exagero ‘a
revolução da mídia no século XXI’” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 128).

Os autores partem para uma minuciosa descrição histórica do desenvolvimento das

ferrovias, especialmente, nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Em seguida, passa à descrição
do desenvolvimento dos navios a vapor, do correio, telégrafo, telefone, da radiotelegrafia, dos

gramofones, do cinema e da televisão. Em suma, traçaram um panorama histórico do
desenvolvimento das comunicações, desde o advento da máquina a vapor, na década de 1920
e início da década 1930, até o surgimento da microeletrônica. Na descrição de todos esses
dispositivos, é apresentado o caráter processual e sistêmico do desenvolvimento de cada um.

Embora o caráter tecnológico seja convocado na narrativa, em suas conclusões, os

autores vão ressaltar os aspectos econômicos e sociais que impulsionaram essas
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transformações e diferentes desdobramentos em cada ramo do que se considera hoje uma
indústria de mídia. Mas, há ligações e superposições econômicas, sociais e tecnológicas
reconhecidas pelos indivíduos de cada época (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 187).

Ao discutir o modelo de informação, educação e entretenimento adotado pelas

sociedades midiáticas, mais uma vez, os autores vão afirmar que:

Um elemento diferente, mais central ao desenvolvimento do conceito de uma
sociedade da informação, relacionava-se ao desenvolvimento, não da
biologia ou da tecnologia da informação, mas da economia e da sociologia
(quase nunca com ausência da política). (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 265).

Mais uma vez, são chamadas em causa as questões sociais e políticas na conformação

dos modelos de sociedade da informação e nos modelos de negócio, que foram sendo

construídos ao longo das relações entre países e governos. Em boa medida, as decisões dos

padrões sociotécnicos escolhidos eram movidas por interesses políticos e econômicos, a
exemplo do que aconteceu no Brasil nas primeiras décadas de implantação da televisão e,
mais recentemente, com a escolha do atual sistema de Televisão Digital.2
De acordo com Briggs e Burke (2004),

Enquanto as inovações técnicas surgem em ondas e necessidades a serem
apoiadas por mobilizações de capital, os rótulos tendem a ser fixados e
atribuídos a sociedades, de acordo com o que parece ser, por inúmeras
razões, a tecnologia de comunicação dominante. (BRIGGS; BURKE, 2004,
p. 267).

Têm-se os exemplos citados como a “era das ferrovias”, a “era da radiodifusão” ou

“idade da televisão” e “idade do cinema”. O mais interessante é que, em nenhuma era ou
idade, nenhum meio que surgiu eliminou o outro; o velho e o novo coexistiram.

A partir de então, havia um interesse pelas “velhas” e “novas” tecnologias de

comunicação, durante as décadas de 1960 e 1970, “não somente por locomotivas a vapor,

bondes remodelados e carros da moda, mas na gama de temores e expectativas das gerações
anteriores, quando, nas palavras de Carolyn Marvin, ‘as velhas tecnologias eram novas’”
(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 267). E acrescentam:

“Retro” iria tornar-se um dos prefixos mais usados uma década depois, nos
Estados Unidos”. Desde o começo, a palavra “geração” foi aplicada a
computadores e pessoa. Enquanto isso, em cada uma das “idades”, eram
levantadas questões semelhantes sobre a relação entre “propriedade” da
Há uma interessante discussão a respeito da televisão digital no Brasil, no livro de Cannito (2010), A televisão
na era digital.
2

21
mídia e seu “conteúdo”, entre o “conteúdo” e a “estrutura” e entre a
“estrutura” e a tecnologia, principalmente a tecnologia nova. Todos esses
temas estão ligados pelo “controle”. A necessidade de informação em cada
idade foi associada com a necessidade de controlar o presente e o futuro por
motivos pessoais, políticos e econômicos. (BRIGGS; BURKE, 2004, p.
267).

Desta forma, percebe-se que as escolhas tecnológicas e os modelos de negócio de cada

indústria de mídia foram definidos, principalmente, a partir dos interesses políticoeconômicos e socioculturais. Nas palavras de Briggs e Burke (2004), com a expansão da

globalização, tanto nos sistemas de comunicação, quanto na economia – e principalmente

graças às forças de mercado, cada vez mais responsáveis por definir diretrizes – levantou-se
uma questão: “a conveniência ou a necessidade de uma política ou estratégia de comunicações

de caráter mais global do que nacional. [...] ele se tornou urgente com o desenvolvimento da

microeletrônica e da tecnologia digital” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 275). Este mesmo

desenvolvimento fez aumentar a defasagem entre países, entre indivíduos e grupos em cada
país – “defasagem que tivera origem na economia, e não na tecnologia de comunicações”
(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 275).

Mais uma vez se recorre a Williams (2004) que concorda com esse mesmo

entendimento, pois, segundo ele, o desenvolvimento da televisão, bem como de outros

avanços no campo das ciências e da tecnologia foi advindo de longos processos de mudanças
sociais, políticas, econômicas e culturais.

Jesus Martín-Barbero (2004) também chama em causa essa mesma relação, pois, ao se

referir as novas tecnologias de comunicação na América Latina, o autor vai dizer que: “Elas

introduziram por fim na América Latina a contemporaneidade entre o tempo de sua produção
nos países ricos e o tempo de seu consumo em nossos países pobres: pela primeira vez as

máquinas não nos chegam de ‘segunda mão’” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 179). Porém,

segundo o autor, essa chegada da tecnologia se deve muito mais aos interesses políticos e
econômicos dos países ricos do que propriamente igualar a defasagem tecnológica entre os

países; além disso, essas tecnologias já trazem em si qual modelo (padrão) de comunicação e
qual sistema serão utilizados por estes países, mais uma vez, uma cultura hegemônica bem
como os aspectos político-econômico são determinantes para a implantação de determinados
modelos midiáticos.

No entanto, ele argumenta que embora exista processos hegemônicos desta relação

entre países, eles não se dão de forma determinista, pois existe uma relação de cooptação e
resistência entre os atores envolvidos, público, empresas, políticos. Martín-Barbero (2004)
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adverte que a forma de chegada e consumo das novas tecnologias constitui um terreno

privilegiado para a compreensão do alcance de uma hipótese sobre a qual ele vem
trabalhando, que é sobre as matrizes culturais da massmidiação. “Trata-se da não-

contemporaneidade entre os produtos culturais que se consome e o “lugar”, o espaço social e

cultural, desde o qual esses produtos são consumidos, olhados ou lidos pelas maiorias na
América Latina” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 179).

O que a trama comunicativa da revolução tecnológica introduz em nossas
sociedades é um novo modo de relação entre os processos simbólicos – que
constituem o cultural – e as formas de produção e distribuição dos bens e
serviços. O novo modo de produzir, inextricavelmente associado a um novo
modo de comunicar, converte o conhecimento numa força produtiva direta.
“O que está mudando não é o tipo de atividades das quais participa a
humanidade, mas sua capacidade tecnológica de utilizar como força
produtiva o que distingue a nossa espécie como rareza biológica, sua
capacidade de processar símbolos”.3 A “sociedade da informação” não é,
então, somente aquela na qual a matéria-prima mais custosa é o
conhecimento, mas também aquela na qual o desenvolvimento econômico,
social e político se acham estreitamente ligados à inovação, que é o novo
nome da criatividade e da criação humanas. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.
36).

Martín-Barbero (2004) chama a atenção para o modo como as pessoas lidam com as

tecnologias, como se apropriam e como compartilham isso em suas comunidades. Ao analisar
o surgimento de “novas tecnologias” para a televisão e os processos de privatização da
televisão na Europa e, olhando para a América Latina, salienta que:

A inovação no âmbito tecnológico não é acompanhada, nem de longe, pela
inovação na programação, os usos sociais das potencialidades novas não
parecem interessar em absoluto aos produtores e programadores. Isso vem se
unir ao caráter transversal das novas tecnologias, o que quer dizer: a forma
em que se inscrevem na cotidianidade afetando o funcionamento da
sociedade civil. Porque já não afetam a vida cotidiana desde algum ponto
especialmente, mas se instalam em todos, afetam-na em tudo – o trabalho, a
escola, o hospital, a administração –, criando uma rede eletrônica que, como
“novo tecido”, viria suprir as velhas formas de associação social. (MARTÍNBARBERO, 2004, p. 203).

Embora as potencialidades das novas tecnologias tenham proporcionado novas formas

de circulação de informações e, especialmente, novas formas de consumo de mídia, percebe-

se que não há uma mudança substancial por parte da grande mídia e de seus produtores e
programadores que fortaleçam novos usos sociais no sentido de maior participação e
democratização das mídias.
3

CASTELLS, M. La era de la información. Madrid: Alianza Editorial, 1997. v. 1., p. 58; 369.
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Para entender como os processos comunicações têm sofrido alterações ao longo dos

últimos 50 anos, apresentar-se-á o conceito de convergência tecnológica a partir de uma
perspectiva clássica e, posteriormente, a partir de uma visão cultural.

1.1 O PENSAMENTO RECORRENTE SOBRE TECNOLOGIA E CONVERGÊNCIA
No contexto atual, um conceito que tem ganhado força no meio acadêmico é o de

convergência midiática, para designar as transformações vivenciadas pela mídia, a partir da
digitalização e as possibilidades de novos usos e experiências, especialmente, na rede mundial
de computadores, mais conhecida como internet.

A internet se destaca diante das outras infraestruturas tradicionais, por possibilitar um

processo de convergência de mídias que não anula e nem exclui as mídias anteriores, a

exemplo do rádio e da televisão, mas sim o contrário, potencializa essas mídias, possibilitando
essa costura, que está exatamente nos usos sociais e culturais dos meios.

Segundo Salaverría (2010, p. 42), muito antes do termo convergência se converter em

uma ideia central para entender os processos de comunicação nos dias atuais, o conceito de

convergência já havia sido objeto de estudos teóricos em vários campos da ciência tão
díspares, como na Fisiologia, na Matemática, na Biologia.

Diante disso, as definições mais explícitas do conceito de convergência são díspares e

paradoxais, pois, o conceito de convergência também aponta muitas divergências conceituais.
Essa disparidade, em parte, está motivada por uma variedade de enfoques adotados no estudo

sobre convergência na mídia desde o aspecto empresarial, tecnológico, profissional, cultural,
até as questões legais e regulatórias da mídia (SALAVERRÍA, 2010, p. 03).

Desta forma, essa pluralidade de enfoques converte a convergência midiática em um

conceito polissêmico que atende a âmbitos tão diferentes, como tecnologias, indústrias,

mercados, gêneros e audiências. Porém, ademais polissêmico, ele se desenha também em um
conceito dinâmico. “En efecto, numerosos autores sostienen que la convergencia, más que un

fenómeno estático o el destino fi nal de alguna transformación, hace referencia en realidad a
un processo” (SALAVERRÍA, 2010, p. 03).

O início do uso do conceito de convergência aplicado à mídia não é tão recente como

se imagina. Na realidade, a literatura acadêmica sobre convergência nos meios de
comunicação remonta ao final da década de 1970. No entanto, desde o final da década de

1990, por influência das profundas mudanças nas empresas jornalísticas, ocasionadas pelas
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inovações da tecnologia digital, este conceito teórico passou a ser cobrado e a ter um especial
protagonismo (SALAVERRÍA, 2010, p. 42).

Para Pavlik e McIntosh (2011, p. 8), não há um consenso ou um acordo exato para a

definição da palavra, mas convergência é conhecida amplamente como a reunião da

computação, das telecomunicações e da mídia, em um ambiente digital. Ainda, segundo os
autores, é preciso compreender convergência porque o que parecia ser uma questão
tecnológica e de mídia tem profunda influência na vida econômica, social e cultural.

Alguns dos primeiros estudiosos que se dedicaram ao estudo do termo convergência

nos meios de comunicação foram os autores Briggs e Burke (2004), no livro Uma História

Social da Mídia. De acordo com eles, a palavra “convergência” é útil, embora excessiva,
entretanto, desde a década de 1990, ela é aplicada ao desenvolvimento tecnológico digital,

como sendo a integração de texto, números, imagens, sons e a diversos elementos na mídia.

Com o crescimento da Internet a palavra convergência foi sendo subsequentemente aplicada a
organizações e processos, em especial, à junção das indústrias de mídia e telecomunicações
(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 270).

A palavra “convergência” sobreviveu, mas foi aplicada à tecnologia digital,
assunto difícil de assimilar para muitas pessoas, pelo menos no princípio. O
poder que a tecnologia computacional tem de permitir a apresentação, sob a
forma digital, de todos os tipos de informação, de processar, transmitir,
comprimir e arquivar dados levou a um desvio da atenção pública: da
informação comunicada – seu conteúdo –, ela passou para a habilidade da
computação representar tudo digitalmente em zeros e uns, um processo
descrito por Nicholas Negroponte no Instituto de Tecnologia de
Massachusetts como “radiação bit”. O conteúdo não determinava mais os
modos de transmissão. (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 272).

Segundo os autores, a palavra bit havia sido “construída” a partir das palavras

“binário” e “digital”, por John Stukey, um estatístico de Princenton, em 1946. Já a palavra
convergência só se popularizou a partir da década de 1980, na imprensa de todos os países e

nos debates que se seguiram, fossem eles políticos e educacionais, sobre a “sociedade da
informação” (BRIGGS; BURKE, 2004).

Para Salaverría e Avilés (2008), o jornalismo vive, nos dias de hoje, um sem fim de

processos de convergência, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Para eles, se está assistindo a
processos simultâneos de convergência, nas esferas empresariais, profissional e de conteúdo.

Estes fenômenos seriam impossíveis, sem uma condição instrumental prévia, que constitui a
quarta grande dimensão desse fenômeno: a convergência tecnológica.
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Convergen, por ejemplo, las empresas periodísticas, embarcadas en procesos
de concentración semejantes a los que experimentan otros sectores
industriales. Así, compañías informativas que antaño poseían apenas una
cabecera editorial se transforman rápidamente en grupos multimedia, con
presencia en diversos mercados de la comunicación. Também las estruturas
de producción de esas empresas se ven afectadas por procesos de
convergencia, pues viven tiempos en que las salas de redacción
independientes dejan paso a nuevas redacciones integradas, donde se
experimentan fórmulas diversas de coordinación editorial. Los periodistas se
ven igualmente sometidos a esta espiral de la convergencia, ya que tienden a
acumular labores profesionales —redacción, edición, documentación,
fotografía, grabación...— que antes eran coto privado de especialistas en
cada disciplina. E incluso los propios lenguajes periodísticos son ejemplo de
convergencia: los contenidos multimedia que hoy caracterizan a las formas
más vanguardistas del periodismo son, en el fondo, una amalgama de los
lenguajes explorados durante el siglo XX por los medios impresos y
audiovisuales. (SALAVERRÍA; AVILÉS, 2008, p. 32).

Apesar de mostrar, inicialmente, uma visão bem generalista sobre a convergência

midiática, Salaverría e Avilés (2008) apresentam uma ponderação a respeito dos primeiros

estudos sobre a digitalização e convergência dos meios. Para eles, essas primeiras reflexões
teóricas possuem um certo determinismo tecnológico, pois, “a la luz de estos juicios, las

tecnologías digitales de producción y recepción constituirían el factor inductor, único y
omnipotente de uma imparable revolución en los médios” (SALAVERRÍA; AVILÉS, 2008,
p. 33). Para os autores, conforme estas teses, as tecnologias digitais haviam desencadeado, por
si só, uma mudança radical nos modos de fazer o jornalismo, começando pelas estruturas das

empresas jornalísticas e determinando suas linguagens e seus conteúdos. Ou seja, como se a
convergência jornalística fosse uma consequência direta e inevitável da digitalização.

Nos últimos anos do século XXI, surge uma corrente de estudos com uma tendência

maior aos aspectos contextuais da tecnologia, ligados também aos estudos contemporâneos
sobre a convergência no midiática.

Así, en los últimos años, diversos autores han coincidido en describir la
convergencia como um fenómeno sistémico (Flynn, 2000; Killebrew, 2003;
Gordon, 2003; Jenkins, 2004; Singer, 2004; Klinenberg, 2005). Algunos de
esos trabajos, particularmente aquellos ligados a casos de estudio y con
marcado carácter empírico, probablemente por razones operativas, han
tendido a concentrarse en alguna de las esferas o dimensiones que forman
parte de ese sistema. Así, por ejemplo, la convergencia en el âmbito
empresarial ha sido abordada por trabajos como los de Cham-Olsted y
Chang (2003), Killebrew (2005) y Lawson-Borders (2006); las cuestiones
logísticas y, en especial, los fenómenos de integración de redacciones han
sido analizados por investigaciones como las de Thompson (1999),
Theodoropoulou (2003), Duhe [et al.] (2004) y la reciente de García Avilés y
Carvajal (2008b); y existen incluso estudios, como el de Jenkins (2006), que
abordan el estudio de la convergencia desde um enfoque sociológico y
cultural. Insistimos en que todos estos estudios, a pesar de concentrarse en
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aspectos concretos de la convergencia, parten de una concepción de la
convergencia como un fenómeno orgánico, propiciado por la interrelación de
diversos factores no exclusivamente tecnológicos. (SALAVERRÍA;
AVILÉS, 2008, p. 34).

Mais uma vez se esbarra com uma diversidade de abordagens a respeito do emprego

do termo convergência no campo da mídia. Contudo, é preciso ressaltar que o processo de

convergência é composto por múltiplos fatores que vai desde aspectos culturais, políticos,
econômicos, sociais e não apenas tecnológicos.

Em boa parte dos estudos sobre a matéria, há uma grande dificuldade de se alcançar

um consenso, pois, a discrepância conceitual afeta tanto a literatura acadêmica, como a
própria literatura profissional. Entretanto, a literatura acadêmica, mais recente, tende a se
inclinar para definições mais sistemáticas da convergência, que abarcam diversas esferas dos

meios de comunicação e, portanto, tendem a serem definições mais amplas e
multidimensionais.

As definições no campo profissional do jornalismo tendem a serem mais reducionistas

e se limitam, frequentemente, a aspectos logísticos dos meios de comunicação,
particularmente, à configuração das redações (integração) e seus processos de produção, que,

em muitos casos, o discurso da integração das redações e do jornalista multitarefa tem como
pano de fundo uma relação de precarização do trabalho e redução de vagas de emprego. Mais
uma vez, as relações político-econômicas das grandes corporações midiáticas exercem forte
influência nesse processo de “convergência”.

Além disso, em três décadas de história, a teoria sobre convergência midiática tem

experimentado uma evolução e Salaverría (2010) identifica três grandes modalidades ou

escolas para definir o conceito, guardando certa ordem cronológica. Estas três escolas
definem, respectivamente, a convergência: 1) como produto; 2) como sistema; e 3) como
processo.

As primeiras definições de convergência como produto colocavam o acento na

geração de novas mensagens comunicativas, a partir da combinação de códigos linguísticos
diferentes. Este conceito de convergência designaria, unicamente, o processo de confluência
de tecnologias, propiciado pela digitalização, sem contemplar suas eventuais implicações em

âmbitos circundantes, como a configuração empresarial ou o perfil dos jornalistas
(SALAVERRÍA 2010, p. 45). Para o autor, se trata de uma visão relativamente reducionista e
com ressonância de determinismo tecnológico.

Já a convergência como sistema é entendida, nas palavras de Salaverría (2010), após

suas bases conceituais, como resultado da confluência de tecnologias, algo sistêmico. A partir
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desse momento, é preciso considerar não só os aspectos tecnológicos e puramente

instrumentais da convergência, como também, olhar para outros âmbitos da produção e
consumo dos meios de comunicação (SALAVERRÍA, 2010, p. 45-46).

Várias interpretações poderiam ser apresentadas, mas, o que foi exposto a respeito das

interpretações sistêmicas da convergência serve para evidenciar que a maioria dos teóricos

reconhece a convergência como um fenômeno multiforme, no entanto, o discurso tecnicista,
especialmente das “novas tecnologias”, aparece com maior força em suas obras. Na maior
parte, os aspectos culturais não são apresentados e, muito menos, discutidos.

Já a convergência como processo, exclusivamente no plano midiático, segundo

Salaverría (2010), segue um caminho muito parecido com a visão da convergência, como
processo sistêmico. Os autores deste enfoque assumem o caráter sistêmico da convergência e

interpretam-na como um processo longitudinal, constituído por diversas etapas que têm, como
meta, a integração.

Assim, os autores entendem que é preciso analisar a convergência, não apenas a partir

da perspectiva tecnológica, mas, a partir de diversos âmbitos, e analisando cada um em

separado, para evitar confusões. Estes autores concebem a convergência como um processo
sujeito a gradações (SALAVERRÍA, 2010, p. 47). No entanto, mais uma vez, embora se fale

em processo, o que fica evidente, nesse modelo, é a ênfase no desenvolvimento tecnológico,

ou seja, na fase de aprimoramento que cada meio se encontra. Há um caráter sistêmico e
processual, porém, esse processo é voltado para a modernização das estruturas empresariais
das

corporações

midiáticas,

e

modernização

aqui,

também,

é

desenvolvimento tecnológico de base eletrônica e, posteriormente, digital.

entendida

como

O uso da palavra convergência, a partir do ano de 2000, tem reforçado o caráter

tecnicista do termo, sobretudo, devido ao aprimoramento das tecnologias de base digital. Mais
uma vez, o enfoque dos estudos sobre webjornalismo recai no mesmo erro, o destaque é

sempre o do desenvolvimento tecnológico e aprimoramento dos dispositivos móveis e menos
dos hábitos de consumo e mudanças, na forma de fruir conteúdos jornalísticos, por parte da
audiência. A citação abaixo confirma a crítica que se faz aqui.

Segundo Jost (2011), o termo convergência tem, na verdade, um inconveniente

epistemológico. Ele destaca o ato de convergir, mas, por um lado, deve-se esquecer de onde

vêm as correntes que convergem, e, por outro lado, ele tem uma conotação pacífica, como se
esse fenômeno fosse tão tranquilo, quanto uma figura geométrica. “Se, em lugar de

convergência, se falasse em ‘luta intermídias’, sem dúvida veriam-se as coisas de outra
maneira” (JOST, 2011, p. 94).

28
Mais do que de convergência, eu prefiro então, à luz do que eu acabei de
dizer, falar de luta intermídia. O que se coloca há alguns anos sob o nome de
convergência é, na verdade, um processo mutável, instável, proteiforme, em
que vemos do dia para a noite, e de um país a outro, inverter a
hierarquização das mídias. De um lado, a televisão dita sua lei à Internet
transmitindo programas que são replicados em sites dedicados ou fabricando
séries que são consumidas na Internet; de outro lado, os sites de
compartilhamento ou de vídeo on demand propõem uma alternativa ao
consumo das redes. Se os combatentes são conhecidos, sua força respectiva
depende dos países onde notavelmente a televisão tem um papel mais ou
menos importante e, devemos insistir, das épocas. Já há algumas décadas o
combate entre computador, televisão e telefone continua e é bem astuto
aquele que puder dizer quem ganhará. (JOST, 2011, p. 95).

Desta forma, para o autor, é mais prudente que se detenha ao que se pode observar

hoje, de parte a parte, dos usos e novos produtos propostos que, por sua própria estrutura,
sugerem novos comportamentos.

Um dos autores que inicia uma discussão sobre tecnologias e cultura e,

especificamente, sobre convergência midiática, a partir de um olhar mais cultural do que
tecnológico é Henry Jenkins (2009) que afirma que a circulação de conteúdos por meio de

diferentes sistemas de mídia “depende fortemente da participação ativa dos consumidores”.

Há, portanto, um esforço para pensar nos hábitos de consumo de mídia e no comportamento
dos públicos (JENKINS, 2009, p. 29). E argumenta ainda que é “contra a ideia de que a

convergência deve ser compreendida principalmente como um processo tecnológico que une

múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. “A convergência não ocorre por meio de
aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser” (JENKINS, 2009, p. 30).

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está
falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 2009, p. 30).

Uma das questões centrais, apresentada por Jenkins (2009), é a de que “a circulação de

conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, sistemas administrativos de mídias
concorrentes e fronteiras nacionais – depende fortemente da participação ativa dos

consumidores” (JENKINS, 2009, p. 29). E vai argumentar que é contra a ideia de que a

convergência deve ser compreendida, principalmente, como um processo tecnológico que une
múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. “Em vez disso, a convergência representa

uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas
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informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 2009, p.
30).

A afirmação de Jenkins se aproxima da ideia difundida por Martín-Barbero (2003,

p.18), no mapa das mediações, especialmente, quando ele se refere à tecnicidade que é
retomada mais adiante, quando ele diz que a capacidade da competitividade tecnológica está

diretamente ligada com usos da tecnicidade dos quais depende hoje em grande medida a
capacidade de inovar dos formatos industriais dos programas televisivos, isto se deve:

Por que a tecnicidade é menos assunto de aparatos do que do que operadores
perceptivos e destrezas discursivas. Confundir a comunicação com as
técnicas, os meios, resulta tão deformador como pensar que elas sejam
exteriores e acessórios à (verdade da) comunicação. (MARTÍN-BARBERO,
2003, p. 18).

Martín-Barbero ainda diz que a “estratégia da mediação da tecnicidade se delineia

atualmente em um novo cenário, o da globalização, e em sua conversão em conector

universal no global (Milton Santos)” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p.19). Para o autor isso se

dá não só no espaço das redes informáticas como também na conexão dos meios – televisão e
telefone – com o computador, restabelecendo aceleradamente a relação dos discursos públicos
e relatos (gêneros) midiáticos com os formatos industriais e os textos virtuais (p.19).

Para Jenkins (2009), os consumidores serão incentivados a procurar novas

informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos, ou seja, acessando
diversas plataformas em busca de informações complementares. Com este pensamento,

Jenkins (2009) combate o que ele denominou de ‘falácia da Caixa Preta’, que diz que “todos
os conteúdos de mídia irão fluir por uma única caixa preta em nossa sala de estar (ou, no

cenário dos celulares, através de caixas pretas que carregamos conosco para todo lugar)”
(JENKINS, 2009, p. 42).

Palavras impressas não eliminaram palavras faladas. A televisão não
eliminou o rádio. Cada meio antigo foi forçado a conviver com os meios
emergentes. É por isso que a convergência parece mais plausível como uma
forma de entender os últimos dez anos de transformações dos meios de
comunicação do que o velho paradigma da revolução digital. Os velhos
meios de comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente,
suas funções e status estão sendo transformados pela introdução de novas
tecnologias. (JENKINS, 2009, p. 41-42).

Desta forma, o autor enfatiza que a convergência de mídias é mais do que apenas uma

mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias,

mercados, gêneros e públicos. “Lembrem-se disto: a convergência refere-se a um processo,
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não a um ponto final. Não haverá uma caixa preta que controlará o fluxo midiático para
dentro de nossas casas” (JENKINS, 2009, p. 43). Ou seja, a convergência não está por vir,
pois, já se está vivendo a cultura da convergência.

Em suas considerações sobre a convergência, Jenkins (2009, p. 325) afirma que este

fenômeno não depende de qualquer mecanismo de distribuição específico. A convergência
representa uma mudança de paradigma, por meio de deslocamento de conteúdo de mídia

específico, em direção a um conteúdo que flui por vários canais, em direção a uma elevada
interdependência de sistemas de comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso a

conteúdos de mídia e em direção a relações, cada vez mais, complexas entre mídia
corporativa, de cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima.

Com relação ao discurso sobre a democratização da televisão devido à convergência

Jenkins (2009) é taxativo ao dizer que as mudanças que vêm ocorrendo são muito mais fruto
de interesses econômicos, pois:

Apesar da retórica sobre a democratização da televisão, essa mudança está
sendo conduzida por interesses econômicos e não por uma missão de delegar
poderes ao público. A indústria midiática está adotando a cultura da
convergência por várias razões: estratégias baseadas na convergência
exploram as vantagens dos conglomerados; a convergência cria múltiplas
formas de vender conteúdos aos consumidores; a convergência consolida a
fidelidade do consumidor, numa época em que a fragmentação do mercado e
o aumento da troca de arquivos ameaçam os modos antigos de fazer
negócios. Em alguns casos, a convergência está sendo estimulada pelas
corporações como um modo de moldar o comportamento do consumidor.
Em outros, a convergência está sendo estimulada pelos consumidores, que
exigem que as empresas de mídia sejam mais sensíveis a seus gostos e
interesses. (JENKINS, 2009, p. 325-326).

De forma geral, para o autor, a convergência está mudando o modo como os setores da

mídia operam e o modo como a média das pessoas pensa sobre sua relação com os meios de
comunicação. Esse comportamento é possível ser visto com mais clareza nesse momento de

transição, na relação entre mídia e consumidores. “A maior mudança talvez seja a substituição
do consumo individualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em rede”
(JENKINS, 2009, p. 327).

Apesar do esforço de Jenkins (2009), pode-se ver que a ênfase dada pelo autor

caminha muito próxima dos interesses das grandes corporações. Isso é dito, pois o foco de
uma boa parte dos estudos apresentados continua preso mais dimensão tecnológica, do que

aos aspectos socioculturais e político-econômicos dos processos de desenvolvimento e
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aperfeiçoamento das tecnologias e, especialmente, dos usos e das apropriações por parte dos
indivíduos.

Segundo Alex Primo (2013, p. 14), ao se referir ao livro Cultura da Convergência de

Jenkins, o autor acerta ao se colocar contra o enfoque tecnicista nas discussões sobre
convergência tecnológica, especialmente devido ao interesse pelos aspectos culturais que

decorrem da aproximação entre audiências, as grandes instituições midiáticas e a circulação
de suas produções, em diferentes meios de comunicação. Para Primo (2013), o pensamento de
Jenkins gerou grande interesse pela indústria de mídia devido à ênfase que o autor confere ao

estudo de como as audiências de produtos massivos, principalmente os fãs, podem dar força
nova à lucratividade das grandes instituições midiáticas. A proposta teórica de Jenkins se
aproxima mais da linguagem do empresário do que do cidadão.

É claro que nessa polêmica pode-se responder que a participação
colaborativa dos fãs converte-se também em um movimento de resistência, à
medida que o público apropria-se de conteúdo proprietário da grande
indústria. Por um outro ponto de vista, essa forma de resistência mostrar-seia cooptada e útil para o mercado. Se isso for verdade, pode-se considerar
tais ações como um movimento de recusa? Ou seria tão somente uma
“convergência” com os interesses do grande capital? (PRIMO, 2013, p. 15).

Diante do impasse, o autor considera que posições maniqueístas como essas não são

suficientes para a compreensão da estrutura midiática contemporânea e dos processos
comunicacionais envolvidos. “O que se demanda são investigações que possam reconhecer o

todo complexo, que ultrapassem as fáceis e sedutoras posições essencialistas” (PRIMO, 2013,

p. 15). Além disso, tais oposições escondem as inter-relações da estrutura midiática
contemporânea no seio da cibercultura.

As reflexões de Jenkins sobre a Cultura da Convergência demonstram como
as audiências passaram a se envolver ativamente com a produção e
circulação dos próprios produtos culturais que consomem. Do ponto de vista
industrial típico, essas seriam fases e processos separados. Contudo,
produção e consumo acabam por se miscigenar na indústria do
entretenimento contemporânea. Paradoxalmente, atos que poderiam ser
classificados como “subversivos”, como os spoilers de Survivor, terminam
contribuindo para o sucesso da série. (PRIMO, 2013, p. 21).

Acredita-se que os estudos de Jenkins avançaram na direção da cultura, no entanto, é

necessário ainda fazer um esforço para se pensar a tecnologia na relação com a cultura, ao
afirmar que:

Além disso, um sistema midiático é mais do que simplesmente as
tecnologias que o suportam. A cultura instiga essas mudanças. A realidade
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do atual ambiente de comunicação é muito mais confusa do que uma dessas
perspectivas pode identificar. O crescimento da comunicação em rede,
especialmente quando associada às práticas da cultura participativa, cria uma
diversidade de novos recursos e facilita novas intervenções para uma
variedade de grupos que há muito tempo lutam para se fazer ouvir. Novas
plataformas criam aberturas para mudanças sociais, culturais, econômicas,
legais e políticas, além de constituírem oportunidades para a diversidade e a
democratização, pelas quais vale a pena lutar. Os termos dessa participação,
todavia, estão ainda por ser definidos e serão formatados por um conjunto de
batalhas legais e econômicas que veremos se desenrolar nas próximas
décadas. (JENKINS et al., 2014, p. 21).

Para Jay Bolter e Richard Grusin (1999), convergência é outra denominação para o

que chamam de remediation e acontece de forma mútua, através da hibridização de pelo
menos três importantes tecnologias de comunicação: o telefone, a televisão e o computador. O

conceito de remediação (remediation) é entendido como o processo de renovação de velhos
conteúdos, efetuados pelos novos meios. Ou seja, os novos meios de comunicação renovam

(refashion) os conteúdos dos anteriores, permanecendo, desta forma, uma ligação entre novos
e velhos meios.

Muitas vezes entendida erroneamente como solução única, ou como superposição de

uma tecnologia sobre outra, a convergência é, na verdade, promotora da diversidade,
multiplicando as possibilidades de formatos dos meios. A ecologia midiática é regida, assim,

pela reformulação dos meios pelos meios, como forma de metalinguagem midiática. Tal

movimento gera produtos da cultura que funcionam como originais de segunda geração, já
que são derivados de formatos anteriores e, ao mesmo tempo, são inéditos. A lógica da
eliminação de um meio antigo por um novo não procede. Afinal, segundo a equação dos

autores (BOLTER; GRUSIN, 1999), a remediação ou convergência, que gera uma nova
tecnologia, deixa pelo menos duas outras disponíveis para o uso cultural.

Diante disso, se traz mais uma vez Martín-Barbero (2014) para se refletir sobre o

conceito de convergência, com um enfoque cultural, pois, em artigo intitulado “Diversidade
em convergência”, o autor adverte que é preciso fazer uma a reflexão que ultrapasse o

determinismo tecnológico e o pessimismo cultural, de modo a pensar não apenas na

perversidade da globalização – considerada por ele como um dos importantes fenômenos que
influencia no processo de convergência -, mas em suas possibilidades. Para o autor

(MARTÍN-BARBERO, 2014), o processo de convergência está, diretamente, ligado ao
processo de globalização e da economia. Diante disso, ele afirma que o que a convergência
tecnológica nos faz pensar é, em primeiro lugar, no surgimento de uma razão comunicacional

cujos dispositivos – “a fragmentação que desloca e descentra, o fluxo que globaliza e
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comprime, a conexão que desmaterializa e hibrida – agenciam o devir mercado do conjunto
da sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 24).

Convergência digital é o novo nome de um processo e um paradigma cuja
primeira representação foi, desde os fins dos anos 1980, a da transparência
comunicativa. Tratou-se de um paradigma plenamente integrado (palavra no
sentido dado por Umberto Eco), uma vez que, na verdade, o que se propunha
a partir dele era a ideologia do tudo é comunicação, que em sua tradução em
termos de informação veio a legitimar abertamente as lógicas da
desregulação dos mercados. De maneira que a envergadura política dessa
primeira representação da convergência tecnológica é nada mais, nada
menos, do que a justificativa técnica da concentração econômica.
(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 25).

Segundo Martín-Barbero (2004), além da desregulamentação dos mercados, com o

reordenamento dos Estados pelas políticas neoliberais, o descentramento, fomentado pelas
novas configurações da tecnologia, “passou a servir de cobertura ideológica à mais

desavergonhada concentração de meios de comunicação em oligopólios, impensável até
poucos anos” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 26). E cita os exemplos das fusões das
corporações Time-Warner pela AOL nos EUA e a fusão entre Vivendi-Seagram-Canal+ na
Europa.

Para o Brasil, percebe-se, também, enorme concentração de grupos de comunicação

que foi potencializada com os processos de convergência digital, em que grupos, como as

Organizações Globo, Abril, Record e Bandeirantes, passaram a controlar jornais impressos,
televisão, redes de rádio e portais na Internet, distribuição de filmes, etc.

Martín-Barbero (2014) não se deixa cair no pessimismo sobre a convergência, pois,

para ele, o processo de convergência/concentração do poder midiático não deve tornar-se

invisível, nem desvalorizar sua outra vertente, isto é, uma mutação tecnológica, que veio
potencializar e adensar o novo ecossistema comunicativo. Com a convergência, outras

culturas e vozes subalternas puderam eclodir nesse novo ecossistema, permitindo a indivíduos
e coletividades, inserir suas culturas orais, sonoras e visuais nas novas linguagens e escrituras,
especialmente com a Internet. “Na América Latina, o palimpsesto das memórias culturais
múltiplas de seu povo nunca teve, como agora, possibilidades tão grandes de apropriar-se do

hipertexto em que leitura e escritura, saberes e fazeres, artes e ciências, paixão estética e
ação política se entrecruzam e interagem4” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 26).
Apesar

das

múltiplas

possibilidades

de

democratização

das

mídias

com

desenvolvimento das novas tecnologias em bases digitais, o modelo hegemônico e dominante,
4

Grifos em itálico do autor.
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seguido pelas grandes corporações, não tem feito mudanças que permitam maior participação
do público, em algum nível, na tomada de decisões no que diz respeito à escolha de conteúdos
e interação.

1.2 PENSAR A TECNOLOGIA A PARTIR DA CULTURA
Embora haja uma corrente de pesquisadores, como citado acima, que são entusiastas e

integrados quando o assunto são as novas tecnologias da comunicação, é preciso formular
algumas questões. Pensar a tecnologia a partir de uma perspectiva cultural é algo caro para

nós e para o entendimento do nosso problema de pesquisa. Diante disso, mais uma vez
convoca-se uma visão, a partir dos Estudos Culturais, para refletir sobre a tecnologia, seus
usos, suas apropriações e, mais especificamente, a relação cultura/tecnologia.

Martín-Barbero (2004), ao discutir a tecnologia a partir de um olhar cultural e social,

procura desfazer o pensamento supracitado no tópico anterior, que ele chama de velha
tradição idealista “que opõe a tecnologia a cultura como se opõe a matéria ao espírito, e se

acreditando em uma identidade cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 178). Diante desse
mal-estar, o autor busca discutir as relações entre “tecnologia no singular e culturas no plural”
(MARTÍN-BARBERO, 2014). Para o autor é preciso resistir aos discursos dos efeitos da

tecnologia, bem como não se deixar levar pelo discurso de que o sim ou o não para a

tecnologia é o sim ou não para desenvolvimento. “Vem daí que meu texto esteja indo em
outra direção, não na dos efeitos, mas na das interrogantes que as novas (porém, onde começa
e termina esse espaço?) tecnologias de comunicação colocam no âmbito do cultural para os
latino-americanos” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 178).

Diante do exposto, Martín-Barbero observa que é necessário efetuar um deslocamento

que se leve das tecnologias em si próprias a seus modos de acesso, de aquisição, de uso.

Minha hipótese é que na América Latina a imposição acelerada dessas
tecnologias aprofunda o processo de esquizofrenia entre a máscara de
modernização que a pressão dos interesses transnacionais realiza e as
possibilidades reais de apropriação e identificação cultural. Informatizem-se
ou morram, nos gritam as transnacionais e seus sequazes de dentro. E uma
vez mais, em nome de outros deuses não menos interessados que os antigos
– o capital em crise necessita vitalmente descentralizar o consumo
informático –, nos vemos obrigados a nos deixar civilizar, modernizar, a nos
deixar salvar. Só que desta vez a modernização nos fará entrar (enfim?)
nesse processo definitivo da simulação generalizada que a informatização
implica como novo “equivalente geral”, como novo valor tanto da economia
política como da economia cultural. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 179180).

35

Embora haja a dissolução do modelo massivo5 de comunicação, como advoga a

corrente mais entusiasta sobre a tecnologia, o que seria um dos grandes avanços operados pela
inovação tecnológica, devido ao fim de uma imposição de uma programação homogênea, pois
agora cada grupo e cada indivíduo vão poder armar a sua própria programação. “O serviço

informativo e cultural via mídia já não nos prenderá ao cardápio do dia, mas vai sim nos
oferecer um cardápio à la carte” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 204), a partir dos novos
dispositivos como videogravadores, assinaturas de TV a cabo e da dupla via possibilitada pela

fibra ótica, e acrescentamos ainda pela programação na internet. No entanto, o autor alerta
para o fato de que a convergência de mídia pode até possibilitar a entrega de conteúdo on

demand por meio das tecnologias digitais, porém, grande parte do conteúdo que é produzido e
entregue segue uma orientação da cultura hegemônica.

Desta forma, continua-se preso às opções delineadas pelas grandes corporações

midiáticas, apenas, acessando os conteúdos de forma fragmentada em dispositivos e telas
diferentes, enfim, novos consoles, mas, velhas práticas dominantes ou hegemônicas e velhos
conteúdos. Ou como afirma Martín-Barbero (2004):

Esta dissolução se faz tanto no plano da fragmentação dos públicos, pela
multiplicação dos canais, como no da segmentação dos consumos, mediante
uma assinatura particular aos cabos, e no da individualização da demanda
aos bancos de dados. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 204).

E para reafirmar essa corrente de pensamento, Martín-Barbero (2004) lembra que:

O que de novo trazem as “últimas” tecnologias de comunicação tem que ser
estudado em relação ao movimento do social e não só da inovação
tecnológica. O verdadeiramente novo é a etapa em que entramos, e na qual
as tecnologias telemáticas, parabólica, DVD, TV a cabo, fibra ótica –
operam ativamente sobre a realidade socioeconômica que as demanda e
desenha secretamente. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 198-199).
A crítica que Martín-Barbero (2004) faz é que quem detém esse controle sobre os conteúdos e

tecnologias, ainda que articulado aos contextos, à recepção, sejam os grandes grupos de mídia, e que

as desigualdades econômicas nesse processo impedem que todos tenham os mesmos acessos e que
possam ao menos discutir os produtos culturais. No entanto, embora haja uma mídia e uma cultura
hegemônica, não se pode deixar de perceber que existe também movimentos de resistência, de
negociações e de novas formas de apropriação da cultura midiática.
5

A tradução da língua espanhola para a língua portuguesa na versão brasileira do livro Ofício de Cartógrafo:
travessias latino-americanas da comunicação na cultura (2004) traduz o termo massivo como maciço. Desta
forma, sempre que se depara com o termo maciço é para ser entendido como massivo. A exemplo da expressão
do popular ao maciço (tradução brasileira) vem do original do popular ao massivo. No prefácio do livro Dos
meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (2003), a tradução do termo utilizado é “massivo”, o
qual é mais oportuno.
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Para ilustrar esse novo paradigma, irá se partir para análises de alguns programas

jornalísticos televisivos que replicam seus conteúdos em múltiplas plataformas, mas, que em
última instância, não apresentam inovações no conteúdo e no formato, diria ainda que há
pouca mudança nos usos.

Para auxiliar nas análises, irá se lançar mão de um referencial teórico metodológico, a

partir dos conceitos de gênero televisivo e estrutura de sentimento desenvolvido pelo Grupo
de Pesquisa Análise de Telejornalismo, que ajudará olhar para os programas, a partir de seus
contextos históricos, culturais e tecnológicos.

Trabalhar com a hipótese cultural da estrutura de sentimento impede olhar o
telejornalismo apenas como cristalização, impede também observá-lo como
unidimensional, mas, ao contrário, favorece recuperar as fissuras, as
ranhuras das práticas jornalísticas culturalmente vividas. Nesse sentido, se
acolhemos estrutura de sentimento como um conceito metodológico, o
jornalismo não poderá nunca ser considerado, para fins da análise, como
uma “escola”, como uma instituição claramente e indefinidamente
estadunidense ou anglo-saxônica que se espalha pelo mundo global –
existirão tantos jornalismos quantas são as culturas, as sociedades e os
tempos históricos em que ele é praticado e o trabalho do analista é encontrar
as marcas da sua heterogeneidade constitutiva, a co-presença, em seus
produtos, de elementos dominantes, residuais e emergentes. (GOMES, 2007,
p. 17).

Nessa perspectiva, acredita-se que as mudanças que a televisão vem sofrendo,

especialmente, o telejornalismo, são frutos de mudança, não só no campo político-econômico
e tecnológico das corporações midiáticas, mas também, são frutos de mudanças de hábitos

culturais dos telespectadores, que buscam por informação em todos os lugares, na TV, no
impresso, no rádio e, sobretudo, na internet.

Pensar a relação televisão/internet parece algo inevitável daqui para frente. Tem-se

vivenciado movimentos crossmídia dentro do telejornalismo, que enviam seus conteúdos

produzidos inicialmente na TV, para a internet e para dispositivos móveis como tablets e

smartphones, também conectados à internet. É possível, também, o contrário, há portais de
informação na internet, enviando programação para a televisão, como é o caso da TV Folha,

que produz conteúdo exclusivo para internet, mas, passou a exibir sua programação
audiovisual, também, na televisão, por meio do canal TV Cultura.

A mudança de paradigma se confirma a partir de uma pesquisa, publicada pelo Ibope

Mídia, que demonstra que o consumo de televisão, a partir de dispositivos móveis, tem
crescido no Brasil e pode ser medido pela primeira vez. A verificação do consumo se dá por
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meio de uma tecnologia chamada TV Digital Terrestre (TDT Mobile)6, existente
anteriormente apenas no Japão. A TDT permitiu que o Ibope Mídia realizasse a medição de

audiência da TV, que é consumida no Brasil, por meio de smartphones e tablets. A pesquisa
foi realizada, até o momento, apenas na região metropolitana de São Paulo, mas, segundo o
instituto, também será levada para o Rio de Janeiro.

Segundo o Ibope, as classes A e B foram as que mais usaram esse meio para consumir

programas de televisão, somando 58% do total. As mesmas duas classes representaram 46%

do total da audiência pelo método convencional de ver TV. As pessoas que assistem à

televisão no celular ou no tablet, 70% possuem de 35 a 49 anos de idade. Os picos de
audiência aconteceram entre 12 e 14 horas e entre 17 e 21 horas. O dia mais popular para se
ver TV no celular é a quinta-feira7.

Diante desse panorama, é colocado um duplo desafio: 1) procurar entender as

mudanças que a TV digital tem proporcionado, e 2) a relação da TV com a Internet. Para isso,
debruçar-se-á na construção de um referencial teórico-metodológico que auxilie a olhar para

as mudanças tecnológicas, políticas e culturais que a televisão tem passado, bem como, as
reconfigurações que os telejornais vêm sofrendo, para levar os seus produtos para a internet.

6

A tecnologia do TDT Mobile foi trazida pelo IBOPE para o Brasil, por meio de uma parceria com a Video
Research. A empresa japonesa desenvolveu um aplicativo que, ao ser instalado nos celulares e tablets com
sistema operacional Android e capacidade de recepção de sinais de TDT, envia informações sobre o consumo do
conteúdo televisivo no aparelho. Fonte: http://www.adnews.com.br/midia/ibope-inicia-a-medicao-de-audienciade-tv-digital-assistida-no-mobile. Acesso em: 21 maio 2015.
7
Fonte: Ibope Media –http://www.tecmundo.com.br/televisao/84583-tv-consumida-dispositivos-moveis-medidaprimeira-vez-brasil.htm. Acesso em: 13 ago. 2015.
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2 ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
2.1 O CONCEITO DE GÊNERO: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA
Para pensar as mudanças no telejornalismo, bem como as novas incursões do

telejornalismo na internet, é preciso trazer à tona o conceito de gênero, como uma categoria

cultural, que será útil para se entender as mudanças que o telejornalismo tem sofrido. Pois,

por meio do conceito de gênero, é possível se visualizar as marcas históricas e culturais do
desenvolvimento do telejornalismo, bem como, as mudanças históricas que esse gênero vem
passando no contexto cultural atual.

Da mesma forma que o gênero, o mapa das mediações de Martín-Barbero (2003),

permite também visualizar essas transformações na relação entre as pressões econômicas,

tecnológicas, sociais e a necessidade dos produtores de desenvolverem novos produtos, a
partir das matrizes culturais. Será possível observar também, a partir das lógicas de produção,

novas competências de recepção e leitura por parte da audiência, com os novos formatos do
telejornalismo na TV e internet (web, aplicativos para smartphones e tablets).

O conceito de gênero tem sido pensado em associação com o conceito de modo de

endereçamento pelo Grupo de Pesquisa Análise de Telejornalismo, com resultados produtivos
obtidos. Isso é possível porque os gêneros são formas reconhecidas socialmente, a partir das
quais se classifica um produto midiático.

Numa primeira fase do Grupo de Pesquisa de Análise do Telejornalismo, os estudos de

gêneros vinham sendo pensados, inicialmente, a partir das proposições de Raymond Williams.

Segundo Williams (1979), a teoria dos gêneros ou tipos é uma tentativa das mais consistentes
para agrupar e organizar a multiplicidade de notações e convenções, evidentes na escrita, em
modos específicos da prática literária. Esta origem classificatória está presente desde

Aristóteles, onde as “espécies” de poesia eram definidas em termos de uma definição
“genérica” da arte da poesia como tal.

Williams (1979) chama a atenção para o conflito oposicional entre a classificação

rígida da teoria dos gêneros fixos, na tradição neoclássica, com base no pensamento grego e

renascentista, e um empirismo que demonstrou a impossibilidade ou ineficácia de reduzir
todas as obras literárias reais possíveis a esses gêneros fixos e imutáveis. O abandono da visão
neoclássica foi se consolidando ao longo do tempo, à medida que novas formas literárias e
artísticas foram sendo desenvolvidas. Desta forma:
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O gênero e o tipo perderam sua abstração e generalidade neoclássicas, e
perderam também seus sensos de regulamentação específica. Mas os novos
tipos de agrupamento e classificação, de uma tendência empírica e
relativista, tornaram-se habituais. Na verdade eles encerravam, de formas
novas, elementos prescritivos, em modos de reação crítica e, por implicação,
na produção prática. (Williams, 1979, p. 180).

Com esses agrupamentos mais gerais, a variedade da prática foi reconhecida, de forma

limitada, pela proliferação dos “gêneros” e “subgêneros” de um novo tipo. Não seriam as

generalizações formais do épico, lírico e dramático, mas (citando uma enciclopédia atual)
“novela, novela picaresca, romance, conto, comédia, tragédia, melodrama, literatura, infantil,
ensaio, humor, jornalismo, versos ligeiros, histórias de mistério e detetives, oratória, pastoral,

provérbios, enigmas, sátira, ficção científica” (WILLIAMS, 1979, p. 180-181), dentre outras
tantas classificações aqui não mencionadas, o que demonstra que o gênero ficou com
classificações, em grande parte, abstratas e diversas.

O que Williams (1979) procura evidenciar é que os gêneros são instituições

culturalmente definidas e que possuem um caráter mutável e de reconfiguração reconhecido
historicamente. Essa premissa não se aplica, somente, aos gêneros literários trabalhados pelo

autor (WILLIAMS,1979), mas, sobretudo, a noção de gênero televisivo, afinal, a televisão por
si só é um ambiente de constantes reconfigurações e hibridizações na sua programação.

Para Martín-Barbero (2003), as estratégias de leituras contidas no gênero televisivo

têm sofrido numerosas mudanças. Isso se deve à mediação social e cultural em que a televisão
opera. Pois o autor, em vez de fazer a pesquisa, a partir da análise das lógicas de produção e
recepção, para depois procurar suas relações de imbricação ou enfrentamento, ele propõe
partir das mediações, “isto é, dos lugares dos quais provêm as construções que delimitam e
configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão” (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p. 304). Estes lugares seriam, a cotidianidade familiar, a temporalidade
social e a competência cultural. Os gêneros constituem, então, uma mediação fundamental

entre as lógicas do sistema produtivo e do sistema de consumo, do sistema cultural e da

competência cultural de cada telespectador, nos modos de ler os textos televisivos e na
maneira como são apropriados por estes leitores, isto porque:

O gênero não é algo que passa ao texto, mas algo que passa pelo texto[...] O
gênero é uma estratégia de comunicação, ligada profundamente aos vários
universos culturais[...] O gênero não é só uma estratégia de produção, de
escritura, é tanto ou mais uma estratégia de leitura. (MARTÍN-BARBERO,
1995, p. 64).
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Buscando uma aproximação com o contexto da televisão, Itania Gomes (2002) vai

partir da noção de gênero televisivo, para entender a constituição dos gêneros, nesse universo
específico.

(...) um gênero é um modo de situar a audiência televisiva (ou leitores), em
relação a um programa, em relação ao assunto nele tratado e em relação ao
modo como o programa se destina ao seu público. Nessa perspectiva, gênero
é uma estratégia de interação e investir numa abordagem dos gêneros
televisivos pode significar ultrapassar a dicotomia entre análise do produto
televisivo e análise dos contextos sociais de sua recepção. (GOMES, 2002,
p. 2).

Sem dúvida, pensar os gêneros como uma estratégia de leitura, ou melhor, de

comunicabilidade e interação, é o ponto de partida, para entender os textos televisivos e a
maneira como estes são endereçados para a audiência. Os programas televisivos,

especialmente os jornalísticos, são socialmente e historicamente construídos, e estão sempre
se reconfigurando, pois, o gênero não é algo dado, pronto, mas em construção.

Desta forma, compreende-se o gênero como uma estratégia de comunicabilidade e

interação, porque, ao mesmo tempo em que apresenta os textos, traz consigo marcas que

fazem parte de todo o processo de desenvolvimento dos gêneros televisivos. Aqui
especificamente, o que está em questão é o estudo do gênero televisivo, programas
jornalísticos, especificamente, o subgênero telejornal.

Para Gomes (2005), colocar a atenção nos gêneros, implica reconhecer que o receptor

orienta sua interação com o programa e com o meio de comunicação, de acordo com as

experiências geradas pelo próprio reconhecimento do gênero. Os gêneros funcionam como
uma espécie de manual de uso. É na articulação entre os elementos próprios da linguagem

televisiva, da produção jornalística e da representação da cultura que se acredita que se dê a

configuração de um gênero específico, dentro da programação televisiva e, em consequência,

os modos como ele se endereça aos seus receptores, enquanto uma estratégia de
comunicabilidade ou estratégia de interação.

A adoção do conceito de gênero televisivo deve possibilitar ao analista o
reconhecimento da existência de relações sociais e históricas entre
determinadas formas culturais – no nosso caso, os programas jornalísticos
televisivos - e as sociedades e períodos nos quais essas formas são
praticadas. Ele permite compreender as regularidades e as especificidades
em produtos que se configuram historicamente – ele permite dizer tanto do
jornalismo como ideologia, valores, normas, quanto das formas culturais
historicamente dadas - e, sobretudo, vincular nosso objeto de análise ao
processo comunicacional –gênero televisivo é uma estratégia de
comunicabilidade. (GOMES, 2007, p. 14).
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Em sua produção mais recente sobre o conceito de gênero televisivo como categoria

cultural, Gomes (2011) desenvolve uma articulação e um posicionamento do gênero, a partir

da noção de mapa das mediações de Jesus Martín-Barbero. Gomes elaborou, nos últimos
anos, a partir do marco dos estudos culturais, um conceito de gênero que:

permita quer o reconhecimento de regularidades e especificidades de formas
culturais/televisivas, quer o reconhecimento de um modo distinto de
configurar a relação comunicativa, dois aspectos fundamentais para
configuração do que temos chamado de gênero televisivo ou midiático.
Buscamos um conceito de gênero que nos permita, sim, considerar aspectos
textuais dos produtos televisivos, suas formulas (no sentido adotado por John
Cawelti (1971) e Horace Newcomb (1974), que possibilite organizar o
mundo televisivo em categorias socialmente reconhecíveis, mas que não se
restrinja à mera classificação/categorização dos produtos. Desejamos a
formulação de um conceito de gênero e de um protocolo de análise que nos
possibilite ir além das análises textuais, mas sem negá-las, sem recusá-las.
Ao mesmo tempo, buscamos um conceito de gênero que nos permita a
consideração de elementos contextuais do processo comunicativo, mas sem
restringi-las a uma análise “pretextual”, no sentido aqui daquelas abordagens
mais gerais em que o programa televisivo é apenas um pretexto para análises
macroeconômicas, sociológicas, para análises empíricas dos processos de
produção ou de recepção que muitas vezes recusam-se a olhar o produto
televisivo em seu aspecto propriamente comunicacional. (GOMES, 2011, p.
112).

Mais recentemente, Gomes (2010; 2011), buscou uma aproximação em suas pesquisas

com o conceito de gênero desenvolvido por Mittel (2001, 2004), buscando formular o debate,

no nível teórico, sobre gênero que se permita, no nível empírico, analisar os processos

comunicativos através dos quais operam articulações entre cultura, sociedade e política, mas
sem abrir mão da interpretação das obras (os programas jornalísticos), nos quais tais relações
acontecem.

Para Mittell (2004), gêneros não são encontrados dentro de um texto isolado. Gêneros

só emergem das relações intertextuais entre vários textos, resultando em uma categoria.

Afinal, textos não interagem por conta própria, eles se reúnem somente através de práticas
culturais, como a produção e recepção.

A abordagem que interessa ver em Mittel (2004) nesse momento é que ele apresenta o

gênero como uma categoria cultural, embora ele, também, desenvolva uma abordagem do
gênero como uma categoria discursiva.

Nas palavras do próprio Mittell (2004), a sua tese é de que:
Para resumir o meu argumento, até agora, os gêneros têm sido
tradicionalmente tratados como componentes textuais. Embora os gêneros
sejam categorias de textos, textos em si não os determinam, contêm ou
produzem sua própria categorização. Categorias genéricas são intertextuais e,
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portanto, operam de forma mais ampla do que dentro da esfera limitada de um
texto de mídia. Apesar de que os textos certamente têm marcas que são típicas
de gêneros, estas convenções textuais não são o que definem o gênero.
Gêneros existem apenas através da criação, circulação e consumo de textos
dentro de contextos culturais. Análise textual não pode examinar os gêneros
de mídia como eles operam em um nível categórico – há textos que são
categorizados por gêneros, mas sua soma textual não é igual a todo o gênero.
Em vez disso, devemos distinguir entre a prática comum de analisar
genericamente textos etiquetados e análise específica de gêneros como
categorias culturais. Analisar os textos genéricos, certamente, vale a pena,
mas eles não podem explicar como os gêneros funcionam como categorias.
(MITTELL, 2004, p. 11). (Minha tradução).8

Diante disso, o autor (MITTELL, 2004) afirma que é preciso olhar para além do texto,

como o locus do gênero, pois o gênero se localiza dentro de complexas inter-relações entre
textos, indústrias, audiências e contextos históricos. Os gêneros vão além das fronteiras entre

texto e contexto, pois é preciso olhar para a produção, distribuição, promoção, exposição,
crítica, práticas de recepção, afinal, tudo isso trabalha para categorizar textos midiáticos em

gêneros. Mas, ao mesmo tempo, ele (MITTELL, 2004) vai dizer que gêneros são mais do que
apenas qualquer categoria. Eles devem ser culturalmente operatórios, dentro de uma série de esferas de
prática de mídia, empregados pelos críticos, indústrias e audiências (MITTELL, 2004, p. 10).

Como foi dito anteriormente, o conceito de gênero, como uma categoria cultural, será

útil para pensar o telejornalismo na internet, que é resultado do processo de expansão de

produtos culturais, no contexto de convergência midiática, pois o subgênero telejornal levará
consigo as marcas próprias da televisão, mesmo estando na web. Por meio do gênero, se

visualiza as marcas históricas e culturais de desenvolvimento do subgênero telejornal, bem
como, as mudanças que esse gênero vem passando no contexto atual.

Da mesma forma que o gênero, o mapa das mediações de Martín-Barbero, possibilita

enxergar essas transformações na relação entre as pressões econômicas, tecnológicas e sociais

e a necessidade de os produtores desenvolverem novos produtos a partir das matrizes
culturais, mas, articuladas com o processo de convergência midiática, possibilitando observar

novas lógicas de produção em construção, assim, como novas competências de recepção e
leitura por parte da audiência.

Tradução para: To sum up my argument thus far, genres have traditionally been treated as textual components.
Although genres are categories of texts, texts themselves do not determine, contain, or produce their own
categorization. Generic categories are intertextual and, hence, operate more broadly than within the bounded
realm of a media text. Even though texts certainly bear marks that are typical of genres, these textual
conventions are not what define the genre. Genres exist only through the creation, circulation, and consumption
of texts within cultural contexts. Textual analysis cannot examine media genres as they operate at a categorical
level — there are texts that are categorized by genres, but their textual sum does not equal the whole of the
genre. Instead, we must distinguish between the common practice of analyzing generically labeled texts and
specific analysis of genres as cultural categories. Analyzing generic texts is certainly worthwhile, but they cannot
explain how genres themselves operate as categories.
8
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Dito isto, apropria-se do conceito de gênero como uma categoria cultural, para pensar

o telejornalismo no contexto de convergência, isto é, como os produtos televisivos têm sido
desenvolvidos, para operar na televisão e também serem levados para outras plataformas,

como a web, em dispositivos como computadores, laptops e dispositivos móveis como tablets

e smartphones. Pensar a relação entre televisão e internet, historicamente, se permite ver não
apenas o processo de convergência midiática, mas também, perceber as possibilidades de
expansão de produtos culturais, a partir de pressões e demandas do sociais e econômicos.
2.2 O GÊNERO NO CENTRO DO MAPA DAS MEDIAÇÕES
Lançando mão do mapa das mediações de Martín-Barbero, Gomes (2011) percebe o

gênero como categoria cultural, que se deixa ver na articulação dos dois eixos do mapa, o

diacrônico, que diz dos modos como as matrizes culturais se relacionam com a constituição

dos formatos industriais, e o sincrônico, entre as lógicas de produção e competências de
recepção ou consumo.

Desta forma, Gomes (2011) posiciona a noção de gênero no interior do mapa, enquanto

categoria cultural, através da qual podem ser interpretadas relações entre comunicação, cultura,
política e sociedade, acionadas por formatos industriais em sua vinculação com matrizes
culturais e pela articulação sincrônica entre os sistemas produtivos e as lógicas e expectativas da
audiência. Pelo mapa, as mediações culturais desempenham o papel de articulação entre as

instâncias do processo comunicativo, apresentando-se, em termos metodológicos, como

dimensões analíticas centrais para o estudo do gênero, enquanto um fenômeno cultural
midiático.

No caso da pesquisa aqui realizada, é caro pensar no aspecto da tecnicidade, a partir do

mapa das mediações (MARTÍN-BARBERO, 2003), pois, no contexto de convergência, a
tecnicidade passa a ser uma chave de entrada para compreender as lógicas de produção e os
formatos industriais, bem como, as mudanças culturais, históricas e tecnológicas que o
telejornalismo vem passando, especialmente, na internet.
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Figura 1 - Representação do Mapa das Mediações
Fonte: Martín-Barbero (2003).

Nas palavras de Martín-Barbero (2003, p. 18), a partir do Mapa das Mediações, o

funcionamento das Lógicas de Produção dos meios de comunicação mobiliza uma tríplice
indagação: 1) sobre a estrutura empresarial – em suas dimensões econômicas, ideológicas

profissionais e rotinas produtivas; 2) sobre sua competência comunicativa – capacidade de
interpelar/construir públicos, audiências, consumidores; e 3) muito especialmente sobre sua
competitividade tecnológica - usos da Tecnicidade dos quais depende hoje, em grande medida,

a capacidade de inovar nos Formatos Industriais. Porque a tecnicidade é menos assunto de

aparatos do que de operadores perceptivos e destrezas discursivas. Para o autor (MARTÍNBARBERO, 2003), confundir a comunicação com as técnicas, os meios, resulta tão deformador
como pensar que eles sejam exteriores e acessórios à comunicação.

Em entrevista para a revista Matrizes (2009), Martín-Barbero traz à tona, novamente, a

presença dos meios na vida social, “não em termos puramente ideológicos, mas como uma

capacidade de ver além dos costumes, ajudando o país a se movimentar” (MARTÍNBARBERO, 2009a, p. 51). Ele passa a relacionar a aparição massiva do computador, a partir
da década de 1990, e inverte o primeiro mapa das mediações, passando a propor o que ele vai

chamar de “mediações comunicativas da cultura”, que são: “a “tecnicidade” e a
“institucionalidade” crescente dos meios como instituições sociais e não apenas aparatos,
instituições de peso econômico, político, cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2009a, p. 151).

A estratégica mediação da tecnicidade se delineia atualmente em um novo
cenário, o da globalização, e em sua conversão em conector universal no
global (Milton Santos). Isso se dá não só no espaço das redes informáticas
como também na conexão dos meios – televisão e telefone – com o
computador, restabelecendo aceleradamente a relação dos discursos públicos e
relatos (gêneros) midiáticos com os formatos industriais e os textos virtuais.
As perguntas geradas pela tecnicidade indicam então o novo estatuto social da
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técnica, o restabelecimento do sentido do discurso e da práxis política, o novo
estatuto da cultura e os avatares da estética. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p.
19).

Em outra entrevista à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo –

FAPESP, Martín-Barbero (2009b) comenta as mudanças no mapa das mediações e destaca a

importância que as tecnicidades ganharam na contemporaneidade. Para ele, a tecnicidade

atua, nos dias de hoje, como ritualidade e como identidade, pois, a cada dia, as pessoas estão

mais conectadas. As tecnicidades fazem parte das suas rotinas socioculturais. “Saímos da
visão instrumental da técnica, saímos da visão ideologista da tecnologia. A tecnicidade está no

mesmo nível de identidade, coletividade – e é muito importante a fonética. Ligo tecnicidade

ao que está se movendo na direção da identidade”.9 Para o autor, quem mais tem construído a
identidade por meio das tecnicidades são os jovens, que estão diante de um mundo onde é

possível “ver e ser visto”, onde as pessoas veem ativamente. “Produzimos visibilidade.
Construímos visibilidade para nós e outros. A ideia importante então é o “entorno”, o novo
ecossistema” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 11).10

A tecnicidade está em todos os meios e permeia todo um modo de vida social. Ela não

é resultado das “Novas Tecnologias”, mas sim, das nossas relações com a vida social e o
desenvolvimento do homem, que passa a ter controle sobre a produção de alimentos, de
utensílios, da produção no mundo do trabalho, etc.

Segundo Gutmann (2014) ao tratar das formas culturais que o jornalismo tem

assumido ao longo do seu desenvolvimento histórico, ela vai dizer que por meio das
“tecnicidades são articuladas formas materiais e culturais num espaço-tempo comum,

sugerindo aos sujeitos comunicativos uma mesma dimensão de pertencimento, o que constitui
ritualidades, os nexos simbólicos entre os atores sociais” (GUTMANN, 2014, p. 320).

Outra dimensão importante para se observar o fenômeno é a partir da mediação da

institucionalidade, a partir da relação entre Matrizes Culturais e Lógicas de Produção.

Segundo Martín-Barbero, a institucionalidade tem sido uma mediação densa de interesses e
poderes contrapostos que afeta, sobretudo, a regulação dos discursos que, da parte do Estado,
buscam dar estabilidade à ordem constituída e da parte dos cidadãos buscam defender seus
direitos e fazer-se reconhecer (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 17).

Para o autor, a comunicação, vista a partir da socialidade, se revela uma questão de

fins, como constituição do sentido e da construção e desconstrução da sociedade. Vista a
9

Entrevista cedida pela FAPESP, Edição 163, 2009, p. 10.
Entrevista cedida pela FAPESP, Edição 163, 2009, p. 11.
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partir da institucionalidade, a comunicação se converte em questão de meios, de produção de

discurso públicos cuja hegemonia encontra-se hoje contrariamente do lado dos interesses
privados (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 18). No caso do Brasil, essa contradição se agrava,
pois, a televisão já nasceu a partir dos interesses privados, mas, é ela que, de forma
hegemônica, constrói o discurso público.

A presença do telejornalismo é marcadamente institucionalizada no Brasil, mesmo, na

Internet, os telejornais mantêm suas características básicas e suas marcações institucionais no

novo ambiente, obedecendo às mesmas lógicas de produção e formatos industriais advindos
da televisão. De modo geral, veremos que há uma remediação ou adaptação dos conteúdos
televisivos para serem levados para a web.

Lançar-se-á mão ainda de outro conceito em associação ao conceito de gênero, para

auxiliar na análise e compreensão das transformações dos gêneros midiáticos. Trata-se da

hipótese cultural de ‘Estrutura de Sentimento’ desenvolvido por Raymond Williams e tomado
como um importante caminho teórico-metodológico por Itania Gomes.

2.3 ESTRUTURA DE SENTIMENTO: UM POTENCIAL METODOLÓGICO EM VISTA
O conceito de ‘Estrutura de Sentimento’ é um dos mais importantes na obra de

Williams e foi apresentado pela primeira vez por Raymond Williams em parceria com

Michael Orron, na obra Preface to film, em 1954, como uma hipótese cultural que possibilitou
estudar a relação entre os diferentes elementos de um modo de vida. No livro The Long

Revolution (1961), o conceito ganha força no capítulo dedicado à análise da cultura, mas é em

Marxismo e Literatura (1979), que o conceito ganha status de capítulo autônomo dentro da
parte dedicada à teoria cultural.

Metodologicamente, portanto, uma “estrutura de sentimento” é uma hipótese
cultural, derivada na prática de tentativas de compreender esses elementos e
suas ligações, numa geração ou período, e que deve sempre retornar,
interativamente, a essa evidencia. [...]A ideia de uma estrutura de sentimento
pode estar especificamente relacionada com a evidência de formas e
convenções – figuras semânticas – que, na arte e literatura, estão com
frequência entre os primeiros indícios de que essa nova estrutura se está
formando. (WILLIAMS, 1979, p. 135).

Ainda nas palavras de Williams (1979), as estruturas de sentimento podem ser

definidas como experiências sociais em solução, distintas de outras formações semânticas
sociais que foram precipitadas e existem de forma mais evidente e imediata (WILLIAMS,
1979, p. 136).
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Itania Gomes (2007) lançou mão do conceito de ‘Estrutura de Sentimento para pensar

a relação entre televisão, cultura e sociedade e desenvolveu uma abordagem metodológica, a

partir das categorias arcaico, residual, dominante e emergente, essas categorias aparecem em
articulação com o conceito de gênero televisivo, para pensar os deslocamentos e significados

das palavras-chave que definem o jornalismo como instituição – objetividade, imparcialidade,
verdade, relevância, pertinência, factualidade, quarto poder, dentre outras.

Qual a importância desse conceito? De acordo com Gomes (2007), ele permite um

olhar para o processo, para o modo como o telejornalismo é construído processualmente e,

assim, acessar a emergência de novas características que ainda não se cristalizaram em

ideologias, convenções, normas, gêneros ou perceber posições dominantes e hegemônicas no
telejornalismo. Daí a importância de estrutura de sentimento para pensa-los nas mudanças que
o telejornalismo vem sofrendo; mudanças que são fruto das relações entre cultura, política,
econômicas e tecnologia.

Para Gomes (2007), ‘estrutura de sentimento’ será útil à compreensão e abordagem do

jornalismo como instituição social, ou seja, permitirá olhar para o que é socialmente instituído
como normas, valores, convenções do campo e o que é vivido, o que é prática cotidiana e o

que ela contém de características e qualidade que ainda não se cristalizaram em ideologias e
convenções (GOMES, 2007, p. 16).

Há muita dificuldade em entender, de fato, a ‘estrutura de sentimento’ pois, o termo

pode ser considerado contraditório, pois, Williams (1961, p. 48) o define como algo “tão
firme e definido como sugere a palavra ‘estrutura’, ainda que opere nos espaços mais
delicados e menos tangíveis de nossa atividade”. Já ‘sentimento’ aparece aí para marcar uma

distinção em relação aos conceitos mais formais de visão de mundo ou ideologia, para dar
conta de significados e valores, tais como são vividos e sentidos ativamente, levando em

consideração que “as relações entre eles e as crenças formais ou sistemáticas são, na prática,
variáveis (inclusive historicamente variáveis), em relação a vários aspectos” (WILLIAMS,

1961, p. 134), enquanto ‘estrutura’ quer chamar atenção para elementos que se apresentam
“com uma série, com relações internas específicas, ao mesmo tempo engendradas e em

tensão.” Assim, como citado anteriormente, ‘estrutura de sentimento’ se refere a uma
experiência social que está em processo ou em solução, com frequência, ainda não
reconhecida como social.

Diante disso, é preciso estar atento a determinados fenômenos que se encontram em

transição, algo que está mudando, mas que ainda não se definiu como uma convenção. Para

Gomes (2011. p. 45) “(...) analisar a transição nas convenções é uma forma de acessar uma
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estrutura de sentimento e, assim, a emergência de novas características que irão disputar o
consenso tácito em torno de procedimentos, normas, formatos, gêneros.”

Lançar mão de ‘estrutura de sentimento’ é fundamental para a análise do

telejornalismo na internet, pois, se considera que o objeto desse trabalho está passando por
um processo de transição e adaptação com a sua ida para a web. Além disso, pode-se falar em
transição, também, em termos de consumo de telejornalismo na web, por parte dos
telespectadores.

Gomes (2007) propõe articular ‘estrutura de sentimento’ com as noções de dominante,

residual e emergente que Williams utiliza em Marxismo e Literatura (1979), para descrever

elementos de diferentes temporalidades e origens que configuram o processo cultural.

Segundo Williams (1979), a análise cultural deve considerar as características dominantes de
um determinado processo ou sistema cultural, mas o analista precisa estar atento também a

um certo senso de movimento, de processo histórico, e às articulações e inter-relações

complexas entre esses elementos dominantes e os residuais, aqueles elementos que foram

efetivamente formado no passado, mas ainda estão ativos no processo cultural, não só como
elemento do passado, mas como um elemento efetivo do presente, e emergentes, novos

significados e valores, novas práticas, novas relações e tipos de relação que são efetivamente
criados e que aparecem como substancialmente alternativos ou opostos na cultura dominante
(GOMES, 2007, p. 16).

Dominante, residual e emergente são categorias apropriadas por Williams (1979), para

descrever dimensões de diferentes temporalidades em uma determinada sociedade e em um

processo cultural. O elemento dominante seria o hegemônico, não no sentido de dominação,
mas de forças (valores, sentidos, formas, experiências, etc.) prevalentes. Os aspectos residuais
são aqueles construídos, em um tempo passado, mas que ainda atuam na cultura, como uma

dimensão efetiva do presente, por isso permitem observar o que foi sendo, ao longo do tempo,
incorporado e reincorporado como hegemônico.

Elementos residuais são diferentes do arcaico, que seria um aspecto reconhecido como

“do passado”, cujos vestígios não atuam mais como convenção do presente. Já os elementos
emergentes seriam significados e valores, práticas, relações e tipos de relação que estão sendo

continuamente recriados e que têm a cultura dominante como dimensão de embate e
resistência (WILLIAMS, 1979, p. 126).

Um elemento residual cultural fica, habitualmente, a certa distância da
cultura dominante efetiva, mas certa parte dele, certa versão dele – em
especial se o resíduo vem de alguma área importante do passado – terá, na
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maioria dos casos, sido incorporada para que a cultura dominante tenha
sentido nessas áreas. Além disso, em certos pontos, a cultura dominante não
pode permitir demasiada experiência e prática residuais fora de si mesma,
pelo menos sem um risco. É pela incorporação daquilo que é ativamente
residual – pela reinterpretação, diluição, projeção e inclusão e exclusão
discriminativas – que o trabalho de tradição seletiva se faz especialmente
evidente. (WILLIAMS, 1979, p. 126).

Williams (1979) entende por “emergente” novos significados e valores, novas práticas,

novas relações e tipos de relação que estão sendo continuamente criados. Mas, o autor adverte
que é excepcionalmente difícil distinguir entre os que são realmente elementos de alguma fase

nova da cultura dominante (e nesse sentido “específico da espécie”) e os que lhe são
substancialmente alternativos ou opostos: emergente no sentido rigoroso, e não simplesmente
novo. “Como estamos sempre considerando relações dentro de processo cultural, as

definições do emergente, bem como do residual, só podem ser feitas em relação com um
sentido pleno do dominante” (WILLIAMS, 1979, p. 126).

[...] o emergente é correlato, mas não é idêntico ao inovador. Alguns tipos de
inovação [...] são movimentos e ajustamentos dentro do dominante e tornamse suas novas formas [...] Não há análise mais difícil do que aquela que, em
face de novas formas, deve procurar determinar se essas são novas formas do
dominante ou se são genuinamente emergentes. Na análise histórica, a questão
já está assentada: o emergente torna-se o emergido [...] e depois, muitas vezes,
o dominante. Mas na análise contemporânea, exatamente devido às relações
complexas entre inovação e reprodução, o problema se encontra em nível
diferente. (WILLIAMS, 2008, p. 202-203).

O sentido de emergente se diferencia pelo fato de atuar como dimensão – “em

emergência” e, portanto, virtual e ainda não cristalizada – de disputa pelo consenso e de

capacidade de provocar transformações (políticas, econômicas, sociais) na estrutura. Assim,

as formações emergentes parecem atuar, pela hipótese de estrutura de sentimento, como
“solução” (WILLIAMS, 1979, p. 136).

Como vimos temos também o que Williams classifica como novo, no sentido de

inovação, mas, que ainda segue o padrão hegemônico e dominante. É o novo no sentido de
novidade ou mesmo do aperfeiçoamento de um modelo preexistente e que não representa o
emergente.

Já se pode colocar em associação à questão dos processos de convergência no

telejornalismo e o conceito teórico-metodológico de estrutura de sentimento, pois, possibilita,
a partir das análises do corpus, perceber as relações entre as estruturas sociais, tecnológicas,

empresariais e ideológicas na relação com as disputas e tensões no campo comunicacional. É
possível observar o modo como coletivamente se faz essa relação com o que é da ordem da
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estrutura e da ordem do sensível. A partir daí, é visto o que está em negociação no processo. É

dito isso, pois, até o momento em nossas análises, são identificadas posições dominantes e
não se percebe os elementos emergentes, no processo de expansão dos telejornais.

Desta forma, estrutura de sentimento será utilizado para perceber as mudanças no

telejornalismo, sobretudo, no atual contexto cultural, político-econômico e tecnológico, para

observar as transformações mais evidentes do telejornalismo, no contexto de convergência, a

exemplo de como tem operado os valores-notícia, como a dimensão da atualidade é
trabalhada na Internet e como o discurso de tempo presente é construído.

2.4 O TELEJORNAL COMO UM PRODUTO EXPANDIDO NO CONTEXTO DE
CONVERGÊNCIA

Conforme discussão inicial, apresentada no capítulo anterior sobre a relação da cultura e

da tecnologia, é reiterada aqui uma abordagem que rechaça o paradigma tecnicista do

determinismo tecnológico. Irá se buscar olhar a relação entre telejornalismo e tecnologia, a
partir de um olhar cultural como propõe Martín-Barbero (2003), a partir do mapa das mediações
e as diversas possibilidades de entrada com os eixos sincrônico e diacrônico.

Como a dimensão da tecnologia é central para a pesquisa, procurar-se-á uma entrada no

mapa, via tecnicidades e institucionalidades, mas sem abrir mão dos outros elementos que

compõem o mapa. Para essa pesquisa, é importante se pensar nos aspectos da tecnicidade e

institucionalidade, pois, no contexto de convergência, elas passam a ser a chave para

compreender as lógicas de produção e os formatos industriais, bem como as mudanças

culturais, históricas e tecnológicas que o telejornalismo vem passando, especialmente com a
internet.

2.5 DEFININDO PRODUTO CULTURAL EXPANDIDO
No Brasil, uma das características dos produtos televisivos na atualidade, com a

convergência midiática, é a possibilidade de expansão para outras plataformas. De acordo

com Soares e Mangabeira (2012), há uma nova forma de fruir a televisão, que se materializa

em outros meios, por meio da internet, pois, a experiência televisiva perpassa por
compartilhar, comentar e até fotografar a tela da TV e usá-la como imagem fixa nas redes
sociais.
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Desta forma, segundo esses autores, “é a premissa de que os produtos deste meio

estão, cada vez mais, se materializando em outros meios: aparecendo em forma de
comentário, destacando um trecho e exibindo-o em uma rede social (...)” (SOARES;

MANGABEIRA, 2012, p. 273). Muitos entusiastas da cibercultura e dos estudos sobre
fenômenos de Internet davam a televisão, como um meio que poderia ser engolido pela

Internet. No entanto, o que se observou, empiricamente, é que a Internet “não só não
“fagocitou” a televisão, como grande parte dos conteúdos e compartilhamentos, sobretudo em
redes sociais, advém da presença maciça da televisão no cotidiano das pessoas” (SOARES;
MANGABEIRA, 2012, p. 273).

Isso se confirma no Brasil, por meio da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 e 2016,

pois, em média, os brasileiros passam quatro horas e 31 minutos por dia, expostos ao
televisor, de segunda a sexta-feira, e quatro horas e 14 minutos, nos finais de semana,

números superiores aos encontrados na PBM 2014, que eram três horas e 29 minutos; e três
horas e 32 minutos, respectivamente. Tem-se aí um aumento considerável de exposição a TV
de mais de uma hora, o que refuta o pensamento de que a televisão tem perdido audiência em
relação à internet, na verdade, ambos os meios têm crescido em audiência.11

Segundo Henry Jenkins (2009), muitos estudiosos se perguntam: qual será o futuro da

televisão? Mas a única certeza é que ninguém sabe ao certo para onde caminha a televisão e
que esse meio de comunicação tem passado por um diversificado processo de convergência.

De acordo com Toby Miller (2009), a televisão passa por um processo de mudanças, mas, ao
mesmo tempo de expansão, pois,

imaginar a Internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é
apenas mais uma forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se
tornando mais popular, não menos. Suspeito que estamos testemunhando
uma transformação da TV, ao invés do seu falecimento. (MILLER, 2009, p.
22).

A autora Amanda Lotz, em seu livro The Television will be revolutionized (2007),

salienta que a televisão está passando por diversas mudanças, na era pós redes e que se
encontra em um processo de crescimento. Essas reconfigurações, segundo ela (LOTZ, 2007),
têm alterado o processo de produção, distribuição e financiamento da televisão, durante os
últimos 20 anos. Além disso, chama atenção para o fato de que, raramente, são levados em

conta os processos do mundo dos negócios da televisão, pois, eles afetam, diretamente, as

práticas de produção das histórias, imagens e ideias que são projetadas nas casas (LOTZ,
11

Os gráficos e planilhas das Pesquisas Brasileiras de Mídia serão colocadas ao final em forma de anexo.
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2007). Ou seja, parte das mudanças que a televisão tem passado é fruto dos processos
políticos e econômicos das corporações midiáticas e não apenas resultado de mudanças
tecnológicas, embora houve uma aceleração dessas mudanças, na era pós redes.

Segundo Lotz (2007, p. 30), é preciso aproximar-se da televisão, a partir de uma

compreensão cultural desse meio e concebê-la como mais do que um monitor, uma peça de

hardware, ou porta de entrada para programação, pois a televisão se define menos pela forma
do que pelo seu conteúdo e pelo lugar de experiências e práticas que se tem associado com a

atividade de visualização deste meio. De fato, todos esses atributos técnicos contribuem, sem
dúvida, para a forma como a cultura usa e entende a televisão, significados herdados,
expectativas e hábitos que também ajudam a circunscrevê-la de maneiras particulares.

Novas tecnologias e práticas industriais introduziram mudanças nos aspectos

tecnológicos da televisão, o seu uso e seu significado cultural, mas vários aspectos da
experiência sociocultural ainda definem a televisão em nossas mentes de maneiras específicas

e significativas, em especial para aquelas gerações que conheceram televisão na era das redes.
Para ajudar a entender as reconfigurações da televisão, na atualidade, irá se trazer à tona o

conceito de produto televisivo expandido, pois, atualmente, ver televisão é também comentar

a televisão na internet, é experimentá-la em outros ambientes da rede, por meio de múltiplos
dispositivos.

Segundo Creidy Satt (2009), o conceito de cinema expandido foi proposto de

inicialmente por Gene Youngblood, na década de 1970. O termo cinema expandido expressa

esse alargamento que a concepção de cinema sofreu e vem sofrendo, nas últimas décadas,

priorizando a convergência das linguagens, no meio audiovisual. “O kinema, entendido em
sua etimologia de (escrita do) movimento, se desterritorializa, reaparece em novos cenários e
amplia sua abrangência para além das salas tradicionais de exibição” (SATT, 2009, p. 10).

Ou seja, o cinema não se restringe a sala escura de exibição e ao momento da exibição.

O cinema habita vários lugares, se propagou e se expandiu para ambientes virtuais, vídeo-arte,
instalações, festivais, escolas, praças, etc. Ao consultar diretamente a obra de Youngblood
(2001) ele vai dizer:

Cinema expandido tem sido desenvolvido durante muito tempo. Desde que
deixou o underground e se tornou uma forma popular da vanguarda no final
da dos anos 50, o cinema novo tem principalmente sido um exercício de
técnica, o desenvolvimento gradual de uma linguagem verdadeira
cinematográfica para expandir ainda mais o poder comunicativo do homem
e, assim, a sua consciência. Se o cinema expandido tem tido nada a dizer, a
mensagem tem sido o meio de comunicação.1 Slavko Vorkapich: "a maioria
dos filmes realizados até agora não são exemplos de uso criativo de
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O

dispositivos e técnicas cinematográficos, mas da sua utilização como
instrumentos de registo apenas. Existem muito poucos filmes que podem ser
citados como exemplos de uso criativo do meio de comunicação, e, a partir
destes raros fragmentos e curtas passagens, podem ser comparados com os
melhores resultados alcançados nas outras artes (YOUNGBLOOD, 2001, p.
75).12

desenvolvimento

do

cinema

expandido

estava

ligado,

diretamente,

ao

aperfeiçoamento das técnicas e tecnologias cinematográficas, bem como, as mudanças

culturais, na forma de realizar o cinema com influências de diversos campos artísticos. O
nosso objetivo não é discutir o conceito de cinema expandido, mas, situar que a ideia de

televisão ou telejornalismo expandido tem como referência a matriz cultural do cinema. Da

mesma forma que o cinema expandido passou a experimentar novas linguagens, bem como a

adoção de formatos híbridos e convergentes no modo de fazer e consumir cinema, a televisão
expandida seguiu um caminho parecido.

Em artigo intitulado A televisão expandida: das especificidades às hibridizações,

Letícia Capanema (2008) apresenta um importante autor para os estudos de cinema, com um

pensamento semelhante, acerca da interseção entre os meios, especialmente a televisão, que é

Raymond Bellour (1997). Segundo Capanema (2008), Bellour acredita na impossibilidade de
se pensar os meios de comunicação de forma separada, e propõe analisá-los através do que

chama de “passagens” entre as imagens, ou seja, daquilo que, de um meio, está presente em
outro.

O que Bellour pratica em seu livro Entre Imagens é uma nova metodologia
de análise, em que as especificidades dos meios são postas de lado e as
características que transitam entre os meios, de forma tão fluida, são postas
em relevo. Para esse autor, precisar o que é a televisão é tarefa difícil, já que
nela transitam todas as imagens, inclusive as do cinema. A imagem
eletrônica tudo aceita e, o que é melhor, simultaneamente e ao vivo. Da
mesma forma que o filme, a televisão precisa se adaptar à lógica digital para
sobreviver. Entretanto, ela possui uma vantagem sobre o cinema, pois
sempre absorveu livremente diversas imagens e linguagens de outros meios.
Com efeito, a televisão era híbrida e hipermediada mesmo antes do advento
da tecnologia digital. (CAPANEMA, 2008, p. 200).
12

Tradução nossa para: Expanded cinema has been expanding for a long time. Since it left the underground and
became a popular avant-garde form in the late 1950's the new cinema primarily has been an exercise in
technique, the gradual development of a truly cinematic language with which to expand further man's
communicative powers and thus his awareness. If expanded cinema has had anything to say, the message has
been the medium.1 Slavko Vorkapich: "Most of the films made so far are examples not of creative use of
motion-picture devices and techniques, but of their use as recording instruments only. There are extremely few
motion pictures that may be cited as instances of creative use of the medium, and from these only fragments and
short passages may be compared to the best achievements in the other arts. (YOUNGBLOOD, 2001, p. 75).
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Com essa fala Capanema enfatiza a dificuldade de definir o que é a televisão, pois

segundo a autora, “nela transitam todas as imagens, inclusive as do cinema” (CAPANEMA,

2008, p. 200). Em síntese a autora aponta que como o cinema, a televisão precisou se adaptar
à lógica digital para sobreviver. E considera que a televisão possui uma maior capacidade
adaptativa em relação ao cinema pois “sempre absorveu, livremente, diversas imagens e

linguagens de outros meios. Com efeito, a televisão era híbrida e hipermediada, mesmo antes
do advento da tecnologia digital (CAPANEMA, 2008, p. 200).

Assim como o cinema que passou e tem passado por transformações tecnológicas e

culturais, a televisão vive um momento de aceleração dessas mudanças, daí o nosso empenho

em apresentar o conceito de produto cultural expandido, mas, contextualizando a origem do
termo, que advém do campo cinematográfico.

Letícia Capanema (2008) defende o argumento de que, com a digitalização da

televisão e de seus processos de produção, a TV passou a estar presente em outros suportes
que não apenas no aparelho tradicional de TV, na sala de estar. A televisão invadiu a internet

por meio do computador e de outros dispositivos móveis. Diante disso, ela põe a questão das
hibridizações que vêm ocorrendo com a televisão, no cenário de convergência. No entanto,

por meio de uma revisão teórica sobre a televisão, tenta mostrar o que é próprio da linguagem
televisiva e o que é fruto de hibridizações, em termos de linguagem e formatos
(CAPANEMA, 2008).

Com essas premissas, é possível pensar nas mudanças culturais do hábito de assistir

televisão, sobretudo, a partir da mudança na relação com a tecnicidade e com a ritualidade,
especialmente, entre o público mais conectado com a internet. Percebe-se no dia-a-dia como

é, cada vez mais comum, assistir ao telejornal ou à telenovela com o auxílio de uma segunda
tela, conectada na internet, seja essa segunda tela um laptop, smartphone, tablet, não

importando qual gênero se está assistindo. A segunda tela pode ser qualquer dispositivo que
possibilite o acesso à internet, utilizando de forma simultânea a programação da TV. Além

disso, é cada vez mais comum, comentar o que se assisti, seja o episódio da telenovela ou a

edição do telejornal que divulgou a última pesquisa de intenção de votos para a Presidência da
República, nas redes sociais.

Segundo Jenkins (2009, p. 327), talvez a maior mudança que se está vivenciando, em

termos de consumo de mídia, nesse momento, seja a substituição do consumo individualizado
e personalizado pelo consumo como prática interligada em rede. Essa afirmação se faz aceitar,

ainda mais, a ideia de produto cultural expandido, pois, o que se vê, atualmente com o
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consumo televisivo, é um consumo televisivo em múltiplas plataformas em rede, o que
potencializar o compartilhamento de conteúdos e opiniões acerca da televisão.

Em seu livro mais recente, Cultura da Conexão, Jenkins (2014, p. 21) vai dizer que se

está vivendo um momento de uma transformação de uma cultura moldada pela lógica da
transmissão aberta para a lógica das redes, voltada a promover maior participação popular.

Para ele (JENKINS et al., 2014), as pessoas estão tendo um papel mais ativo na configuração

do fluxo de mídia para seus propósitos particulares, em uma cultura cada vez mais ligada em
rede, e que se irá ver as implicações dessas mudanças para todos os envolvidos, e também a
mais significativas mudanças, frustrações e complicações da produção e da circulação de
mídia em um mundo de mídia propagável.

Assim, ele (JENKINS et al., 2014) pretende defender o direito coletivo do público a

uma participação significativa. Cultura da conexão propõe uma abordagem à produção, à

promoção e à circulação de mídia que encoraja um maior respeito pelo empenho dos
participantes populares, chamando atenção para os confrontos que ocorrem conforme os
textos de mídia se deslocam entre as esferas comercial e não comercial.

Em vez disso, Cultura da Conexão examina um modelo híbrido e emergente
de circulação em que um mix de forças de cima para baixo e de baixo para
cima determina como um material é compartilhado, através de culturas e
entre elas, de maneira muito mais participativa (e desorganizada). As
decisões que cada um de nós toma quanto a passar adiante ou não textos de
mídia – quanto a tuitar ou não a última gafe de um candidato a presidente,
encaminhar ou não por e-mail uma receita de biscoitinhos de Nieman
Marcus, compartilhar ou não um vídeo de uma gaivota roubando numa loja –
estão remodelando o próprio cenário da mídia. (JENKINS, 2014, p. 24).

Para Jenkins (2014), isso evidencia um processo na mudança – de distribuição para

circulação – e sinaliza um movimento na direção de um modelo mais participativo de cultura,
em que o público não é mais visto como simplesmente um grupo de consumidores de

mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão moldando, compartilhando,
reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneira que não poderiam ter sido
imaginadas antes.

“Os públicos estão se fazendo nitidamente presentes ao modelarem

ativamente os fluxos de mídia, e produtores, gerentes de marca, profissionais de serviços ao
consumidor e comunicadores corporativos estão acordando para a necessidade de ouvi-los e
de responder a eles de maneira ativa” (JENKINS et al, 2014, p. 24-25).

No entanto, não podemos perder de vista que embora a internet e as redes sociais

tenham alterado a forma como se assiste a televisão, concordamos com Finger e Souza (2012,
p. 82) ao dizer que “assistir televisão é, antes de tudo, a experiência de construção e
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compartilhamento de uma esfera pública de debates com a comunidade e a aproximação,

inclusive física, de pessoas que assistem ao mesmo programa”. Para esses autores, a TV

cumpre um importante papel de fortalecimento de laços sociais e de partilha de um
determinado tema. “O objeto cotidiano e onipresente, a TV ajuda milhões de telespectadores a

localizarem-se nos quebra-cabeças de uma modernidade que estava sempre obrigando a viver,
simultaneamente, identidades e aspirações contraditórias” (FINGER; SOUZA, 2012, p. 83).

Dominique Wolton (2004, p. 135) afirma que “a televisão é atualmente um dos

principais laços sociais da sociedade individual de massa. Aliás, ela é também uma figura

desse laço social”. O autor acrescenta que a televisão é a única atividade compartilhada por
todas as classes sociais e faixas etárias, estabelecendo um laço entre todos os meios.

Com mudança nos hábitos culturais de ver televisão e com o processo de

convergência, os usuários passaram a estabelecer novos laços sociais e novas partilhas com a
televisão, na internet com seus sites, especialmente, nas redes sociais. Além do fortalecimento

de laços sociais, os telespectadores/usuários passaram a ter maior possibilidades de
compartilhamentos e debates a respeito do que é visto na televisão.

Diante dessa mudança cultural do hábito de assistir televisão, especialmente, de

assistir aos telejornais, percebe-se que as emissoras também têm tentado tornar seus

telejornais, em produtos cada vez mais presentes, em múltiplas plataformas de acesso a

conteúdos audiovisuais, levando não só a sua mera reprodução ou remediação para a internet
(lugar comum) mas, também, criando perfis de seus telejornais nas redes sociais,

desenvolvendo aplicativos exclusivos para ver os programas em dispositivos móveis,
realizando enquetes pela internet, convocando a participação do telespectador/usuário para
acessar a sua programação em suas páginas, entregando conteúdos complementares,

interagindo com os telespectadores ao vivo por meio do envio de mensagens, tweets e

comentários das reportagens nas redes sociais. Ou ainda, para quem não viu a edição do dia
de determinado telejornal, fica o convite do apresentador para assistir na íntegra pela internet,
quando e onde o telespectador/usuário desejar, livre da grade de programação, do fluxo

televisivo e dos intervalos comerciais, pois, na internet, obedecem a uma outra lógica
econômica e visual.

Desta forma, se percebe que a experiência de ver televisão, atualmente, perpassa por

um regime de expansão dos seus produtos, que permite assistir à TV na internet, mas, ir além,

pois é possível comentar, compartilhar fotos, trechos ou edições na íntegra dos telejornais, nas
redes sociais. A TV, especialmente, o telejornalismo, tem se materializado em outros meios e

plataformas, na forma de um produto cultural expandido. É preciso frisar que tudo isso é
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possível não apenas graças às mudanças possibilitadas pela convergência midiática, mas,
devido a mudanças político-econômicas no interior das corporações midiáticas e pela
mudança cultural no modo de assistir televisão, no modo de se apropriar desses novos canais
e dispositivos de comunicação.

Assim, ressalta-se que este movimento é muito mais resultado de novos hábitos

culturais e de mudanças mercadológicas, do que simplesmente uma mudança no contexto
tecnológico. No entanto, os novos dispositivos tecnológicos têm facilitado e fortalecido esses
novos hábitos de consumo televisivo expandido, pois as plataformas online acionam maneiras
distintas de fruição/consumo, apropriações e reconfigurações dos produtos televisivos.

O que se está definindo como produto cultural expandido, para se referir aos

telejornais na internet, vai além de uma mera definição técnica de transferência do telejornal

da TV para a Web, como no movimento crossmídia. Quem trabalha nessa perspectiva é

Letícia Renault (2014) que, em sua tese de doutorado, cunhou o termo webtelejornalismo para
se referir ao movimento dos telejornais levarem seus produtos para a internet.

O webtelejornal é um cibermeio que tem por objetivo a divulgação de
informação jornalística audiovisual. Ele cumpre, na web, o papel do
telejornal, por isso pode ser considerado um desdobramento no ciberespaço
do telejornalismo. (RENAULT, 2014, p. 19).

Essa concepção se aproxima muito com a noção de convergência, em uma perspectiva

tecnicista, daí o esforço em se pensar no telejornalismo como um produto cultural e não
apenas como o resultado de uma possibilidade tecnológica digital.

A perspectiva de compreender o webtelejornal como uma migração do
telejornal para o ciberespaço justifica a decisão etimológica de adotar a
palavra web como prefixo para a palavra telejornalismo. Entende-se que,
como prefixo, a palavra web exprime de forma mais clara o entendimento de
que o webtelejornal é um cibermeio com um passado eletrônico. A palavra
web cumpre essa função melhor, por exemplo, que o prefixo ciber.
(RENAULT, 2014, p. 19).

Segundo Renault (2014), o termo webtelejornalismo foi adotado para exprimir uma

noção de continuidade entre os meios de comunicação, na relação da televisão com a web.
Para a autora, os

webtelejornais são conjuntos de páginas hipertextuais multimídia que se
subdividem a partir de uma página principal, a home, que é como os
internautas a denominam. Nela, há links para suas seções, ou seja, as demais
páginas web que constituem os webtelejornais. (RENAULT, 2014, p. 19).
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Percebe-se que a concepção de webtelejornal proposta pela autora (RENAULT, 2014)

é extremamente tecnicista e pensa o telejornal na Internet, a partir de um locus definido, que é

o seu site e se apoia nas características tecnológicas propiciadas pelo ciberespaço. Não se está

negando essas características, pois são importantes, mas a proposta aqui de telejornalismo
expandido vai além da caracterização das páginas dos telejornais na internet.

Ao se referir ao telejornal como um produto cultural expandido, se está dizendo que se

trata de um produto que se materializa em diversos meios digitais e não apenas no site do

telejornal. O produto cultural expandido está na TV, no site, nas redes sociais, em aplicativos

e é Acesso por meio de diferentes plataformas e modos de leituras, pois é possível comentá-

lo, compartilhá-lo, debatê-lo e experimentá-lo, por meio de novos hábitos de consumo de
conteúdo digital. Diante disso, busca-se entender o telejornalismo na internet, como um

produto cultural expandido, resultado de processos tecnológicos, históricos e, sobretudo,
políticos e culturais.

Fazendo uma correlação com o ponto central do livro Cultura da Conexão (JENKIS et

al., 2014), cujo título original é Spreadable media: creating value and meaning in a

networked culture, ou seja, o título da obra é sobre mídia propagável, e a tradução brasileira
não ajudou muito com o título Cultura da conexão. O sentido de mídia propagável que
Jenkins (2014) defende é próximo do que se está chamando de produto cultural expandido, ou

seja, um conteúdo que se propaga, se espalha pela rede e é facilmente compartilhado,
discutido, debatido, questionado.

A “propagabilidade” se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil a
circulação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros, às
estruturas econômicas que sustentam ou restringem a circulação, aos
atributos de um texto de mídia que podem despertar a motivação de uma
comunidade para compartilhar material e às redes sociais que ligam as
pessoas por meio da troca de bytes significativos. (JENKINS et al., 2014, p.
26-27).

Para o autor (JENKINS et al., 2014), a mentalidade propagável enfoca a criação de

textos de mídia que vários públicos possam espalhar por diferentes motivos, convidando as

pessoas a moldar o contexto do material, conforme o compartilhamento no âmbito de suas
redes sociais (JENKINS et al., 2014). Essa ideia também vem sendo absorvida pelas empresas
de mídia que estão desenvolvendo plataformas on-line, cada vez mais dinâmicas para
propagar ou expandir seus produtos na rede.

Considerando como um todo, esse conjunto de práticas sociais e culturais, e
mais as inovações tecnológicas correlatas que cresceram em torno delas,
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constituem o que chamamos de “cultura ligada em rede”. Essas práticas
culturais certamente não foram criadas pelas novas tecnologias. Há muito
tempo já sabemos que notícias com narrativas geram conversas. Muita gente
tem um primo ou uma avó que (ainda!) recorta artigos de jornal e pendura na
porta da geladeira, cola num álbum, nos envia pelo correio regular.
(JENKINS et al., 2014, p. 36).

Para Jenkins (2014), as bases dessas mudanças são frutos, sobretudo, dos processos

culturais. Ele vai dizer que nessa cultura conectada em rede, não se pode identificar uma

causa isolada que leve as pessoas a propagar informações. As pessoas tomam uma série de

decisões de base social quando escolhem difundir algum texto na mídia e lança as seguintes
questões para refletir sobre a tomada de decisão da audiência e dos produtores:

Vale a pena se engajar nesse conteúdo? Vale a pena compartilhar? É de
interesse para algumas pessoas específicas? Comunica algo sobre mim ou
sobre meu relacionamento com essas pessoas? Qual é a melhor plataforma
para espalhar essa informação? (JENKINS et al., 2014, p. 37).

Segundo Jenkins (2014), quando uma pessoa ouve, lê ou vê conteúdos compartilhados,

ela pensa não apenas – e muitas vezes nem principalmente – no que os produtores podem ter
desejado dizer com aquele material, mas no que estavam tentando lhe comunicar quem o
compartilhou com ela.

Para exemplificar essas novas reconfigurações, se toma como objetivo de análise,

nesse momento, a televisão, especialmente, o telejornal como um produto cultural expandido,

no contexto de convergência, debruçando-se nos principais telejornais e alguns programas
telejornalísticos do país, para demonstrar como as emissoras têm levado seus produtos para a
web, por meio de sites, portais, aplicativos, redes sociais e, é claro, participação dos
telespectadores/usuários.

Além disso, buscaremos demonstrar como o telejornalismo expandido convoca a

construção de um discurso de atualidade e de tempo presente por meio do modo como os
telejornais são endereçados aos seus telespectadores/usuários.
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3

RECONFIGURAÇÕES

NOS

TELEJORNALISMO EXPANDIDO

VALORES

JORNALÍSTICOS

NO

3.1 ATUALIDADE E O TEMPO PRESENTE
O Jornalismo, enquanto instituição social reconhecida, necessitou e necessita se

constituir a partir de valores jornalísticos claros e bem definidos, mas que podem sofrer
alterações a depender do contexto sócio-histórico.

Segundo Gutmann (2014), as concepções sobre o que é o jornalismo e quais os seus

valores norteadores foram construídas em razão de determinados contextos culturais, mas só

adquiriram status de discurso social, a partir da aceitação do reconhecimento público, ou seja,
as instituições dependem de um discurso de legitimação social. Diante disso, as sociedades
democráticas modernas vão definir o papel do jornalismo como:

O discurso hegemônico sobre o papel do jornalismo nas sociedades
democráticas, cuja adesão social é uma condição, define-o como uma arena
que, ao integrar atores e espectadores do debate público, possuiria a missão
de informar sobre os fatos atuais do mundo que teriam impacto na vida do
cidadão, contribuindo, assim, para o bom funcionamento da democracia. No
interior de tal perspectiva impera a convicção de que a imprensa, se não é,
pelo menos deveria ser uma espécie de guardiã da verdade do mundo
moderno, cuja principal finalidade seria prover àqueles que vivem em
sociedade das informações de que necessitam para se autogovernarem.
(GUTMANN, 2014, p. 42).

Para Gutmann (2004), nessa perspectiva, o discurso de autolegitimação do jornalismo

se incumbe de apagar sua faceta comercial, que, desde o final do século XIX, o constitui
como uma verdadeira indústria que faz da notícia negócio, buscando apresentá-lo como uma
instituição, voltada exclusivamente para defender o que concerne à coletividade. Essa
vinculação é tributária da noção habermasiana de esfera pública burguesa que emergiu no

século XVII, como um contraponto ao sistema aristocrático de decisões políticas. Segundo
Gutmann (2004), o tema do interesse público ou relevância pública, advindo da esfera pública

burguesa, encontra-se no cerne da discussão sobre a consolidação do jornalismo, nas
sociedades democráticas e sua relação com o Estado Moderno.

Segundo Gutmann (2014, p. 62), ao lado do sentido de interesse público, que é

pensado enquanto um determinado modo de enquadrar os assuntos de relevância em um

determinado tempo e contexto social cultural, o sentido de atualidade se impõe como uma

estratégia de certificação dos enunciados pelos quais se tem acesso à experiência de
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mundanidade. Desta forma, a atualidade jornalística está diretamente ligada à noção de tempo
presente, pois “o processo de mediação operado pelo jornalismo convoca a experiência social

de presente, de modo a definir os contornos de cotidianidade, o que implica reconhecimento e
adesão a audiência” (GUTMANN, 2014, p. 62).

Gutmann buscar entender quais as formas que o telejornalismo lança mão para criar

efeitos de sentido, especialmente, da atualidade e interesse público a partir do uso de
dispositivos da linguagem televisiva. Ou seja, a forma como os telejornais se constituem e
como se endereçam a partir de determinado contexto comunicativo dos veículos e dos
telespectadores.

Identificado o contexto que norteia o processo comunicativo instaurado pelo
telejornal, ainda que se reconheça haver distintas situações comunicativas no
interior de cada um dos programas que se relacionam com seus modos
específicos de endereçamento, é possível desvendar os sentidos acionados
pela relação entre dispositivos televisuais e valores jornalísticos, os quais
pressupõem vínculo entre instâncias de produção e recepção. O interesse
pela reflexão sobre esses vínculos simbólicos tem nas tecnicidades e
ritualidades dimensões de observação da produção do sentido de notícia no
marco do formato industrial reconhecido como telejornal. (GUTMANN,
2014, p. 306).

Elton Antunes (2007) traça um percurso interessante para tratar da questão da

temporalidade no discurso jornalismo e como se constrói o sentido de atualidade e dos valores
do jornalismo impresso. O autor busca analisar se a temporalidade é uma dimensão que nos

ajuda a compreender, a partir da própria notícia, o que a notícia deve contar e como deve fazêlo, de maneira a produzir um efeito de real e de verdade em que a temporalidade cumpre

papel essencial. Para isso, parte de quatro enfoques que tematizam a natureza da notícia e

permitem, de alguma forma, abordar a questão da sua temporalidade: os valores-notícia, as
notícias como molduras ou enquadramentos, a narrativa jornalística e a notícia como
estratégia do discurso da informação.

Aqui, se interessa olhar, mais detidamente, a abordagem sobre os valores-notícia e a

narrativa jornalística, na construção do discurso da atualidade. De acordo com Antunes
(2007), a partir das “Teorias do Jornalismo”, a dimensão temporal aparece no relato noticioso
associada à noção de critérios de noticiabilidade, “conjunto de valores-notícia que

determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser
julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável” (TRAQUINA, 2005, p.
63). Dessa forma, os valores-notícia são vistos como uma qualidade simultânea do
acontecimento e da construção jornalística, estando presentes de maneira combinada em todas
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as fases do processo de produção da notícia (implicados tanto nas condições de produção,
quanto nas de reconhecimento, de leitura por parte do público) (ANTUNES, 2007, p. 30).

Antunes (2007, p. 32) apresenta exemplos da constituição dos valores-notícia, como a

tradição anglo-saxônica, a partir de Galtung e Ruge que destacaram, em um já clássico

trabalho publicado em 1965 (The structure of foreign news), a questão temporal como um dos
12 valores-notícia que identificaram na produção noticiosa. Tais fatores (escassez, relevância
proximidade cultural, referência a algo negativo etc.) funcionam em inter-relações e quanto

mais compostos eles aparecerem na visada de um evento, maior a probabilidade de que esse
“algo” se torne notícia. Antunes recorre, também, a Chaparro (2001) que vai dizer que o

jornalismo opera com dois atributos básicos: os de relevância e os de atualidade, “o atributo
por definição do jornalismo” (CHAPARRO, 2001, p. 141 apud ANTUNES, 2007). Além da
dimensão temporal, do compromisso do jornalismo com o tempo presente em suas várias

caracterizações (“hoje”, “agora” etc.), a atualidade refere-se aos “acontecimentos
significativos para as pessoas, (...) dos fatos e atos, das falas e revelações imediata ou
potencialmente desorganizativos ou reorganizativos, por seus efeitos imediatos na realidade
vivida” (ANTUNES, 2007, p. 320).

Para Antunes (2007), em linhas gerais, os fatores-notícia tratam das características da

matéria jornalística que foi produzida, enquanto os valores-notícia identificam exatamente o

impacto de tais características, na seleção das notícias. O primeiro trata dos atributos da
notícia, o segundo sobre o juízo que a comunidade profissional faz da relevância de tais

fatores. Essas abordagens procuram, sempre, a validação empírica de tais estudos, fazendo
uso inclusive da construção de medidas de noticiabilidade, com o desenvolvimento de

protocolos experimentais que avaliam as noções teóricas, por meio da comparação entre a

noticiabilidade teoricamente prevista e a empiricamente comprovada (ANTUNES, 2007, p.
33).

Embora Antunes (2007) perceba o rigor teórico e metodológico que tais estudos

reivindicam, para o autor, tem-se a sensação de que algumas conclusões a que se chegam são

razoavelmente óbvias – “fatos ligados a pessoas influentes e eventos ocorridos próximo ao
lugar da publicação aumentam a probabilidade de uma notícia ser publicada” – e poderiam ser

em alguma medida percebidas pela própria leitura mais superficial dos jornais ou
caracterização sumária do funcionamento de uma redação (ANTUNES, 2007, p. 33).

Diante das várias construções sociológicas sobre os valores-notícia e os critérios de

noticiabilidade, Antunes (2007) vai dizer o seguinte:
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As caracterizações poderiam se estender e encontrarmos uma tipologia que
varia na medida mesmo do autor escolhido. Nesse sentido, em boa medida,
uma antiga conclusão de Wolf (1987) sobre os estudos que tratavam dos
valores notícia ainda permanece válida: 1) é possível uma distinção analítica
entre noticiabilidade e valores-notícia; o primeiro trata dos elementos que
compõem a relação jornalistas/percepção dos acontecimentos e o segundo é
um componente que estrutura a noticiabilidade; 2) nessa perspectiva, os
valores notícia são uma qualidade simultânea do acontecimento e da notícia
(o que supõe obviamente que ambos são coisas distintas); 3) com pesos
diferentes, eles se aplicam a todos as fases do processo de produção de
notícias; inclusive no lugar das audiências; 4) os valores-notícia têm a ver
com conteúdo da notícia, com o produto informativo, com o meio de
comunicação, com o público e com a concorrência; e 5) os valores-notícia
operam de maneira articulada, com composições que irão estabelecer um
gradiente entre aquilo que é mais noticiável e o que é menos noticiável.
(ANTUNES, 2007, p. 38).

Assim, Antunes recorre a Franciscato (2005) que busca atualizar a discussão sobre

critérios de noticiabilidade, a partir de uma de matriz sociológica, que aborda o tempo como
fenômeno social. Considerando as relações entre jornalismo e experiência social, tal
perspectiva destaca:

A noção de tempo presente não somente como uma qualidade particular de
um produto, mas como um fenômeno social composto por práticas sociais,
relações de sentido e atributos inscritos em produtos culturais. (...) O
fenômeno temporal é um componente essencial da definição e das relações
que o jornalismo desencadeia na sociedade. (FRANCISCATO, 2005, p. 15).

A centralidade das dimensões temporais como constituintes das relações que o

jornalismo engendra está baseada na ideia de que “o jornalismo é uma prática social voltada
para a produção de relatos sobre os eventos do tempo presente” (FRANCISCATO, 2005, p.

15). A noção de temporalidade aparece nessas reflexões sobre o jornalismo inicialmente
associada a quatro aspectos bem particulares: 1) conteúdo relativo à temporalidade de uma

ocorrência; 2) conteúdo ligado à imediaticidade da experiência; 3) o ritmo da produção e a
periodicidade da circulação; e 4) a temporalidade instaurada pelo processo de recepção
(FRANCISCATO, 2005). Todas elas atuam em perspectiva para conformar aquilo que

aparece como o ponto central do discurso jornalístico: a noção de atualidade. Vê-se aqui,
reorganizados e limitados ao fator tempo, a classificação de critérios de valor-notícia proposta

por Wolf (1987): critérios relativos ao conteúdo; ao produto; ao meio; ao público e à
concorrência (ANTUNES, 2007, p. 38).

Embora, o objeto de estudo de Antunes (2007) seja o jornalismo impresso e como o

discurso de atualidade é constituído como uma experiência e prática social, nos ajuda a pensar
também em como o telejornalismo na Internet também reconfigura a noção de atualidade e
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tempo presente como um fenômeno social, pois, o telejornalismo na Internet rompe com a
transmissão em tempo real e ao vivo da televisão. No entanto, por meio dos aparatos

tecnológicos, discursos e tecnicidades o efeito de tempo presente e atualidade são revividos
pelo usuário, pois, temos a mediação da ritualidade e o hábito de consumo do telespectador
que recorre as experiências vividas, a partir da matriz cultural televisiva.

Partindo de uma outra ótica para pensar a questão da temporalidade e, especialmente,

da atualidade dentro do jornalismo, Carlos Eduardo Franciscato (2003) procurou demonstrar

como se estabeleceu a formação sócio-histórica de categorias descritivas, capazes de explicar
a noção de atualidade jornalística. Seriam elas: instantaneidade, simultaneidade,

periodicidade, novidade e a revelação pública. Estas categorias são responsáveis por descrever
as relações temporais e as ações do tempo, presentes no jornalismo contemporâneo. No
entanto, com o telejornalismo expandido na Internet, algumas dessas categorias necessitam de

maior reflexão, pois passaram por mudanças significativas, fruto do próprio contexto sóciotecnológico.

Para Franciscato (2003), os estudos sobre jornalismo ainda não descreveram,

completamente, a dimensão da atualidade jornalística, embora a situem, de modo geral, como

uma categoria central no jornalismo. Toda a estrutura organizacional da instituição
jornalística, as atividades executadas rotineiramente pelos jornalistas e os produtos

jornalísticos elaborados trazem a marca de uma 'gestão' do tempo presente - uma das
características que torna o jornalismo uma prática simbólica específica, na sociedade. Isto se

reflete nos estudos sobre jornalismo, que identificam a presença do fator temporal, seja qual

face do objeto eles se dediquem a investigar. Sabe-se que, em um sentido amplo, a atualidade
jornalística é um “momento do contínuo espaço-tempo” (MORATÓ, 1988, p. 59;
FRANCISCATO, 2003, p. 40) ou, como define Traquina (1993, p. 174), “o coração e a alma
da atividade jornalística”.

No entanto, Franciscato (2003, p. 41) parte para uma apresentação de aspectos e

discussões, para indicar como a noção de “atualidade jornalística” é composta por uma
diversidade de elementos e enfoques. Em vez de apresentar campos paralelos de elaboração

teórica, ele procura, como objetivo principal da discussão, apontar questões e fragilidades que
nortearam formulações diversas, sobre os critérios dos valores-notícia e noticiabilidade.

Estas tipificações foram denominadas por pesquisadores como ‘critérios de

noticiabilidade’

ou

‘valores-notícias’,

pois

favorecem

à

prática

jornalística,

ao

operacionalizarem a produção, por meio do uso de regras práticas ou procedimentais de
seleção e hierarquização dos fatos. Desta forma, de acordo com Franciscato (2003), os
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critérios de noticiabilidade são recursos redutores de classificação da realidade, pois acentuam
aspectos isolados de um fato que funcionariam como referências para reconhecimento e

definição de evento, reforçando um processo de fragmentação do real. “A notícia é um recorte

no espaço e no tempo em relação a processos sociais mais amplos, e os limites deste recorte
são, em parte, estabelecidos por critérios de noticiabilidade” (FRANCISCATO, 2003, p. 42).

Segundo Franciscato (2003), estes limites são mutáveis, mas variam dentro de marcos

culturais. Assim recorre aos estudos culturalistas da notícia, como os de Stuart Hall (1993),
que afirmariam que o produtor maneja os critérios de noticiabilidade, a partir de sentidos

gerais de atualidade, construídos culturalmente (intersubjetivamente) para municiar o público
de um sentido de vivência do cotidiano, em uma esfera pública ou de intimidade:

Isto posto, para o autor,

Se os jornalistas não dispusessem – mesmo que de forma rotineira – de
‘mapas’ culturais do mundo social, não poderiam ‘dar sentido’ aos
acontecimentos invulgares, inesperados e imprevisíveis que constituem o
conteúdo básico do que é ‘noticiável’. (HALL, 1993, p. 226 apud
FRANCISCATO, 2003, p. 42).

Devemos lembrar então que, quando falamos de critérios de noticiabilidade
ou valores-notícias, há dois frames ou quadros de referência diversos. Uma
perspectiva se refere aos sentidos atribuídos por quem produz
cotidianamente o noticiário: os recursos utilizados pelos jornalistas para
valorar as notícias parecem-lhes intuitivos, constituídos a partir de sua
manifestação cotidiana em inúmeros e diferentes eventos, mas sem
substância conceitual. Assim, a noção de atualidade jornalística tende a ser
reduzida pelo jornalista a um critério de noticiabilidade de ordem
operacional, frequentemente utilizando termos imprecisos para funcionarem
como referenciais de reconhecimento, seleção e investimento de importância
dos fatos.
O outro quadro de referência é constituído pelo olhar acadêmico sobre o
trabalho jornalístico, que busca classificar, constituir tipologias, categorias e
conceitos. De forma simplificada, podemos lembrar que os estudos de
jornalismo, embora tenham predominância em uma abordagem sociológica,
não possuem suficiente consenso sobre seus conceitos fundamentais, tais
como neutralidade, objetividade, imparcialidade e atualidade. Eles recebem
tratamento diferenciado, muitas vezes consequência de tradições teóricas
diversas, variando desde uma desconstrução conceitual, passando por uma
desconsideração como objeto teórico relevante ou se tornando até um
princípio ideal para uma defesa carente de autocrítica. (FRANCISCATO,
2003, p. 42-43).

Para o autor (FRANCISCATO, 2003), essas duas abordagens não são antagônicas e

podem se entrecruzar, mas admite que o esforço não é fácil, como se pode perceber em

relação à noção de atualidade jornalística: embora ela se refira a um sentido mais amplo de
temporalidade, o que implicaria em uma compreensão mais complexa das relações que
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originam esta temporalidade e as relações temporais que o jornalismo cria, não é esta a forma
mais comum de percepção e operação do sentido pelos jornalistas, devido à sua própria falta

de recursos analíticos mais rigorosos. Em contrapartida, o caráter excessivamente descritivo
dos estudos, por um lado, ou abstrato, por outro, dificulta a sua operacionalização junto à
atividade jornalística (FRANCISCATO, 2003, p. 43).

Descrever-se-á, abaixo, as principais características clássicas de cada categoria que

ajudará a compreender o sentido de atualidade jornalística e, em seguida, se demonstrará

como esses valores-notícia têm sido reconfigurados e retrabalhados a partir das formas do
telejornalismo expandido na internet para continuarem a fazer sentido para o
telespectador/usuário.

A ‘instantaneidade’, representada por uma ausência de intervalo entre o fato e a

transmissão pelo programa, é uma estratégia de legitimação de autenticidade, agilidade e

capacidade técnica dos veículos e, sobretudo, de atualidade. Para Franciscato (2003), o
‘instante’ é aplicado para qualificar um período de tempo curto, que parece não ter uma

duração significativa que se possibilitaria perceber a passagem do tempo, o que levaria a
afirmar que o sentido predominante do termo conduz para uma apreensão da temporalidade
no presente (FRANCISCATO, 2003, p. 148).

Mais especificamente, no jornalismo, o caráter de instantâneo pode não ser real (pode

haver um intervalo mínimo de tempo decorrido), mas esta duração ínfima pode não ser
significativa para interferir, negativamente, na construção que o jornalismo faz de conteúdos,
baseados e voltados para experiências no presente (FRANCISCATO, 2003, p. 149).

Com a noção de ‘instantaneidade’, buscou-se desenvolver duas principais referências:

“a primeira alcança uma dimensão de materialidade física da atividade jornalística,
relacionada aos processos de transmissão e distribuição da notícia” (FRANCISCATO, 2003,

p. 154). E a segunda referência está localizada em uma dimensão sociocultural, na forma

como ela se transforma em modelo e valor cultural de orientação, tanto do jornalismo para o

cumprimento da sua tarefa de produzir, discursivamente, um relato sobre o tempo presente,

quanto da sociedade para reconhecer, no conteúdo jornalístico, este papel e estas
características (FRANCISCATO, 2003, p. 155).

É preciso reconhecer, então, que o processo de instantaneidade está diretamente ligado

ao desenvolvimento do jornalismo, enquanto instituição social. Isto porque o sentido de

instantâneo varia de acordo com o contexto histórico, pois a noção de instantaneidade de um
jornal de circulação, na Europa do século XVIII, é bem diferente da circulação de uma

informação, nos dias de hoje. É o que Franciscato (2003) chama de “efeito social e cultural da
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aceleração da transmissão”, devido, inicialmente, ao desenvolvimento dos transportes, do
telégrafo e de novas tecnologias de transmissão de dados, portanto, a instantaneidade é um
valor social e historicamente construído.

Diante disso, pode-se observar que a instantaneidade é um valor importante que ajuda

a atestar a credibilidade jornalística, bem como posiciona o veículo com capaz de transmitir

algo no exato momento que acontece ou aconteceu o fato. No telejornalismo expandido na
web a instantaneidade opera a partir de outros elementos e outras estratégias discursivas. No
momento em que o telespectador/usuário acessa a matéria ele sabe que se trata de um

conteúdo pré-gravado, mas, a forma como a reportagem foi disponibiliza e como ele foi
editada cria a sensação de transmissão ao vivo e instantânea. A manchete das reportagens já

traz consigo uma orientação temporal e espacial, bem como, a cabeça da reportagem, o texto

escrito, a passagem do repórter no momento em que o fato ocorreu. De modo geral, nos sites
dos telejornais em que foram pesquisadas, as edições não são transmitidas ao vivo, como na

televisão. Elas são postadas com atraso, em relação à edição veiculada na TV; normalmente,
só estão disponíveis no dia seguinte. No entanto, por meio de recursos de linguagem e edição

e da própria estruturação das páginas na web que acabamos de descrever, as emissoras

trabalham para criar a sensação de que as notícias que estão ali se referem a algo que está
acontecendo, naquele momento. A forma como os títulos e subtítulos das reportagens são

disponibilizados, a arrumação na página, a imagem que ilustra a reportagem, tudo funciona
para criar a sensação de “efeito social e cultural da aceleração da transmissão”. Veja nas
figuras abaixo:

Figura 2 - Jornal do SBT
Fonte: www.sbt.com.br - Set. 2016.
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O título da reportagem - “Defesa de Dilma Rousseff recorre ao STF para anular

impeachment” - cria a sensação de tempo presente e de que o evento se desenrola no exato

momento em que o telespectador deseja ver a reportagem. Além disso, trata-se de um
acontecimento, logo após a notícia de cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff.

Essa foi a reportagem escolhida para ocupar o topo da página do Jornal do SBT e a imagem
escolhida mostra uma presidente querendo dizer algo. Essas estratégias criam a sensação de
instantaneidade e se trata de um assunto atual e de relevância pública. Ao lado dessa

reportagem, tem outra chamada com a notícia sobre “Estreia internacional de Michel Temer
acontecerá em reunião do G20”.

Figura 3 - Imagem do William Bonner de pé no cenário do JN
Fonte: globoplay.globo.com - 14 set. 2016.

Nessa reportagem do JN, o título diz: “MPF diz que Lula foi ‘comandante máximo’ do

esquema de corrupção da lava jato”. Mais uma vez, a forma, como o título da reportagem é

colocado, dá a ideia de que se trata de uma ação que se desenrola no exato momento, em que
o telespectador/usuário está acessando e assistindo ao conteúdo. Outros elementos, como a

imagem de William Bonner de pé no cenário, dão a ideia de ação e algo sério para que o
apresentador deixe a bancada, para falar mais de perto com os telespectadores, de algo que se
desenrola no programa. No corpo da reportagem temos ainda a presenta do repórter que cobre
a reportagem diretamente de Brasília e autentica o discurso do tempo presente.

O termo simultaneidade é proposto como uma categoria analítica, para construir a

concepção de atualidade jornalística, que teria a função de designar uma relação de
sincronismo, envolvendo ações ou eventos que aconteceriam ao mesmo tempo, mas, que além
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de acontecerem em um mesmo tempo, trazem determinadas ações e eventos simultâneos que
carregam formas culturais ou sociais, materiais ou simbólicas, que ocorrem de maneira

coordenada, articulada ou mesmo idêntica, em um tempo comum. Como exemplo disso, há o
hábito de milhões de pessoas de lerem ou assistirem um determinado jornal, isto porque:

A simultaneidade no jornalismo está articulada tanto a uma noção de
identidade que o jornalismo constrói cotidianamente e que é parte do seu
papel de construção de um sentido sociocultural de atualidade quanto ao seu
papel de contribuir para o estabelecimento de práticas socioculturais com
certo grau de unidade que ocorram simultaneamente em diferentes locais
dentro de um mesmo espaço territorial. (FRANCISCATO, 2003, p. 164).

A ideia de simultaneidade remete, então, não apenas à ideia de eventos que estejam

ocorrendo ao mesmo tempo, mas também, a noção de partilha de hábitos e vivências comuns
de determinados grupos sociais e que está ligada à periodicidade jornalística.

Assim, a simultaneidade é outro valor jornalístico que é retrabalhado pelas emissoras,

com seus conteúdos na internet, para que esse valor não perca a sua função ou característica

principal, pois, uma das mudanças mais significativas do telejornalismo expandido na internet
é fugir à noção de grade televisiva, que acontece de forma ininterrupta durante a transmissão.

Por outro lado, no telejornalismo expandido, cada telespectador usuário monta a sua própria

programação e acessa ao telejornal, no momento que considera mais oportuno. Diante disso, a
simultaneidade da transmissão e da partilha entre os telespectadores é parcialmente rompida,
mas, a forma como o programa é recortado, na forma de hipertexto, cria a sensação de que se

trata de um evento que ocorre ou ocorreu há poucos instantes. Além disso, o número de
visualizações e curtidas do conteúdo que está sendo Acesso cria e confirma para o
telespectador/usuário que ele e outras pessoas estão acessando àquele conteúdo ao mesmo

tempo. Outra confirmação da partilha da simultaneidade acontece quando usuários comentam

e compartilham o que estão ou estavam assistindo nas redes sociais. Na figura acima, pode-se

perceber a imagem de um coração no canto inferior esquerdo, abaixo do vídeo, que demostra
quantas pessoas já curtiram aquela notícia, minutos após ela ser republicada.

Segundo Gutmann (2014), analisando as formas do jornalismo e como os valores-

notícia são operados dentro dos meios de comunicação, ela vai dizer que as “formas

expressivas da instantaneidade, simultaneidade, conversação, participação, vigilância e

revelação – correlatos semânticos das noções de atualidade e interesse público – nos dizem

sobre o modo como o telejornalismo produz significados enquanto instituição social”

(GUTMANN, 2014, p. 321). Segundo a autora as formas que o telejornal assume são
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compreendidas como lugares de mediação pelos quais se configuram representações de
sujeitos, ações, discursos e situações da vida cotidiana.

As noções de instante ou imediato qualificam a ideia de rapidez de uma ação
e também de uma desejada coincidência entre o tempo da ação e sua
projeção no presente. No jornalismo, o sentido predominante de
instantaneidade se relaciona ao efeito da ausência de intervalo de tempo
entre a ocorrência de um evento e sua publicização [...]. (GUTMANN, 2014,
p. 91).

Gutmann acrescenta ainda que os efeitos de instantaneidade e simultaneidade

estabelecem uma ligação entre as esferas da produção e recepção do telejornal. Esses valores
estão diretamente ligados também a um efeito de unidade social entre as ações de relevância

para a esfera pública que acontecem ao mesmo tempo em diferentes lugares e que justifica o

“enlace entre o telejornal e público naquele aqui e agora específico da transmissão
(GUTMANN, 2014, p. 97).

Para a autora no telejornalismo, o sentido de instantaneidade, enquanto tradução da

atualidade, é instaurado pelos efeitos de maior proximidade entre o tempo do fato e o tempo

do ato comunicativo. Essa sensação de tempo presente e atualidade é recuperada também nas
transmissões dos telejornais na Internet, graças aos recursos de edição e montagem, como

citamos. Além disso, apesar das reconfigurações de alguns valores-notícia eles continuam
fazendo sentido, principalmente, devido a relevância pública dos assuntos e informações que
são transmitidos e pela unidade social que amarra esses valores.

Segundo Franciscato (2003), uma das formas mais visíveis de identificar o aspecto

temporal do jornalismo está, também, na característica da periodicidade de produção e
circulação do material jornalístico. Pensando desta maneira, a periodicidade de um programa

jornalístico varia de acordo com a sua proposta de veiculação, ou seja, esta pesquisa trabalha

com vários telejornais diários, portanto, a noção de periodicidade é válida para todos os

programas, mesmo eles estando na internet, pois, os telejornais analisados possuem edições
diárias, na televisão e seus conteúdos, em grande parte, são disponibilizados, na internet, em
seus sites. No caso da Globo, as edições são disponibilizadas na íntegra e na forma de links,

por reportagens. Esses conteúdos costumam ficar armazenados por seis meses, conforme se
pode verificar, nas buscas dentro do site. As outras emissoras também armazenam parte dos
seus conteúdos, mas, não conseguimos precisar por quanto tempo é a janela de busca.

No entanto, a periodicidade jornalística é uma categoria com potencial descritivo para

além da marcação de regularidades e intervalos temporais, isto é, “a periodicidade tornou-se
um modo de ordenar o tempo social com capacidade não apenas de controle e normatização,
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mas de criação de formas, práticas e processos sociais materiais ou simbólicos”
(FRANCICATO, 2003, p. 171). Para o autor, estes processos são parte de um processo mais

amplo de experiência social do tempo – a atualidade jornalística – e que constitui a lógica
interna que estrutura o jornalismo, enquanto instituição social.

Todos os veículos aqui analisados possuem uma produção diária de conteúdo para a

televisão e replicam quase que totalmente esses mesmos conteúdos em suas páginas na web.

Tem-se aí um importante vínculo social, um contrato tácito de que os telejornais compactuam

com os seus telespectadores que é entregar conteúdo “novo ou atual” diariamente seja na TV
ou no telejornalismo expandido.

As duas categorias seguintes estão inteiramente correlacionadas às noções de

periodicidade e de atualidade jornalística. A “novidade”, categoria que está na base das
definições do jornalismo, isto é, o novo ou a novidade, é a matéria prima para a produção de
notícias, como um valor-notícia social e historicamente reconhecido, na prática jornalística. A

categoria novidade é, sem dúvida, uma das premissas mais relevantes para a produção da

notícia, portanto, “associar novidade e relevância é um primeiro percurso para percebermos a
complexidade da questão e de como ela irá nos conduzir para uma noção de atualidade
jornalística” (FRANCISCATO, 2003, p. 175).

A ‘novidade’ é conhecida no jargão jornalístico como o ‘furo’, algo que além de ser

novo, seja também relevante. A relevância de um tema é parte do compromisso do jornalismo,
enquanto instituição pública, e que deve corresponder a uma expectativa social por novidade,

mesmo que para isso, “ele precise operar certas ênfases ou privilegiar certos aspectos de um
evento que possam ser afirmados com o fator ‘novo’ no evento e, assim, ganhar importância

em relação a outros” (FRANCISCATO, 2003, p. 175). Porém, a busca por notícias inéditas
traz consigo alguns constrangimentos, como a produção de informação sem apuro e, em
alguns casos, com uma abordagem sensacionalista, notícias com pouco aprofundamento e de
pouca relevância para possuir o caráter de noticiabilidade.

Bem, aqui se tem um paradoxo em relação ao próprio webjornalismo, de modo geral,

que costuma publicar o furo jornalístico com frequência, pois, não precisa aguardar o horário

da edição do telejornal, jornal impresso ou revista, publicando as notícias no site ou portal do
veículo, imediatamente. Já com o telejornalismo expandido na internet, esse valor notícia

também é resignificado, pois como se disse anteriormente, a edição do telejornal na TV e na
internet não é simultânea. Como a edição do telejornal na internet costuma aguardar a

finalização da transmissão da edição televisiva, esse potencial de dar o furo não é explorado

ainda pelas emissoras em seus portais, como é comum no webjornalismo, ou seja, existe um

72

delay para o conteúdo televisivo ser remediado e ir para a web. Aqui há limites entre um

gênero e outro, ou seja, mesmo na web, o telejornal expandido traz consigo marcas que são
próprias da matriz televisiva, como um pequeno atraso na divulgação de determinado fato, em
relação ao webjornalismo. Ou simplesmente, se deve a uma escolha da emissora de marcar

um espaço privilegiado e de maior audiência no Brasil, que é o espaço da transmissão ao vivo

do telejornal, dizendo, que aqui é uma instituição social relevante e que traz em primeira mão
um furo de reportagem para você, ou seja, esse comportamento fortalece a televisão e o
telejornal enquanto um gênero televisivo. Por outro lado, para muitos telespectadores/usuários

que ainda não assistiram o telejornal na televisão e assistem apenas pela internet, o caráter de

novidade continuará presente. No momento em que o telespectador tem acesso àquele
conteúdo, pela primeira vez, o valor da novidade está presente. Além disso, o conteúdo do

telejornalismo expandido é atual e relevante; valores que são mais significativos, nesse
gênero.

Por fim, uma categoria que está intimamente ligada à noção de atualidade jornalística,

de periodicidade e novidade é a “revelação pública”. Esta categoria é pensada por Franciscato

(2003), a partir da dimensão discursiva do jornalismo, e que esse ato discursivo opera no
tempo presente e, existe uma temporalidade no próprio ato de enunciar publicamente uma
informação, por ela estar sempre vinculada ao tempo presente. Em segundo lugar, o ato

discursivo que o jornalismo produz “é um exercício de trazer a público um conteúdo novo,
desconhecido do seu leitor” (FRANCISCATO, 2003, p. 185). Este conteúdo pode ser

desconhecido porque ocorreu há poucos instantes, mas também, pode tratar-se de assuntos de

interesse público que ocorreram em um intervalo de tempo maior, que até então eram

mantidos em um âmbito de ‘segredo’ e tornam-se atuais no momento em que o exercício do
jornalismo de investigação desfaz as barreiras de ‘segredo’ e revela esses conteúdos para o
público. Este jornalismo é denominado de “revelação”.

A categoria de revelação pública está pautada na noção de esfera pública,

desenvolvida por Harbermas (1984), que coloca o aspecto da “publicidade” como um dos
fatores constituintes da esfera pública. O termo “publicidade” é entendido por Harbermas

(1984) como aquilo que é submetido ao julgamento do público. Na visão de Harbermas
(1984), os jornais tornaram-se a “instituição por excelência” da esfera pública porque

executam uma função híbrida de municiar o público com conteúdos sobre questões de Estado
e da sociedade, bem como de ser um espaço para debate de ideias e ações. Desta forma, a

categoria de revelação pública está inserida em um duplo movimento do trabalho jornalístico:
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“o de revelar algo que estava no âmbito do segredo e o de publicizar esta revelação visando
exatamente sua propagação pública” (FRANCISCATO, 2003, p. 189).

Entende-se que essas cinco categorias, apresentadas por Franciscato (2003), como

parte integrante da noção de atualidade jornalística, são premissas que norteiam a produção do
discurso e do modo de ser do jornalismo, enquanto instituição social. Além disso, a noção de
atualidade pode ser concebida de maneiras distintas, a depender do uso que cada programa

fará dessa premissa, mesmo sendo um pacto muito requisitado pelos programas aqui
analisados. Mas, sem dúvida, os princípios que movem essas categorias e o próprio

jornalismo, enquanto uma instituição social relevante, são o interesse público e a noção de
atualidade, o que justifica, em parte, a presença do telejornal expandido, na internet.

Outra discussão importante é a noção de “transmissão direta”, no telejornalismo e

como essa característica é alterada, com o telejornal expandido, pois, a transmissão direta

possui relação tanto com a simultaneidade das transmissões, bem como, com a
instantaneidade e atualidade.

Esse processo de geração de sentido de instantaneidade e simultaneidade presente nos

telejornais na televisão também se mantém no telejornal expandido na internet, pois, embora
haja um descolamento do momento em que o telejornal foi ao ar ao vivo na televisão, as
formas das reportagens são mantidas na internet. Ao assistir a reportagem na internet a

sensação de tempo presente e atualidade são mantidos, conforme apresentamos acima. Os
reforços são dados com os títulos das reportagens nas páginas, na forma como são anunciadas
e remediadas, como vimos nas figuras acima. “Com esse manejo das possibilidades
tecnológicas televisivas, é possível alcançar o espectador para o tempo-espaço do

acontecimento de modo a construir relações simbólicas de atualidade e interesse público
(GUTMANN, 2014, p. 308).

Mesmo na internet, o efeito de simultaneidade e instantaneidade estão presentes, isso

se deve às mediações da tecnicidade, ritualidade e institucionalidade construídas histórica e

culturalmente. O formato industrial (forma do telejornal) bem como a matriz cultural
(televisão)

estão

presentes

mesmo

no

espaço

multifacetado

da

telespectador/usuário sabe que o que ele assiste é o telejornal de sua preferência.

internet.

O

Pelo manejo da fotografia e áudio in loco, tipo de montagem que privilegia
uma ação cronológica e a atuação performática do repórter, que se inclui no
relato enquanto persona, figurativização do telejornal que se faz confundir
com sua pessoa, colocando-se como sujeito da ação narrada e não simples
observador, é possível promover efeitos instantaneidade e simultaneidade,
bem como de conversação, participação, vigilância e revelação a partir de
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material gravado e editado anteriormente à exibição. (GUTMANN, 2014, p.
308).

Diante do exposto, pode-se perceber que a atualidade é um valor notícia central e que

justifica, em boa medida, o telejornalismo expandido.
3.2

TRANSMISSÃO DIRETA

E

AO

VIVO

NO

TELEJORNALISMO

ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO TEMPO PRESENTE

COMO

Para Arlindo Machado (2003, p. 125), “a transmissão ao vivo13 talvez seja, dentre

todas as possibilidades de televisão, aquela que marca mais profundamente a experiência

desse meio”. O autor justifica a sua afirmativa, ao dizer que a televisão nasceu ao vivo,
desenvolveu todo o seu repertório básico de recursos expressivos, em um momento em que

ainda operava ao vivo e esse continua sendo o seu traço distintivo mais importante dentro do
universo audiovisual.

A partir da televisão, o registro do espetáculo que se está ainda enunciando e
a visualização/audição do resultado final podem ser dar simultaneamente e é
esse justamente o traço distintivo da transmissão direta: a recepção, por
parte de espectadores situados em lugares muito distantes, de eventos que
estão acontecendo nesse mesmo instante (na verdade, não é exatamente o
mesmo instante, pois há um ligeiro atraso entre captação, transmissão e
recepção, devido ao percurso do sinal nos canais eletrônicos, mas essa
diferença é mínima e pode ser ignorada em termos práticos) (MACHADO,
2003, p. 125).

De acordo com Machado, nem tudo o que vai ao ar é transmitido ao vivo, mas a

transmissão direta dá o modelo de produção para toda a programação de televisão. “De fato,
grande parte da programação televisual, mesmo daquela que é gravada previamente para

posterior emissão, incorpora em sua matéria uma boa parte dos traços da transmissão ao vivo”
(MACHADO, 2003, p. 126).

Segundo Machado (2003), em geral, os programas são pré-gravados não para

possibilitar uma edição posterior ou maior controle dos resultados, mas por comodidade

técnica ou mesmo por razões econômicas e institucionais. Por consequência, a característica
básica do programa ao vivo parece contaminar o restante da programação televisual e
imprimir as suas marcas de atualidade até mesmo nos programas pré-gravados.

Embora a transmissão direta propriamente dita seja uma experiência
fenomenológica especificamente, imprevisível e irrepetível, o seu registro
13

Grifo do autor.
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em fita magnética ainda guarda parte das marcas de incompletude e de
intervenção do acaso, impossível de encontrar em trabalhos realizados em
outras situações produtivas. (MACHADO, 2003, p. 126).

Arlindo adverte também sobre os próprios constrangimentos e condicionamentos que

as produções e transmissões ao vivo precisam encarar. De acordo com Arlindo (2003, p. 131),

em uma transmissão direta de televisão, entretanto, qualquer espécie de controle do material
significante deve ser efetuada no próprio ato da emissão. Como isso nunca é inteiramente
possível, já que a imponderabilidade dos eventos tomados no próprio ato não pode ser de todo

controlada, não há como impedir que se manifestem no resultado final todas essas rebarbas
subjacentes à mensagem, com suas insinuações, equívocos e desarranjos que evidenciam a
manipulação.

As transmissões em rede, embora se tratem já de matérias que foram ao ar, carregam

consigo as características do momento da enunciação do ao vivo. Em muitos eventos
transmitidos ao vivo percebemos as marcações que os repórteres ou apresentadores fazem ao

chamar a matéria. A exemplo de: “vamos agora ao vivo com a repórter...”; “estamos nesse

momento ao vivo direto de Brasília para falar do julgamento do Petrolão...”; Essa
característica também é reforçada em transmissões via stand-ups e na inscrição que

normalmente aparece no canto superior da tela da televisão com a legenda “Ao vivo”. Outro
elemento presente nas transmissões diretas são as falhas, erros que são corrigidos no momento

da transmissão e esse erro fica gravado quando o telejornal exporta o seu conteúdo para a
Internet, dando mais uma vez a sensação de transmissão ao vivo.

Para Yvana Fechine (2008), a transmissão direta é, antes de tudo, um fato técnico.

Trata-se de uma operação que permite à produção, a transmissão e recepção de um programa
de modo simultâneo. Para os profissionais de TV, tudo o que é levado ao ar, através de um

procedimento operacional como esse, é, sem distinção, chamado de “ao vivo”. No entanto,
para a autora, é preciso diferenciar uma transmissão direta do “ao vivo”, pois, parte-se aqui do
pressuposto de que a transmissão direta pode ser tratada apenas como um fato técnico, “mas

que o ‘ao vivo’ é, essencialmente, um fenômeno semiótico: mais que de um procedimento

técnico-operacional, a instauração do ‘ao vivo’ na TV depende do modo como os discursos se
organizam para produzir determinados efeitos de sentido” (FECHINE, 2008, p. 26).

De acordo com Fechine (2008), a capacidade que a TV possui de, mesmo sem recorrer

a uma transmissão direta, produzir um efeito de “ao vivo”, é reconhecida pela própria
necessidade

de

identificação dos

programas,

que

são

transmitidos

e

recebidos

simultaneamente. Geralmente, há a inscrição “vivo”, no canto superior ou inferior à direita da
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tela, para distinguir este tipo de transmissão das demais. E por que essa necessidade da

identificação da transmissão direta? A resposta é, aparentemente, tão simples quanto à
pergunta: a necessidade existe, justamente, porque, mesmo quando não está realizando este
tipo de operação técnica, muitos programas podem, através de diversas estratégias
discursivas, simular esta simultaneidade.

Porém, Fechine (2008, p. 27) adverte, como dissemos anteriormente que a televisão é

capaz de sem recorrer a uma transmissão direta, produzir um efeito de “ao vivo”. Para que se

configure um efeito de “ao vivo” é suficiente que o programa pareça14 estar sendo realizado,
no mesmo momento, em que está sendo exibido, na programação.

Essa preocupação permanente da TV em imprimir a marca da atualidade às
suas transmissões remonta à sua própria história. Como até 1956 as
emissoras de televisão não podiam contar com o videotape (o único meio de
registrar aquilo que produziam era o filme), as transmissões diretas dos
primórdios da TV forjaram o modelo sintático de grande parte dos gêneros
mais propriamente televisuais. (FECHINE, 2008, p. 27).

Para Fechine (2008), uma boa parte dos programas de TV gravados busca, através de

mecanismos de linguagem – estratégias de continuidade –, dar ao espectador a impressão de

que também estão acontecendo15 junto com a programação. “O que distingue um programa
gravado como se fosse “ao vivo” dos demais é a inscrição das “marcas” de continuidade entre

produção e recepção que, mesmo quando estas etapas não são concomitantes, podem simular
a simultaneidade entre elas” (FECHINE, 2008, p. 30).

Essas mesmas estratégias, utilizadas pela TV para criar a sensação de ao vivo, são

levadas, também, para o ambiente da internet, pois, por meio de estratégias de linguagem e de
recursos semióticos e estéticos, na página dos telejornais, o usuário sabe que não se trata de
uma transmissão ao vivo, no entanto, a sensação de simultaneidade e ao vivo está presente.

Isso é possível, graças à forma como as reportagens são disponibilizadas na página, como são
contextualizadas e atualizadas com novos títulos, conforme ressaltamos acima.

Abaixo há exemplos de como são construídos a sensação de continuidade da produção

do telejornal e o momento em que o telespectador/usuário acessa ao telejornal da internet. Na

figura 4, tem a página do JN, no Globo Play, com o título da reportagem: “Senado aprova

impeachment de Dilma; Temer assume”. Após a cassação, várias estratégias foram utilizadas
por meio de suítes e ganchos, que foram criados com os desdobramentos da sua cassação e
dos fatos posteriores com a reação da então ex-presidente.
14
15

Grifo da autora.
Grifos da autora.
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Figura 4 – Imagem do aplicativo GloboPlay.
Fonte: globoplay.globo.com – Ago. 2016.

Figura 5 – Imagem do aplicativo GloboPlay.
Fonte: globoplay.globo.com – Ago. 2016.

Após a reportagem sobre a cassação, é exibida outra reportagem dando voz a ex-

presidente, em que ela promete uma oposição enérgica e incansável. O exemplo da figura 2,

citada anteriormente, em outro site jornalístico, do SBT, apresenta novo desdobramento da
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cassação. A reportagem se intitula: “Defesa de Dilma Rousseff recorre ao STF para anular o
impeachment”.

Nas palavras de Fechine (2008), do ponto de vista semiótico, o reconhecimento de

uma transmissão direta é o resultado, sobretudo,

de um contrato fiduciário entre os sujeitos envolvidos, através do qual se
opera, da parte de quem transmite, um fazer-crer e, da parte de quem assiste
TV, um crer-verdadeiro – a crença de que aquilo que se está vendo na tela
está, de fato, acontecendo16no momento em que é visto.
O que muitos programas de TV gravados buscam é, através de mecanismos
de linguagem – estratégias de continuidade –, dar ao espectador a impressão
de que também estão acontecendo junto com a programação. (FECHINE,
2008, p. 35; 28).

Segundo a autora (FECHINE, 2008), dentro da organização televisiva, o telejornal é

um gênero essencial para se pensar a transmissão direta na televisão, isto porque é o gênero

discursivo no qual se pode observar, dentro da própria programação habitual e mais acessível
dos canais abertos, alguns dos usos mais variados e reconhecidos da transmissão direta na TV
(FECHINE, 2008, p. 148).

Os efeitos de sentido produzidos pela transmissão direta no telejornal
dependem, evidentemente, do modo como se estabelecem as relações entre
estas três categorias discursivas no interior de cada enunciado englobado – a
notícia – e na articulação deste com o enunciado englobante – o noticiário –
(ou telejornal propriamente dito). (FECHINE, 2008, p. 51).

Diante dessa conceituação sobre transmissão direta e o “ao vivo”, tem uma questão

para refletir sobre como essas categorias podem ser pensadas e percebidas no telejornalismo
expandido, na Internet, pois, no momento que o telespectador/usuário tem acesso à edição do

telejornal, na web (normalmente, após o momento da transmissão em que o telejornal foi ao
ar, na TV) como fica o sentido de “ao vivo”, empregado nos telejornais?

Segundo Letícia Renault (2014, p. 140) o ambiente virtual permite aos telejornais na

Internet ou webtelejornais como prefere a autora, ir além da comunicação ao vivo imediata e
instantânea. Para Renault (2014), ao migrar para o ciberespaço, o telejornalismo abandona sua
primeira condição de fluxo e emissão televisiva e assume características de rizoma. Desta
forma, o webtelejornal se apresenta como um rizoma ao qual o internauta pode se conectar em

um ponto qualquer da rede mundial de computadores, a qualquer momento e, na virtualidade
do ciberespaço, para além do momento da exibição ao vivo.

16

Grifos da autora.
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Tal como descreve Deleuze e Guattari, rizomático, o webtelejornal pode ser
alcançado, rompido, abandonado e retomado no ambiente hipertextual e
multimídia em pontos e momentos diversos. Enquanto o telejornal tem
espaço demarcado na televisão, pois se constitui como linguagem televisiva
por natureza, a condição de rizoma dá ao webtelejornal a característica
descrita por Pierre Lévy de ser “desterritorializado”, ou seja, capaz de em
sua virtualidade se manifestar concretamente em diferentes momentos e
locais, sem estar preso a um lugar ou tempo em particular. (LÉVY, 1999, p.
49 apud RENAULT, 2014, p. 140).

Recorremos a Gutmann (2014, p. 307) que busca demonstrar que a construção do

sentido de atualidade e interesse público lança mão da transmissão direta enquanto

tecnicidade e ritualidade. Para a autora a transmissão direta, na apresentação dos programas,
normalmente reconhecido como ao vivo e nas reportagens pré-gravadas, aparece como uma
das principais marcas formais dos telejornais nacionais. “Enquanto modo de constituição da

notícia, o ao vivo faz referência aos momentos de aparição do repórter no local geográfico ou
simbólico do acontecimento no tempo de apresentação do programa” (GUTMANN, 2014, p.
307).

No entanto, Gutmann vai dizer que o sentido de tempo presente possibilitado por essa

tecnicidade também pode ser alcançado no interior das reportagens por meio de gravações
posteriores a ocorrência dos fatos, mas, que com o auxílio das técnicas de edição e montagem
e com o processo de ancoragem feito pelo apresentador ao vivo feito também se constrói
simbolicamente a sensação de transmissão direta, como se estivesse o fato transcorrendo no
instante. “A tecnicidade constitui mediação do tempo presente ao aproximar a duração do

momento vivido pelos sujeitos enunciadores à duração do momento vivido pelos
enunciatários” (GUTMANN, 2014, p. 307).

Gutmann (2014) chama atenção para o fato de que a transmissão direta seja um dos

elementos de maior expressividade do jornalismo contemporâneo na televisão e

possivelmente seja um dos temas mais debatidos no âmbito acadêmico. Assim, a transmissão
direta e o ao vivo é uma marca tão forte no telejornalismo que “antes mesmo de dependerem

de um determinado conteúdo veiculado ao vivo, os efeitos de tempo presente residem na
própria performance da transmissão” (GUTMANN, 2014, p. 74).

A citação da autora revela ainda outros elementos que trabalham para criar a sensação

de atualidade e tempo presente, como o fato da performance dos mediadores (apresentador e
repórter), a conversação que é estabelecida entre os mediadores e o telespectador e os valores-

notícia como vigilância e revelação publica que são ativados no momento em que o
telespectador assiste a reportagem, seja ela na televisão ou na Internet. Segundo Gutmann
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isso é possibilitado também graças a um acordo tácito entre mediador e espectador, pois: “este

apesar de saber que aquilo não acontece no tempo mesmo de exibição, permite ser alçado ao
tempo vivido pelo repórter posicionando-se, ou melhor, participando do relato enquanto
cúmplice da situação vivida pelo sujeito de fala” (GUTMANN, 2014, p. 309).

Mais uma vez, se chama a atenção, aqui, para a mudança nos valores, como

instantaneidade e simultaneidade, no telejornalismo expandido na internet, afinal, no contexto
histórico atual de transmissão televisiva, os telejornais brasileiros costumam ser veiculados ao

vivo e, também, contam com transmissões diretas, ao longo de sua programação. Diante
disso, concorda-se que os valores jornalísticos instantaneidade e simultaneidade, embora em

telejornais na Internet, não perdem a sua força, pois o telejornal embora tenha se libertado da
grade televisiva e da transmissão ao vivo, conseguem recriar as sensações de ao vivo e de
tempo presente graças as mediações da tecnicidade, ritualidade e institucionalidade, dessa
forma, a sensação e o efeito do “ao vivo” se mantêm, na edição online do programa.

Os sentidos de relevância pública e atualidade são preservados e dão sustentação aos

valores-notícia supracitados, no telejornalismo na internet. Inclusive, outras estratégias
retóricas são adotadas, para darem sentido às reportagens do telejornal, na web, com a

disponibilização de links, acompanhados de informações complementares, como manchetes
e/ou as cabeças das reportagens por meio de texto escrito e, em alguns casos, acompanhadas
de texto complementar, como se pode ver, nas figuras abaixo.

Figura 6 - Bom Dia Brasil – Reportagens acompanhadas com o texto da manchete
Fonte: g1.globo.com - 14 jul. 2015.
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Figura 7 - Bom Dia Brasil – Reportagens acompanhadas com o texto da manchete
Fonte: globotv.globo.com - 14 jul. 2015.

Figura 8 - Jornal da Record – Reportagens acompanhadas com o texto da manchete
Fonte: noticiasr7.com - 14 jul. 2015.

Para Gutmann (2014, p. 311), os efeitos de atualidade e interesse público do telejornal

se se relacionam não simplesmente ao sentido de presente, mas principalmente de copresença,
pois dependem da existência, mesmo que simbólica, de um interlocutor que credite o processo

de enunciação a seus enunciados enquanto críveis, atuais, relevantes. Essa copresença é
enfatizada pelos apresentadores dos programas que convocam a audiência “(“Boa noite para

você”; “O que você faria se...”; “Olá!”; “Veja como fica o tempo...”; “Entenda o que
muda...”; “Não saia daí...” etc.)” (GUTMANN, 2014, p. 311). Esses recursos textuais
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continuam fazendo sentido mesmo nos telejornais na Web, independente do momento e do
espaço tempo vivido pelo telespectador.

Em todos os telejornais pesquisados, seja nos links das matérias ou edições na íntegra,

o VT do programa vem acompanhado de um texto que situa o telespectador/usuário, no

espaço e tempo e quanto ao conteúdo que ele vai assistir. Normalmente, esse texto é a cabeça

da matéria que foi transmitida na televisão, anunciada pelo apresentador, como se viu nas
figuras acima ou então, o título da reportagem é adaptado a linguagem jornalística da própria
web.

Diante disso, foi possível perceber que os valores-notícia são mutáveis, de acordo com

o momento histórico e com o contexto social e tecnológico. No entanto, alguns valores-notícia

são recorrentes, em épocas distintas. Até aqui, se pode considerar que os valores-notícia são

construídos social, cultural e historicamente. No contexto da convergência, pode-se perceber
que os valores-notícia operam de forma distinta, no telejornalismo expandido, mas, produzem

efeitos semelhantes, devido os aparatos tecnológicos envolvidos e as mediações da

tecnicidade, ritualidade e institucionalidade. A forma como os valores-notícia opera no

telejornalismo expandido preservam os valores mais relevantes do jornalismo, que são a
atualidade e a relevância, que são decisivos para a manutenção dos telejornais, na internet.

Apresentaremos a seguir, análises mais detalhadas dos telejornais que fazem parte do

corpus da pesquisa. Buscaremos demonstrar a partir das formas dos telejornais como o
telejornalismo se estrutura e como ele produz o sentido de atualidade e relevância.
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4

TECNICIDADES

EXPANDIDO

E

INSTITUCIONALIDADES

NO

TELEJORNALISMO

No capítulo anterior, situamos a questão da atualidade jornalísticas e a construção do

tempo presente no telejornalismo na internet. Adiantamos parte das análises no capítulo supra

e retomaremos aqui de forma mais detalhada. Procuraremos demonstrar também como os
telejornais se estruturam em termos te aparatos tecnológicos, convergência e expansão na
internet.

A escolha do corpus se deu, inicialmente, pela necessidade de analisar os telejornais

de referência dos canais abertos e fechados da programação brasileira. Além disso, como se
trata de uma análise empírica, para observar como o telejornalismo brasileiro se apresenta, em

termos de convergência e expansão em múltiplas plataformas e como os valores-notícia,
especialmente, a atualidade é convocada por estes veículos na internet, entende-se que seria
necessário a escolha de um corpus extenso, que possibilitasse uma visão mais geral do estado
da arte desses produtos. Posto isso, o recorte ficou delimitado da seguinte forma: Rede Globo

Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo; Rede Record – Fala Brasil
e Jornal da Record; Record News – Jornal da Record News; Rede Bandeirantes – Jornal da
Band e Jornal da Noite; SBT – Jornal do SBT e SBT Brasil. Além dos programas na TV

fechada, Jornal da Globo News, Jornal das Dez do canal Globo News e o programa Jornal da
Band News, do Canal Band News TV. Lembrando que todos esses programas serão
analisados, a partir da programação disponibilizada na internet, através das páginas dos
telejornais e de seus perfis nas redes sociais.

O recorte temporal que compreende as edições analisadas, inicialmente, se refere aos

meses de julho a outubro de 2014 e de janeiro a agosto de 2015. Como as mudanças na web

são muito dinâmicas, foi selecionado mais um mês para análises no período de setembro de
2016, primeiro para atualizar o corpus da pesquisa. As edições foram escolhidas de forma

randômica, com o objetivo de preservar uma amostra heterogênea e com uma dilatação
temporal longa, para permitir ver mudanças na forma, na estruturação e organização dos sites
de cada telejornal. É importante ressaltar que não se pretende, nas análises dos programas,
realizar um estudo imanente dos telejornais e nem o modo de endereçamento de cada

programa. O objetivo é demonstrar, empiricamente, a expansão do telejornalismo, em

múltiplas plataformas e como essa expansão propicia novas conexões, debates, análises e
como a atualidade, enquanto valor notícia, é trabalhado por esses veículos no contexto do
telejornalismo expandido.
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4.1 REDE GLOBO
Os telejornais da Rede Globo têm passado por sucessivas mudanças, ao longo dos

anos, mudanças que, ao mesmo tempo, preservaram as marcas do jornalismo da emissora e

garantiram uma estabilidade e identidade desses veículos; também, foram responsáveis por
criar um estilo peculiar de fazer jornalismo, a partir do “padrão Globo de qualidade”. A

estratégia que a Globo encontrou para sua ligação com governos militares e seu
apadrinhamento político, em detrimento das questões ideológicas, foi o discurso da qualidade

técnica e de programação. Para exemplificar como o jornalismo da Globo tem construído
identidade, por meio de regularidades e transitoriedades, Gomes (2012) lança mão do

conceito de estabilidade em fluxo e defende que as diversas mudanças que os telejornais
passaram são fundamentais para a sua própria constituição. Considerado o telejornal de
referência da televisão brasileira, o Jornal Nacional sofreu transformações ao longo de sua

história, nos cenários, nas vinhetas, nos apresentadores, na linha editorial, mas permaneceu
como um modelo para o telejornalismo brasileiro.

Considerando o JN em dois momentos distintos de sua história, esperamos
mostrar que ele se constitui como “estabilidade em fluxo”, ou seja,
representa aquilo que no Brasil esperamos que seja ou deva ser um
telejornal, fazendo com que características que são do JN acabem por se
confundir com marcas do subgênero telejornal, ao mesmo tempo em que é
um produto da cultura e, como tal, contingente e transitório, um produto que
se transforma ao longo do tempo e assume novos e diferentes sentidos em
distintos momentos históricos brasileiros. (GOMES, 2012, p. 41).

O Jornal Nacional estreou em primeiro de setembro de 1969 e está no ar a 48 anos, de

forma ininterrupta. O noticiário era apresentado por Heron Domingues e Léo Batista. Foi o
primeiro programa regular a ser transmitido em rede nacional e implementou um novo estilo

de jornalismo na TV brasileira, sempre com dois apresentadores na bancada. Essa estreia só

foi possível, também, depois que as questões técnicas e tecnológicas foram resolvidas. Essa
resolução só veio com o apoio político e econômico dos governos militares. Diante desse
contexto de consolidação da Rede Globo e do JN, é possível perceber que os fatores

determinantes para o desenvolvimento desse veículo foram, inicialmente, o apoio políticoeconômicos e tecnológicos, por parte do Governo Militar. Embora o veículo teve em julho de
1957 aprovada a sua concessão para o funcionamento da emissora, tendo no mesmo ano, no
fim de dezembro, recebido do Conselho Nacional de Telecomunicações o decreto que
concedeu o Canal 4, do Rio de Janeiro, à TV Globo Ltda. Além da concessão, após o golpe do
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Governo Militar em 1964, foi implantada a rede de radiodifusão nacional para que a Rede
Globo pudesse chegar a todos os Estados brasileiros.

De acordo com Gomes (2012, p. 46), em sua primeira fase, o JN nasce como o

resultado da articulação entre os interesses da elite brasileira e do governo militar e os ideais

de modernização e de integração nacional, o que resultou na submissão à Ideologia da
Segurança Nacional e à censura. Essa articulação de interesses criou uma dinâmica em que os

empresários e proprietários da Rede Globo se submeteram, politicamente, ao governo militar
até o ponto em que conquistaram a sua independência econômica.

Após a sua consolidação como emissora, a Rede Globo buscou se diferenciar das

demais concorrentes, sobretudo, com investimentos em tecnologia de ponta e na qualidade
técnica de seus produtos.

Em sua história, a Rede Globo se construiu como exemplo de sofisticação e
atualização tecnológica a serviço do jornalismo; e o Jornal Nacional, como
seu principal produto, ocupa posição de destaque em relação à utilização de
toda a variedade de recursos e inovações técnicas. Por isso o JN inclui, em
praticamente todas as suas edições entradas ao vivo de capitais brasileiras e
de outros países. Desde seu momento inicial, a notícia “imparcial”, in loco e
ao vivo, é marca privilegiada do JN. Uma das formas mais visíveis da
construção da credibilidade no JN é através da elaboração, retórica, dos
“dois lados da notícia”. (GOMES, 2012, p. 50).

Com essa pequena retomada histórica, procura-se posicionar, culturalmente, as

mudanças que fizeram parte da constituição dos telejornais da Globo, por meio do JN. No
atual contexto sociocultural e de convergência midiática, mais uma vez, a Rede Globo se
coloca em vantagem com relação às suas concorrentes.

A TV Globo mantém, praticamente, todos os seus programas televisivos na web, a

partir do portal Globo.com, especialmente, no endereço eletrônico g1.globo.com ou por meio
do globo.TV.globo.com, disponibilizado também em uma versão para aplicativos em

smartphone e tablet, nas plataformas Android, IOS e Windows, chamado de Globo.tv, mais o
aplicativo Globo News. Nessas plataformas, são disponibilizadas as edições integrais em alta

definição (High Definition-HD), de todos os telejornais e programas jornalísticos da Rede
Globo, bem como a versão dos telejornais regionais das principais capitais do país, além da

programação da Globo News. Em relação às emissoras abertas e fechadas concorrentes, a
Globo, mais uma vez, se mostra mais estruturada com suas transmissões em sinal digital e em
HD para todo o país e com conteúdo em HD, na web.
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Abaixo se tem o site do Jornal Nacional, no portal G1, em 2014 e sua atualização, em

julho de 2015. É possível assistir às reportagens completas ou, se preferir, ler o texto da
reportagem, como na figura mais abaixo.

Figura 9 - Trecho do Jornal Nacional
Fonte: < http://g1.globo.com/jornal-nacional/index.html> - jul. 2014.

Figura 10 - Novo layout do JN
Fonte: Portal G1 - 14 jul. 2015.

Como se pode perceber, a página do Jornal Nacional e dos demais telejornais da Rede

Globo passou por algumas mudanças de layout entre 2014 e 2016. As imagens ganharam

mais espaço nas páginas e as manchetes das reportagens ficaram sobrepostas às imagens dos
VTs.
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Figura 11 - JN - o telespectador pode assistir ou ler a reportagem
Fonte: Links para as reportagens - 25 ago. 2015.

O telespectador pode ter acesso ao conteúdo do JN pela página do G1 ou, de forma

mais exclusiva, com as edições na íntegra, por meio do site globotv.globo.com, como se vê na
figura abaixo.

Figura 12 - Links para acesso aos sites de cada telejornal ou programa jornalístico da Rede Globo
Fonte: <http://globotv.globo.com/rede-globo/> - Out. 2015.

Na figura acima, se tem o exemplo de toda programação jornalística da emissora

disponibilizada na web. Ao clicar em outra categoria, como novelas ou variedades, uma nova
aba se abrirá, mostrando os links para outros programas. São sítios exclusivos para cada
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programa, com a edição do dia na íntegra, mas, com a possibilidade da multilinearidade17 e do
hipertexto, pois, as matérias podem ser escolhidas, aleatoriamente. Essa disposição das

notícias separadas por links independentes permite fugir da noção de grade televisiva, mas, a
ideia de fluxo televisivo é mantida por meio da ordem dos links dos blocos de reportagens e
também com a edição na íntegra, proposto pelo telejornal na TV. Embora, sabemos que o
usuário pode construir o seu próprio percurso de leitura, por meio da multilinearidade da web.

De acordo com Finger e Souza (2012), fluxo é a reprodução incessante de conteúdo

independente da vontade ou escolha do receptor. Já o arquivo é o material armazenado que

depende de demanda, para ser exibido, ou seja, depende da vontade do usuário. Na televisão,
o fluxo só é interrompido, se o usuário trocar de canal ou desligar o aparelho. Na internet,
tudo depende da escolha, do clique, das opções de navegação do usuário. Isso diferencia,
basicamente, a forma de assistir televisão, na TV e na internet.

Figura 13 - Imagem de edição do JN com reportagens em blocos.
Fonte: Globo Play

Como foi apontado, o telespectador usuário pode fazer a escolha da reportagem que

deseja, no entanto, como vemos na figura acima, a ordenação e disponibilização das
reportagens obedecem a organização da edição televisiva. Pode-se perceber a marcação das

De acordo com Palácios (2005), a nossa experiência de leitura hipertextual deixa claro que é perfeitamente
válido afirmar que cada leitor (usuário), ao estabelecer sua leitura, estabelece também uma determinada
“linearidade” específica, provisória, provavelmente única. “Uma segunda ou terceira leituras do mesmo texto
podem levar a “linearidades” totalmente diversas, a depender dos links que sejam seguidos e das opções de
leitura que sejam escolhidas...” (PALÁCIOS, 2005, p. 4). Desta forma, o autor sugere um novo conceito que
melhor dê conta de explicar a hipertextualidade no webjornalismo e prefere, então, utilizar o termo
“multilinearidade”.
17
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reportagens na figura acima com um contador numérico, exemplo: 1de 14; 2 de 14; etc. Ou
seja, como na matriz cultural televisiva o fluxo é mantido.

No entanto, Williams (2004) diz que fluxo é o que dá unidade à TV. “Em todos os

sistemas de radiodifusão desenvolvidos, a organização característica e, por tanto, a

experiência característica, é de uma sequência ou fluxo”18 (WILLIAMS, 2004, p. 86). O autor
afirma que “este fenômeno do fluxo planificado provavelmente seja a característica que

define a radiodifusão, ao mesmo tempo, como uma tecnologia e como uma forma cultural”19
(WILLIAMS, 2004, p. 86). Ele diz que essa experiência do fluxo é um conjunto de sequências

que é muito forte e que temos nos acostumado tanto com essa característica da televisão que
nem percebemos.

Normalmente, dizemos que estamos vendo TV em vez de dizer, às vezes, que estamos

vendo um programa específico. Para o autor, o que a televisão oferece não é um programa

específico, mas sim, “o que é oferecido é uma sequência ou um conjunto de sequências
alternativas”20 WILLIAMS, 2004, p. 87).

(a) Globo News

(b)

(a) Globo News
(b) Globo.tv
Figura 14 - Imagens ilustrativas de aplicativos da (a) Globo News e (b) Globo.tv
Fonte: Aplicativo Globo Play - 2016.

Tradução nossa para “In all developed broadcasting systems the characteristic organisation, and therefore the
characterístic experience, is one of sequence or flow” (WILLIAMS, 2004, p. 86).
19
Tradução nossa para “This phenomenon, of planned flow, is then perhaps the definig characteristic of
broadcasting, simultaneousely as a technology and as a cultural form” (WILLIAMS, 2004, p. 86).
20
Tradução nossa para “That is offered is a sequence our set of alternative sequences... (WILLIAMS, 2004, p.
87).
18
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Acima, se vê as imagens dos aplicativos Globo News e Globo.tv, para serem utilizados

em dispositivos móveis como tablet e smartphone. No caso do aplicativo Globo News, são
disponibilizados apenas programas jornalísticos desse canal, já o Globo.tv, são oferecidos
vídeos de toda a programação da Rede Globo, com entretenimento e programas jornalísticos.

Analisando as edições referentes aos meses de julho a outubro de 2014, foi possível

perceber os elementos que são comuns aos telejornais, tanto na televisão, quanto na internet e

os rompimentos propiciados pela expansão dos produtos na web. Vale salientar que durante a
exibição do telejornal na televisão, ao final de cada reportagem de destaque, o apresentador

informa ao telespectador/internauta, que ele poder assistir à reportagem e obter mais
informações, por exemplo, na página do JN, na internet, no endereço www.g1.com/JN, como
na figura abaixo.

Figura 15 – Indicação na tela para o telespectador acompanhar o JN, na internet
Fonte: <http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/> - jul. 2014.

Observando as edições dos telejornais da Rede Globo na internet, se percebe que há

dois modos de acessá-las, por meio da edição na íntegra (serviço disponível apenas para
assinantes) ou de links com matérias ou blocos separadamente, que é o modelo mais Acesso

pelos internautas. Diante disso, se tem uma grande diferença em relação ao telejornal na TV,
pois o telejornal é fatiado e o usuário é quem escolhe por onde começa a assisti o telejornal.

No entanto, mesmo as matérias ou blocos disponibilzados por meio de links preserva

características de sua matriz cultural televisiva. O modo como as matérias são organizadas na

página, como os destaques são posicionados na tela do computador ou outro dispositivo faz
com que a identidade do programa seja mantinda, ou seja, não há mais ali a ordenação rígida
do telejornal como na televisão, mas, existe uma arrumação das matérias como se fossem
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blocos. Uma matéria após de ser assistida puxa outra mátéria e que puxa outra, organizando
assim o fluxo do telejornal. Além disso, outra alteração necessária é a retirada dos intervalos

comeciais entre um bloco e outro do telejornal, algo que é marcante na televisão, pois, a cada

bloco, a vinheta de abertura do programa é convocada. Isso se deve primeiro pela razão de
que a inserção de publicidade, na internet, obedece a uma outra lógica comercial e visual,

com duração e contratos distintos do modelo televisivo. O espaço publicitário e a estratégia

econômica, na internet, operam por fora. Outro motivo se deve ao fato de que, normalmente,
o telespectador/usuário não quer ver o intervalo comercial, caso exista, ele pode avançar o
vídeo.

Figura 16 – Links da edição do JN do dia 30 de setembro de 2015.
Fonte: <https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/>

As classificações de TV medem especificamente a audiência que assite a
programas na TV, enquanto um tipo diferente de sistema de classificações
(na verdade, vários tipos de sistemas) mede as audiências que assistem online. Embora elas compartilhem bastante do mesmo conteúdo e estejam
completamente ligadas, o streaming on-line e a TV são fundamentalmente
negócios separados que normalmente são distribuídos, financiados e
monetarizados de diferentes maneiras. (ENGLER, 2010 apud JENKINS et
al., 2014, p. 157).

Diante disso, percebemos que há uma mudança, no modo de conexão entre TV e

internet, pois se perde a noção de unicidade de programa e, com isso, o JN e os demais
telejornais da Globo perdem a identidade, que é algo muito marcado na TV, mas, não na

internet, pois os programas acabam por obedecer à lógica da plataforma, de pequenas pilulas,
à lógica do hipertexto.

92

Talvez, a mais importante possibildiade, disponibilizada pela web, é poder assistir aos

programas, no momento mais oportuno e não ficar preso à grade de programação da emissora,
na televisão e poder montar a sua própria grade. Com o conteúdo na web, é possível

acompanhar as notícias, sem ter a necessidade de gravar a edição, em algum dispositivo de
armazenamento (vídeo cassete, DVD record, memória de receptores de TV a cabo, memória

de computadores, etc). Dessa forma, o telespectador/internauta poderá assistir à edição do dia

na hora e no local que desejar, bastando apenas estar conectado à internet. Isso pode ser feito,

a partir de um computador/laptop ou dispositivos móveis como smartphone, tablet, ipod, etc.
Isso é possível, graças à capacidade de memória e dos bancos de dados dos arquivos, na
internet e é claro, da infraestrutura técnica, disponibilizada pela emissora.

Essa é uma questão de rupturas, disjunções na relação entre a internet e a TV. Por

outro lado, ao mesmo tempo que a internet também possibilita novas estratégias de reforço de
marca, ela também tira outras, coloca outras em causa, como no caso da perda da unidade dos
programas, da noção de grade, que são elementos centrais para as transmissões televisivas.

De acordo com Renault (2014, p. 141), na tela múltipla do computador, desaparece a

tela absoluta do telejornal, dotada de ordem interna e homogeneidade. Afinal, a tela única da

televisão dá espaço para uma tela mosáica, na web, onde são ofertadas múltiplas
possibilidades de acesso e escolha, para ver o telejornal, a partir de um determinado ponto

definido pelo telespectador/usuário. Como se viu nas figuras acima, não há uma divisão por
editorias do telejornal, mas sim, por links que apresentam as reportagens de forma
individualizada ou edição na íntegra.

Outra possibilidade é que o telespectador/internauta poderá montar a sua grade de

programação, assistindo apenas às reportagens que lhe interessam, sem necessariamente

obedecer à ordem e ao fluxo da transmissão, ou seja, cada matéria é um link independente.

Aqui, se percebe uma mudança cultural, no modo de assistir ao telejornal, pois, a forma de
apropriação do conteúdo se altera com as possibilidades da multilinearidade. No entanto,
resalvamos que o modo como as emissoras disponibilizam seus conteúdos em suas páginsa na
Internet ou nos aplicativos reforça características da matriz cultural televisiva, como
informamos acima.
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Figura 17 - Mosáico da página do Bom dia Brasil
Fonte: globotv.globo.com - 14 jul. 2015.

Como se pode perceber na figura acima, a edição do Bom dia Brasil, do dia 14 de

julho de 2015 - cada imagem representa uma reportagem do dia - é um link independente que
não segue uma ordenação por bloco, más podemos dizer que há uma certa hierarquia, ela está
presente na posição que cada reportagem ocupa, o que foi elevado para destaque e aprece no

topo da página. No caso dos telejornais da Rede Globo, todos seguem o mesmo padrão
institucional em termos de layout e design das páginas mantendo uma identidade e uma
institucionalidade.

No entanto, é preciso ser pontuado que a arrumação das reportagens mesmo que por

meio de links, obedece a proposição da ordem do fluxo televisivo. Os vídeos colocados em
destaque na página e os vídeos que automaticamente são carregados após a exibição do vídeo

anterior obedece a organização da matriz televisiva. Mas, como dissemos, esse fluxo pode ser
alterado pelo telespectador/usuário. O fluxo televisivo também se faz presente nas edições na
íntegra, que seguem a mesma ordem de exibição da televisão, tendo apenas os blocos
comerciais retirados.

A institucionalidade, nos produtos jornalísticos da Rede Globo na internet, é forte e

muito marcada, pois, há uma padronização na forma e organização discursiva dos programas,

o que fortalece a identidade da emissora. De acordo com Martín-Barbero (2003, p. 18), a
partir da institucionalidade, a comunicação se converte em questão de meios, ou seja, atua na
produção de discursos públicos hegemônicos, porém de interesses privados.

A institucionalidade atua na relação entre as matrizes culturais e as lógicas de

produção, que está diretamente ligada com a mediação da tecnicidade e dos formatos
industriais disponibilizados para o consumo do público. Diante disso, se percebe uma
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estrátégia de reforço, nos produtos da Rede Globo, na internet, que obedecem à mesma lógica
de produção, mantendo características similares dentro dos portais G1 e globotv.globo.com.

Figura 18 - Novo cenário do JN que permite maior mobilidade dos apresentadores
Fonte: globotv.globo.com - Set. 2015.

O modo como os telejornais são disponibilizados no portal Globo.com obedece a uma

padronização para todos os programas no modo de serem exibidos, o que reforça o caráter
institucional e a identidade da marca Globo.

Dando continuidade ao processo de expansão da sua programação, a Rede Globo

lançou, no dia três de novembro de 2015, a plataforma Globo Play, que é a “plataforma digital

de vídeos da Globo. O acesso pode ser feito por computadores, smartphones, tablets e, em
breve, em smart TVs conectadas à internet”21. A Rede Globo já contava com os aplicativos

Globosat Play e Globo News Play para os seus canais por assinatura. Com o lançamento do
Globo Play, toda a programação da Rede Globo passa a contar com a possibilidade de

transmissão, praticamente, ao vivo, com um pequeno delay (atraso) de poucos segundos. No

caso das telenovelas, os capítulos são disponibilizados na íntegra. A programação na íntegra
dos programas jornalísticos requer que o usuário faça um cadastro/assinatura junto à

globo.com, que é gratuito. No lançamento de alguns produtos, especialmente séries da
emissora, a Globo tem feito a experiência de lançar primeiro o capítulo na Globo Play. Essa
O Globo Play é definido, dessa forma, no site da globo.com. Disponível em:
<http://centraldeajuda.globo.com/ajuda-isp/Produtos/Globo-Play/Sobre-o-Globo-Play/noticia/2015/10/o-que-eo-globo-play.html>. Acesso em: 03 nov. 2015.
21
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estratégia serve para atrair os telespectadores/usuários também para os conteúdos da Globo na
web.

Figura 19 - Tela do aplicativo Globo Play, com imagens do Jornal Nacional
Fonte: aplicativo Globo Play no computador - 02 nov. 2015.

Segundo informações do próprio aplicativo, no Globo Play, se encontram os

programas da Globo, publicados em íntegras e trechos. Nas regiões metropolitanas do Rio de

Janeiro e de São Paulo, também está disponível a programação “ao vivo” – a emissora tenta
valorizar essa dimensão da transmissão direta, no entanto, essa transmissão não é ao vivo,

pois, conta com alguns minutos de atraso, mas, para quem está nas ruas, no carro, no metrô,
no trabalho, essa sensação de ao vivo é mantida. As íntegras de novelas, séries e dos
programas de humor são exclusivas para assinantes globo.com. As demais íntegras e trechos

de todos os programas são abertos para qualquer usuário. Além dos programas da grade da

Globo, o Globo Play disponibiliza títulos que não estão mais sendo exibidos, para se rever na
seção “Replay”.22

O lançamento do aplicativo rendeu uma reportagem no telejornal Bom dia Brasil,

edição de terça-feira, dia três de novembro de 2015. Este lançamento confirma a tese de que
há um esforço, por parte da emissora, de tornar os seus produtos cada mais acessíveis para o

público, por meio da expansão em múltiplas plataformas. Além de poder assistir à
programação da Globo, em qualquer lugar, por meio de um aplicativo específico, sem a

necessidade de acessar o site da emissora, o usuário pode comentar, compartilhar e curtir a
programação.

Disponível
em:
<http://centraldeajuda.globo.com/ajuda-isp/Produtos/Globo-Play/Sobre-o-GloboPlay/noticia/2015/10/que-conteudos-estao-disponiveis-no-globo-play.html>. Acesso em: 03 nov. 2015
22
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Como informamos no capítulo anterior, por meio dessa meidação da tecnicidade, a

emissora fortalece o caráter de atualidade dos seus conteúdos jornalísticos, sobretudo, porque
o usuário passa a ter na palpa da mão a possibilidade de acopanhar a produção geral e
jornalística da emissora, praticamente em tempo real, o que reforça a sensação de tempo
presente e de atualidade.

Tela de apresentação do aplicativo.
Mosaico de progrmas.
Figura 20 - Telas do aplicativo Globo Play, no celular
Fonte: Aplicativo Globo Play - 2016.
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Figura 20: Tela do aplicativo Globo Play no site da Globo.com, no computador
Fonte: Aplicativo Globo Play 2016 no computador.

Um fator relevante quando se acessa ao Globo Play é que, em sua primeira tela, o

aplicativo busca a localização geográfica para entregar a programação, a partir do interesse de

cada região/cidade. Ou seja, aqui está presente mais uma característica própria da web que é a
entrega de conteúdo personalizado, em casamento com as produções regionais das emissoras

afiliadas. Pode-se verificar esse recurso logo na abertura e carregamento da página do
aplicativo conforme figura abaixo. A locolização ajuda a colocar na tela de abertura do

aplicativo as notícias mais relevantes relativas aquela cidade ou região, mas, o usuário pode
ter acesso as notícias de qualquer região.

Figura 22 - Tela inicial do aplicativo Globo Play determinando a localização geográfica do usuário
Fonte: Aplicativo Globo Play no computador.

98

Para Finger e Souza (2012, p. 378), a recepção de conteúdos televisivos em

dispositivos móveis e portáteis pode acontecer das duas maneiras: em fluxo (streaming) ou
arquivo (on demand). É a TV everywhere, ou seja, a TV em todos os lugares. No entanto,
segundo Cannito (2010, p. 53), uma das vantagens da televisão é, justamente, o fato de ser em

fluxo, pois, às vezes, o espectador não sabe o que quer assistir e, apenas, liga a TV e segue o

que está sendo transmitido. Mas, por outro lado, o arquivo não é menos importante ou melhor

do que o fluxo. “São estéticas diferentes e o público, a cada momento, opta por ulitizar uma
delas” (CANNITO, 2010, p. 53).
4.2 GLOBO NEWS
Em 1991 o Grupo Globo lançou a Globosat, considerada a maior programadora de

televisão da América Latina. Entre os seus principais canais, estão a Rede Telecine, focada

em produções cinematográficas; SporTV, canal de esportes; GNT, canal de variedades com
foco em todos os públicos e a Globo News, com jornalismo 24 horas.

A Globo News foi o primeiro canal brasileiro, exclusivamente, dedicado ao jornalismo

e com programação 24 horas no ar. A emissora foi criada em 1996 e, desde então, buscou

desenvolver um jornalismo mais opinativo e voltado para os interesses da elite brasileira. O
canal é inteiramente produzido pela área de jornalismo da Globo. Por meio da Globo News, a

Globo buscou uma maior internacionalização de sua programação e passou a desenvolver um
jornalismo segmentado e com a forte presença de comentaristas, dentro dos estúdios dos
telejornais e, também, com a presença de correspondentes nos países mais ricos e influentes.

Figura 23 - Hospedado dentro do Globo Play, o Globosat Play valoriza o serviço on demand
Fonte: Globo Play – jan. 2016
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O canal contou, desde o início, com uma programação 100% produzida pela Rede

Globo. “Os brasileiros queriam ver coisas deles, faladas na nossa língua. A produção era o
caminho”, explicou Evandro Carlos de Andrade (MEMÓRIA GLOBO, 2015), diretor da

Central Globo de Jornalismo, na época da criação da Globo News. O jornalista Sidney
Rezende completa: “O primeiro ano foi de muitos ajustes, era a primeira experiência all news,
fazendo uma programação 24 horas”.23

Figura 24 - Exibição página exclusiva do Jornal da Globo News
Fonte: globotv.globo.com - jul. 2014.

A programação do Canal Globo News segue o mesmo padrão apresentado acima nos

telejornais abertos da Rede Globo. Mais uma vez, a institucionalidade é algo marcante nos
produtos da Globo News, sobretudo, por meio de um controle editorial forte e com poucas
possibilidades de interação com os telespectadores.

As análises feitas se centraram nos dois principais telejornais da emissora, O Jornal

das Dez e o Jornal da Globo News, que também possuem cada um, uma página no G1 e uma

na globotv.globo.com. No entanto, nenhum dos telejornais disponibiliza um espaço para que
o telespectador/usuário possa opinar sobre as reportagens.

Informações
extraída
do
site
Memória
Roberto
Marinho.
Disponível
<http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/globo-news.htm>. Acesso em: 28 maio 2015.
23

em:
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Figura 25 – Jornal da Globo News
Fonte: globotv.globo.com - 10 out. 2014).

Figura 26 - Jornal das Dez
Fonte: globotv.globo.com - 16 jul. 2014.

Uma das características marcantes desses dois telejornais é a rapidez na cobertura e

atualização das notícias, especialmente, sobre política e economia. Os telejornais possuem

vários correspondentes em Brasília que estão atentos aos fatos e ações dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.
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Figura 27 - Novo layout do Jornal da Globo News – em forma de mosaico.
Fonte: Portal G1 - 01 set. 2015.

Embora não se trate de um telejornal, mas de uma revista eletrônica, o programa

Estúdio i, nos serve de contraponto dentro da emissora Globo News, para se pensar em outras
possibilidades de interação e expansão dos telejornais da emissora. Enquanto os telejornais

supracitados mantêm as mesmas características dominantes da televisão, com pouca

participação dos telespectadores, também, na web, é observado que, com relação à

interatividade, apenas o programa Estúdio i apresenta um espaço para comentários de suas
reportagens, dentro do site do programa. Há uma convocação, por parte do veículo, para que

as pessoas participem ao vivo pela internet, comentando as matérias, debatendo os temas

levantados e respondendo as enquetes que vão sendo apresentadas a cada edição. Parte dos
comentários dos telespectadores/usuários é lida ao vivo, pela apresentadora do programa e

essa participação do telespectador é comentada pelos integrantes do programa do dia, como a
apresentadora, entrevistados, especialistas convidados, etc.

Figura 28 - Convocação para o usuário participar do programa
Fonte: globo-news/estudio-i/videos/.
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Figura 29 - Convocação feita pela a apresentadora do programa aos telespectadores
Fonte: globo-news/estudio-i/videos - 09 jul. 2014.

Figura 30 - Enquetes com a participação dos telespectadores, emitindo opiniões ao vivo
Fonte: globo-news/estudio-i/vídeos - 09 out. 2014.
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Nas análises desenvolvidas sobre os programas da Rede Globo e Globo News,

percebe-se, no que diz respeito às marcas genéricas do subgênero telejornal, que não há
variação no modo de produzir e apresentar os telejornais supracitados. Os aspectos culturais e

dominantes da versão televisiva, em termos de programação e apresentação, são os mesmos
para a web, apenas com mudanças necessárias para a adaptação (remediação) dos conteúdos
para a plataforma web, por meio da disponibilização das reportagens, através de links
individuais ou, em alguns casos, as edições na íntegra, obedecendo à lógica do hipertexto.

Diante disso, substancialmente, o que muda é a forma de veiculação e a apropriação

por parte dos usuários, pois, o Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da

Globo, Jornal das Dez, Jornal da Globo News e Estúdio i ficam livres da ideia de grade de
programação e suas reportagens podem ser vistas a qualquer momento, sem obedecer ao fluxo
da emissora e à linearidade de cada edição do telejornal.

Além disso, os telejornais podem ser veiculados em múltiplas plataformas e múltiplos

dispositivos, como citado anteriormente. Se poderia dizer, preliminarmente, que essas

mudanças são características relativas ao espaço da internet que oferece um pouco de

inovação, possibilitada pela convergência midiática. Por outro lado, os veículos obedecem à
lógica dominante, mantida pela linha editorial e política da organização.

Essas mudanças não se configuram como características emergentes, visto que, em

termos de conteúdo e participação, não há inovação ou mudanças significativas por parte da
emissora. A lógica televisiva hegemônica é que determina o conteúdo e a limitação da

participação dos telespectadores usuários, na web. Embora, em termos de aparatos
tecnológicos, a emissora esteja à frente de suas concorrentes no país, contraditoriamente, a
opção definida é por formatos industriais que não permitem a interação e participação dos
telespectadores/usuários, por meio de sugestões ou comentários, nos sites dos telejornais.

Portanto, do ponto de vista da produção do conteúdo, do formato dos telejornais, em

questão, e da interatividade entre os veículos e seu público, se percebe que se trata de

características dominantes, oriundas dos telejornais considerados como referências

veiculadas, na televisão e mantidas também na internet, com uma pequena mudança apenas

no programa Estúdio i, que não é um telejornal, mas sim, uma revista eletrônica que serviu
aqui de contraponto.

Outra mudança significativa dos telejornais da Globo, na versão disponibilizada na

íntegra para a internet, é a montagem dos programas sem blocos comerciais. Essa mudança é
informada, no início de cada edição, como mostra a figura abaixo. Na verdade, como já foi

dito, essa mudança se deve, muito mais, devido às normas e aos contratos que regem a
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publicidade, na internet, do que uma mudança propositiva dos veículos. Embora, isso reflita
os hábitos culturais de consumo dos telespectadores/usuários que, normalmente, optam por
não assistir à propaganda comercial.

Figura 31 - Tela do Jornal da Globo, informando que a edição foi modifica (remediada)
Fonte: globotv.globo.com - 03 nov. 2014.

Embora haja inovação, que é fruto da relação das tecnicidades e potencialidades das

imagens e redes, através de outras formas de narrar, se nota que há uma reiteração do mesmo,

ou seja, a lógica comercial, política e editorial da Rede Globo é mantida, por meio de uma
institucionalidade presente em todos os seus telejornais.

Para camuflar esse comportamento dominante, a emissora se vale de um discurso de

inovação que tenta seduzir o seu público. Há um maneirismo que é próprio da Rede Globo, ou
seja, produtos televisivos que são bem elaborados não só esteticamente, mas nos formatos

industriais a exemplo das telenovelas e demais produtos de teledramaturgia da emissora. Bem
como, a qualidade técnica e narrativa de seus telejornais, que é simbólico, bem feito e que há

uma conexão com a cultura brasileira, creditada ao “padrão Globo de qualidade”. Vê-se, aqui,
que esse diálogo com os telespectadores, por meio de um discurso de inovação, com formatos

mais bem elaborados, se explica pelo Mapa das Mediações, pois, se tem uma relação direta
entre as lógicas de produção, tecnicidades, formatos industriais, ritualidades e a

institucionalidade da emissora. Percebe-se, também, que há uma relação entre os formatos
industriais e as competências de consumo, mais uma vez existe uma vinculação entre
tecnicidades, ritualidades e público.
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Têm-se, aqui, os elementos que são próprios da televisão e do subgênero telejornal,

por meio do formato das reportagens ou edições na íntegra e com a pouca participação do

telespectador/usuário, afinal, o espaço institucional do telejornal é o lugar dos jornalistas,
mediadores, especialistas e o cidadão comum aparece como personagem das reportagens.

Embora esteja em uma plataforma digital, com possibilidades interativas, como a

internet, a participação do usuário é limitada e opera na mesma lógica dominante do modelo
tradicional da televisão. De outro lado, há os elementos que são próprios da internet, como a
navegação, por meio de hiperlink, se tem a vontade do telespectador que escolhe por onde

quer começar a ver as reportagens. Existe uma fragmentação do fluxo contínuo, como na
televisão e o fim da ideia de grade. Há também uma outra lógica comercial que rege a
publicidade.

Aqui se observa que existe uma fronteira que deixa transparecer o que é próprio da

televisão e o que é próprio da internet. A matriz televisiva está presente na linguagem e no

formato das reportagens, nas marcas genéricas que são próprias da televisão, pois se trata de
um programa que foi gravado para a televisão por meio de um formato industrial dominante,
mas adaptado/remediado para ser exibido na internet. Por outro lado, são vistas as

características que são próprias da internet, como a ausência de grade televisiva, cada
reportagem pode ser um link independente ou, ao mesmo tempo, ver o programa na íntegra. É

possível assistir, no momento que o usuário achar mais oportuno e compartilhar o que está
sendo visto para as redes sociais, local mais propício para os debates. Essa característica é

algo próprio da internet. A disposição das matérias, na internet, obedece a uma gramática,

também própria da internet, geralmente com uma imagem que sintetiza a matéria e ancorada
por uma manchete ou um lead, isso é algo dominante, tanto na TV, como na internet.

Embora o telespectador/usuário possa escolher à qual matéria assistir, é a emissora que

escolhe o que será colocado no topo, como destaque na página. A emissora elege quais são os

assuntos mais relevantes e busca guiar o olhar do usuário. Aqui, é observado que há uma
estrutura de sentimento, o que é da TV, o que é da internet onde escapa. A vontade do

telespectador/usuário está presente nas escolhas de como criar a sua rota no ciberespaço, no

entanto, parte das escolhas estão pré-determinadas pela emissora quando disponibiliza
determinados conteúdos em detrimento de outros. Existem também as limitações da própria

plataforma da internet, com uma tela normalmente menor, especialmente, quando se trata de
dispositivos móveis. Aí faz sentido também o telejornal ser oferecido em pequenos blocos,
reportagem a reportagem, o que facilita para o telespectador assistir aos conteúdos.
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No caso da Rede Globo e dos seus telejornais na internet, tem-se como marca,

também, um maneirismo que é próprio do ‘padrão técnico Globo’, com páginas bem-acabadas

esteticamente e com marcas identitárias que são próprias da emissora, por meio das cores, do
layout, da marca dos telejornais e seus apresentadores. O lançamento do site e aplicativo
Globo Play reforça essa característica.

Figura 32 - Página central do JN com os destaques da edição do dia, no aplicativo Globo Play
Fonte: aplicativo Globo Play no computador.

Figura 33 - Página central do Jornalismo da Globo, no Globo Play
Fonte: aplicativo Globo Play no computador.
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Historicamente, o discurso entorno da emissora e das produções da Globo se constrói

como perfeição estética e técnica. Em alguns casos, a Globo até admite que erra, mas isso

serve para demonstrar inclusive a sua capacidade superior, em termos técnicos e plásticos.

Está-se diante de uma historicidade que mostra como a narrativa é feita, há uma competência
cultural do modo de fazer e isso é expressado por meio de outros programas e outras mídias

da emissora, a exemplo do programa Vídeo Show, que mostra os bastidores da produção
audiovisual da empresa.

Outro espaço que a emissora investe na construção de sua identidade e

institucionalidade ocorre com o lançamento de livros referentes a programas da Globo, como
por exemplo o livro Jornal Nacional: Modo de Fazer, em 2009, cujo objetivo, segundo o

próprio livro, é “mostrar, mesmo para quem não seja profissional do jornalismo, como é

construído, dia a dia, o Jornal Nacional. Nesta obra, são explicados quais os critérios

utilizados para selecionar os assuntos publicados e apresenta o cronograma de um dia típico
na redação, detalhando as etapas com exemplos que permitam ao leitor compreender sua
importância”.24

Essa construção estética que busca a perfeição, também, se constrói na articulação

com a internet, com a rapidez com que a emissora disponibiliza seus conteúdos na internet, na

maneira como são exibidos, no acabamento plástico na cor institucional da Globo com seu

azul turquesa límpido e cristalino em seu portal, na forma como atualiza os seus conteúdos,
minuto a minuto, diferentemente das outras emissoras. Essa relação com a tecnicidade, com
as formas de fazer telejornal, também se expande para a internet. Todas essas estratégias
reforçam o maneirismo da Globo de como ela articula tecnicidades, institucionalidade,

ritualidade e competência cultural, em termos de linguagem audiovisual e jornalística. Dessa

forma, o cuidado com a produção televisiva também é recuperado na internet e o melhor
exemplo desse apuro tecnológico e cultural é o aplicativo Globo Play.

Segundo Barbeiro (2003, 2009), ao se referi as tecnologias e como a grande mídia vem

empregando essa tecnologia não é simplesmente uma questão de técnicas, aparatos, mas, de
destreza na linguagem, destreza discursiva. No caso da Rede Globo, fica evidente essa

destreza no modo de fazer o telejornal, especialmente o Jornal Nacional. E com o portal

Globo.com e o aplicativo Globo Play se busca também uma destreza nessa passagem da
expansão dos produtos Globo para a internet. No entanto, se trata de um ambiente híbrido, em
que há elementos próprios das matrizes culturais televisivas e da internet. O que se mantem é
24

Sinopse apresentada pelo livro Jornal Nacional: Modo de fazer (GLOBO, 2009).
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o modo como às reportagens dos telejornais são produzidas e o que muda é o esforço da

atualização desses conteúdos para a web e sua característica multilinear. No entanto, os blocos
disponibilizados em formas de links respeitam o fluxo próprio da matriz televisiva.

No entanto, é preciso lembrar que as regras com a institucionalidade na web não são as

mesmas da televisão, pois existem limites próprios do que é da linguagem televisiva e do que
é do ambiente da internet, mas, que são reconstruídas. Sua programação é remediada para se

adequar a esse novo espaço, essa adaptação aparece nos títulos das reportagens, na seleção e
posicionamento de quais reportagens irão ocupar o topo da página dos telejornais na internet.

Retomamos aqui a questão de como os valores-notícia são convocados no

telejornalismo expandido, especialmente a atualidade jornalística. Mesmo se tratando de
edições que já foram ao ar na televisão, a forma que o telejornal e suas reportagens assumem

na Internet não são apenas atuais como também criam os efeitos de tempo presente,
instantaneidade e simultaneidade. Além disso, no caso dos telejornais da Globo, há uma
regularidade periódica, o que reforça ainda mais a dimensão da atualidade como valor.
4.2.1 Expansão dos produtos: os telejornais da Rede Globo nas redes sociais
Todos os telejornais da emissora Globo possuem perfis nas redes sociais Facebook e

Twitter. Trata-se de mais uma estratégia dos programas para se aproximar da sua audiência,
bem como, de expandir as ações dos seus programas. Além disso, a presença dos telejornais

nas redes sociais marcam um lugar de proximidade com a audiência e se colocam também
como um espaço de construção de um discurso de atualidade, pois, por meio das redes sociais

há dois movimentos: primeiro o dos programas convidarem seus seguidores para

acompanharem a próxima edição do dia que se iniciará em poucas horas, o convite se dá por
meio de um teaser de alguma reportagem que irá ao ar; segundo, após a exibição da edição os
telespectadores podem comentar, compartilhar e curtir o que assistiram na televisão ou

simplesmente o que assistiram na própria página do telejornal na web. Diante disso, no atual

contexto de convergência midiática, parece imprescindível que os produtos culturais
televisivos precisem acompanhar as novas demandas socioculturais e político-econômicas.

Como citado anteriormente, é cada vez mais comum os telespectadores verem televisão e

acompanharem os seus programas preferidos pela internet, ou seja, utilizando dispositivos
conectados nas redes sociais não só para saber o que está acontecendo, mas para opinar,

compartilhar e seguir a atuação do programa e dos seus seguidos nas redes. Abaixo,
apresenta-se os perfis dos telejornais da Rede Globo, que vem sendo analisados.
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O telejornal Bom dia Brasil possui perfil no Facebook e no Twitter. No Facebook,

quando se passou a acompanhar o veículo, ele possuía 1.970.294 seguidores, até a data de 10
de outubro de 2014. Em setembro de 2015, o veículo já contava com 2.620.101 pessoas; no

final de 2016 já passava de 3 milhões de seguidores do telejornal nessa plataforma. O veículo

entrou no Facebook em quatro de outubro de 2011 e, no seu texto de apresentação, diz:
“Bem-vindos à página do Bom dia Brasil no Facebook. Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo
apresentam as principais notícias, de segunda a sexta, às 7h30”.

Figura 34 - Página do Bom dia Brasil, no Facebook
Fonte: www.facebook.com/bomdiabrasil – out. 2014.

O veículo utiliza o Facebook, sobretudo, para divulgar e convidar os telespectadores a

acessar às suas reportagens e edições de cada dia do telejornal. Cada publicação é seguida da

cabeça das matérias, com um link que leva o telespectador/usuário para o site do Bom dia
Brasil, no portal G1, onde é exibida a reportagem. Na fanpage do Bom dia Brasil, os usuários

podem comentar ou compartilhar as matérias livremente, aparentemente não há filtros e nem
moderadores, o que se deve muito mais a plataforma Facebook, que permite maior interação

entre o programa e o seu público. No entanto, o veículo não responde a perguntas ou

comentários dos usuários. Embora o Bom dia Brasil seja o telejornal matinal de maior
audiência do país, o número de seguidores é pequeno se comparado ao número de seguidores
do Jornal Nacional, que possui 5.225,895, três vezes mais.

Já no Twitter, possuía em 2014, 721 mil seguidores e havia publicado 14.800

mensagens em sua timeline. No final de 2016 o veículo já passava de 1 milhão de seguidores.
O conteúdo dessas mensagens são, basicamente, a cabeça das matérias que foram ao ar nas

110

edições do telejornal na TV, convites aos telespectadores para acompanhar o programa na
televisão ou internet e, às vezes, fotos dos bastidores do telejornal, mostrando a equipe.

Figura 35 - Perfil do Bom dia Brasil, no Twitter
Fonte: <www.twitter.com> – Out. 2014.

O Jornal Hoje também possui uma conta no Facebook e Twitter. No seu texto de

apresentação no Facebook, o telejornal se apresenta da seguinte forma: “O JH é um dos mais

antigos telejornais da Rede Globo. Entrou no ar pela primeira vez em 21 de abril de 1971.
Com uma linguagem coloquial, sem perder a seriedade, o Jornal Hoje avança em sua busca
por uma forma criativa de fazer revista na TV”. O veículo entrou no Facebook em dois de
maio de 2011 e possuía 4.171.102 pessoas curtindo e seguindo a sua página até a data de 13

de outubro de 2014. Em setembro de 2015, o telejornal já contava com mais de 5 milhões de
seguidores.
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Figura 36 - Perfil do Jornal Hoje, no Facebook
Fonte: <www.facebook.com/JornalHoje/> - out. 2014.

O Jornal Hoje possui um estilo mais leve de trazer as notícias para os

telespectadores/usuários como ele mesmo se intitula como uma revista no horário do meiodia. O Facebook é utilizado para divulgar as principais reportagens da edição do dia e
convidar os telespectadores para acompanharem a programação do JH na TV ou na internet,

pois, o veículo também disponibiliza links das reportagens, que leva o usuário para a página
do JH no portal G1. A opção para compartilhar as notícias e comentá-las está disponível e
sem moderação, pois, os usuários podem fazer qualquer comentário a respeito da reportagem

disponibilizada ou, simplesmente, fazer um comentário que não tem nenhuma relação com o
que o jornal está oferecendo, naquele momento. Como exemplo, há um comentário postado
no dia 13 de outubro de 2014, onde o link disponibilizado pelo telejornal era sobre o quadro

do telejornal “Hoje em Casa”, com a seguinte chamada para a matéria: “O Hoje em Casa
mostra a exposição ‘Morar Mais Por Menos’, no Rio de Janeiro, que dá sugestões para

decorar a casa com melhor custo-benefício e criatividade: http://glo.bo/1w1wTxJ”. Na
sequência do post no Facebook, segue os comentários e, em um desses comentários, um

telespectador/usuário aproveita o espaço para fazer um comentário político em defesa do PT e

da presidente Dilma, visto que o país estava vivendo o período eleitoral de segundo turno para

eleições presidenciais. Veja abaixo as manifestações dos telespectadores/usuários Juscelino
Almada Santos e Thyago Souza, onde cada um defende o seu candidato a presidente.
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Figura 37 - Perfil do JH, no Facebook
Fonte: <https://www.facebook.com/jornalhoje> - out. 2014.

Este comportamento dos telespectadores/usuários mostra que eles podem ignorar o

manual de uso do post que sugere comentários a respeito de decoração do ambiente doméstico
e passam a comentar política. Ou seja, a questão cultural do envolvimento do telespectador

com a política transcende o bate papo da sala de estar de sua casa, onde ele debate sobre

política e vai até a página do JH, no Facebook, defender um posicionamento políticoideológico. A mediação e a apropriação demonstram como a audiência é ativa em relação ao
programa.

O JH possui também uma conta no Twitter, desde junho de 2009, contando com

1.737.700 seguidores em setembro de 2015, chegando no final de 2016 com 2,4 milhões de
seguidores. A página neste ambiente é mais institucionaliza e não permite uma maior

participação do telespectador/usuário, pois, este apenas pode curtir, ‘retweetar’ ou

compartilhar o post do veículo, limitações impostas pela própria plataforma. O JH já havia

feito mais de 14.400 postagens ou tweets, disponibilizando os links de reportagens, no site do
veículo no portal G1.

Já o telejornal mais popular do país, o Jornal Nacional, possui conta no Facebook,

mas, não divulga desde quando ingressou nessa rede. O texto de apresentação do JN, neste
espaço, diz o seguinte: “Bem-vindo à página do Jornal Nacional no Facebook. Aqui você
encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com apresentação de William Bonner e
Patrícia Poeta. Curta a página e junte-se a nós”. O JN possuía, até a data de 12 de outubro de
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2014, a marca de 5.232.613 seguidores, em sua página. No final de 2016, já alcançava a
marca de 8 milhões de seguidores. O convite para o usuário se juntar ao JN é direto, a
convocação é explícita.

Figura 38 - Página do JN, no Facebook
Fonte: <www.facebook.com/JornalNacional?fref=ts> - Out. 2014.

O Facebook foi criado em 2004, mas, só se popularizou no Brasil a partir de 2008, no

entanto, a fanpage do JN desenvolveu uma estratégia interessante com as principais
informações em sua linha do tempo, a respeito do programa desde o ano de sua criação, em
1969, com uma fotografia da imagem da primeira edição do programa.

Figura 39 – página do JN no Facebook.
Fonte: <www.facebook.com/jornalnacional> - Out. 2014.
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Como nas demais páginas dos telejornais da Rede Globo, o principal objetivo da

página do JN, no Facebook, é divulgar as principais notícias do telejornal e convocar a
participação dos telespectadores/usuários para acompanharem o veículo seja na televisão ou
na internet. Os posts são livres para comentários e compartilhamentos por parte dos usuários.

Aparentemente, não há filtros ou moderadores no que diz respeito aos comentários, mas, isso
não quer dizer que não exista algum tipo de controle sobre comentários preconceituosos ou

que incitem o ódio, como foi no caso de discriminação racial da apresentadora Maria Júlia
Coutinho, em que um grupo de pessoas passou a tecer comentários racistas a respeito da
garota do tempo.

Figura 40 - O JN cedeu espaço para a apresentadora se manifestar ao vivo.
Fonte: <www.g1.globo.com> - 03 jul. 2015.

A Cabeça da Matéria foi:25
Bonner: A Maria Júlia recebeu, nesta sexta, uma demonstração de carinho
do tamanho do Brasil. O dia 3 de julho é o dia nacional de combate à
discriminação racial e uns 50 criminosos publicaram comentários racistas, de
maneira coordenada, contra ela, na página do Jornal Nacional, no Facebook.
Só que o que aconteceu depois, de uma forma absolutamente espontânea e
avassaladora, foi que milhares e milhares e milhares de pessoas
manifestaram a indignação e o repúdio aos criminosos. Na internet, a
expressão “Somos Todos Maju” ganhou todas as redes sociais.
As transcrições abaixo foram extraídas da reportagem disponibilizada na página do JN, publicada no dia três
de julho de 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/comentarios-racistascontra-maria-julia-coutinho-serao-investigados.html>. Acesso em: 03 jul. 2015.
25
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Renata: E isso também acabou provocando a reação das autoridades. No
estado do Rio, por exemplo, o Ministério Público pediu à Promotoria de
Investigação Penal que acompanhe o caso, com rigor, na Delegacia de
Repressão a Crimes de Informática. E, em São Paulo, o promotor criminal
Cristiano Jorge dos Santos instaurou inquérito para apurar os crimes de
racismo e injúria qualificada. A Globo espera que essas ações cheguem a
bom termo e que os criminosos sejam punidos. E, além disso, a própria
Globo também está estudando as medidas judiciais cabíveis.

Na sequência, Bonner e Renata fazem comentários pessoais a respeito do crime de

racismo, em apoio a Maria Júlia. Estabelece-se um espaço de conversação entre os três
apresentadores.

Bonner: Maria Júlia, me deixa pedir um favor pra você. Divide com o
público do Jornal Nacional aquela mensagem linda que você mandou pra
gente por e-mail hoje à tarde, porque estava todo mundo preocupado com
você. Você mandou uma mensagem maravilhosa. Divide aqui com todo
mundo.
Maju: Estava todo mundo preocupado. Muita gente imaginou que eu estaria
chorando pelos corredores, mas na verdade é o seguinte, gente: eu já lido
com essa questão do preconceito desde que eu me entendo por gente. Claro
que eu fico muito indignada, fico triste com isso, mas eu não esmoreço, não
perco o ânimo, que eu acho que é isso que é o mais importante. Eu cresci
numa família muito consciente, de pais militantes, que sempre me
orientaram. Eu sei dos meus direitos. Acho importante, claro, essas medidas
legais serem tomadas, até para evitar novos ataques a mim e a outras
pessoas. Eu acredito que isso é muito importante. E agora eu quero
manifestar a felicidade que eu fiquei, porque é uma minoria que fez isso. Eu
fiquei muito feliz com a manifestação de carinho mesmo, como vocês
disseram. Eu recebi milhares de e-mails, de mensagens. Acho que isso que é
o mais importante. E a militância que eu faço, gente, é com o meu trabalho, é
fazendo o meu trabalho sempre bem feito, sempre com muito carinho, com
muita dedicação, com muita competência, que eu acho que é o mais
importante. E, pra finalizar, Bonner e Renata, é o seguinte: os
preconceituosos ladram, mas a caravana passa. É isso.
Bonner: É isso. A Majuzinha passa, como você gosta de dizer. Os cães
ladram.
Maju: Os preconceituosos ladram, mas a Majuzinha passa.
Bonner: Eu e a Renata falamos em nome de todos os colegas da Globo. É
claro que todos aqui dentro repudiaram essas agressões absurdas. Somos
todos Maju, né Renata?
Renata: Somos todos Maju. Hoje e sempre.
Maju: Obrigada, gente!
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Como reação à atitude racista sofrida por Maria Júlia, a Rede Globo iniciou uma

campanha em todos os seus veículos jornalísticos, repudiando a atitude e criou a hastag
“#somos todos Maju”, que se viralizou, nas redes sociais.

Figura 41 - Fanpage do JN com vídeo em apoio a Maria Júlia.
Fonte: </www.facebook.com/jornalnacional> – Jul. 2015.

Constata-se que o JN postou um vídeo, em suas redes sociais, de apoio a Maria Júlia.

Além disso, a emissora entrou com uma ação criminal, exigindo investigações e punição dos
culpados pelos crimes de racismo.

Figura 42 - Campanha #SomosTodosMaju, no Twitter
Fonte: <www.twitter/jornalnacional> - Jul. 2015.
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Mas, quem é a Maria Júlia Coutinho e qual a importância dela no JN, para justificar

também o destaque dela dentro do principal telejornal do país? Pode-se começar dizendo que

a Maju, como é carinhosamente chamada pelo mais popular âncora do jornalismo brasileiro,
William Bonner, é a ponte entre o JN e uma enorme parcela de jovens que a seguem no
Facebook e no Twitter. Maju representa também o espaço da mulher negra, na vitrine do

Jornal Nacional. Ela faz a ponte entre um público que habita as redes sociais e o espaço sério
do telejornal. Maju representa, também, um momento de conversação dentro do JN, de forma
mais leve e descontraída.

Maria Júlia Coutinho já atingiu o limite de seguidores, na sua página do Facebook,

com mais de 94 mil seguidores, enquanto Renata Vasconcellos que é a segunda apresentadora
do JN possui apenas 15 mil. Já no Twitter, Maju possui mais de 196 mil seguidores. Esses

números expressam a popularidade da jovem jornalista, nas redes sociais. Além disso, a sua
timeline, tanto no Facebook, quanto no Twitter, é repleta de comentários positivos, por parte

do público, especialmente o público feminino. Os comentários costumam elogiar a postura
alegre da jornalista, a sua beleza e sua competência.

Figura 43 – Twitter de Maria Julia Coutinho
Fonte: <www.twitter.com/majucoutinho>.

No Twitter, Maju utiliza comentários não só sobre a sua vida profissional e seu

trabalho, mas, fala de suas particularidades e de sua família. Costuma utilizar também uma
linguagem simples e acessível.
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Figura 44 - Página oficial de Maria Júlia Coutinho, no Facebook
Fonte: <www.twitter.com/majucoutinho>.

A Maria Júlia também conversa com seus seguidores, no Facebook e estabelece um

clima de intimidade e amizade. Nas fotos do seu perfil ela aparece fazendo trabalhos como
modelo fotográfica e também como militante de temas como a questão Negra e LGBT. Ou

seja, a Maju dialoga com importantes segmentos sociais e acaba levando parte desses

seguimentos para acompanhar o Jornal Nacional por meio do site ou na televisão. A Maju faz

um contraponto em relação ao papel da apresentadora do JN Renata Vasconcellos, que é a

mulher da bancada do telejornal, com uma atuação séria e firme, de forma mais sisuda. Já a

Maju, como a garota do tempo, utiliza um vestuário leve e colorido e sempre se mostra feliz e
animada.

Figura 45 - Maria Júlia interage com os seus seguidores do Facebook
Fonte: facebook.com

Outra estratégia utilizada na página do veículo, no Facebook, é a exibição de fotos e

vídeos dos bastidores do JN, onde William Bonner grava algum vídeo sobre a reunião de
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pauta ou alguma novidade do telejornal, o que funciona como mais uma estratégia de
aproximação do veículo com a sua audiência.

Figura 46 – Perfil do William Bonner no Facebook
Fonte: Facebook.com,

No caso específico de William Bonner, por ser o principal personagem do JN e por ser

uma celebridade que possui a vida acompanhada por milhares de fãs, ele teve que publicar o
fim do seu casamento com Fátima Bernardes, no Twitter e replicar no Facebook.

Figura 47 – Perfil do William Bonner no Twitter
Fonte: Twitter.com/williambonner.

A figura 48 foi retirada de um vídeo gravado por William Bonner, em que ele diz:
Vai começar a reunião do Jornal Nacional e as pessoas estão meio excitadas,
particularmente hoje vai ser uma reunião animada porque olha o que tem ali
ó, é pão de mel. A nossa colega Denise de Brasília passou uns dias conosco
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aqui, está se despedindo, trouxe pão de mel, olha o silêncio quando eu falei
pão de mel...26

Como se pode ver na figura abaixo, o vídeo em que Bonner aponta para a caixa de pão

de mel possuí mais de 300 mil visualizações, 11 mil curtidas, 325 compartilhamentos e 450
comentários. Esses números demostram como os aparatos tecnológicos potencializam a
participação dos telespectadores e ajuda a aproximar o veículo do seu público.

Figura 48 - Página do JN, no Facebook
Fonte: <facebook.com/jornalnacional> – Set. 2015.

Outro episódio que demonstra uma posição de maior participação da audiência nas

redes sociais foi durante a campanha eleitoral para Presidente da República. Em uma
postagem de agosto de 2014, sobre a agenda dos candidatos à presidência Dilma Rousseff e
Aécio Neves, percebe-se a atuação dos telespectadores/usuários que travaram uma batalha

política e ideológica, na defesa de seus candidatos. Os comentários demostraram, também, um
espaço de tensão e disputa não só dos telespectadores/usuários entre si, mas entre os

telespectadores e o veículo que recebeu muitas críticas, devido ao modo como se posicionou

na cobertura das eleições. Neste post, foram 2.254 curtidas, 90 compartilhamentos e 794
comentários. Desses, uma grande parte é de críticas ao JN. Cabe ressaltar que há uma intensa
participação por parte dos telespectadores/usuários, na página do JN, por outro lado, não há
espaço para comentários, no site oficial do veículo no portal Globo.com.

26

As transcrições abaixo foram extraídas do vídeo gravado por William Bonner em seu perfil no Facebook.
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Figura 49 - Comentários dos telespectadores/usuários, na fanpage do JN, no Facebook
Fonte: facebook.com/jornalnacional – Set. 2015.

Os exemplos acima demonstram que os telejornais têm se tornado produtos culturais

expandidos. A intensa participação do público, nas redes sociais por meio de comentários,

curtidas, compartilhamentos, críticas, debates, reafirma a noção de expansão em múltiplas
plataformas.

Com a mudança recente da apresentadora, substituindo Patrícia Poeta por Renata

Vasconcelos, o JN atualizou a sua fanpage no Facebook e Twitter. A atualização e a precisão
nas informações são características do JN.

Figura 50 - Página do JN, no Facebook
Fonte: <www.facebook/jornalnacional> – Nov. 2014.
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Já no Twitter, o JN possui uma conta desde novembro de 2010 e possuía em agosto de

2014, 1.470.447 seguidores. Em setembro de 2015, o telejornal conta com 2.697.660

seguidores, um crescimento de mais de 1 milhão de seguidores em um ano. O veículo já havia

publicado 7.139 tweets, até a data dessa análise. Aqui o veículo tem uma postura de

convocação direta dos telespectadores/usuários, pois, está sempre convidando o público para
acompanhar o JN, no G1. O público pode ‘retweetar’ os posts e compartilhá-los em outras
redes sociais. Veja na foto.

Figura 51 - Perfil do Jornal Nacional, no Twitter
Fonte: <https://twitter.com/jornalnacional> - Ago. 2014.

O Jornal da Globo também possui contas no Facebook e Twitter. No Facebook,

possuía 1.765.628 seguidores, em agosto de 2014. No final de 2016, o veículo já tinha 2.43

milhões de seguidores e se apresenta da seguinte forma: “Página oficial do Jornal da Globo
no Facebook. Apresentado por William Waack e Christiane Pelajo, o JG mostra os principais

acontecimentos no Brasil e no mundo”. Assim, como os demais veículos da Globo, utiliza
este espaço para divulgar as suas principais reportagens e convocar a participação dos

telespectadores/usuários na sua página do G1 e na televisão. Seguindo a mesma orientação

dos outros veículos, parece que os comentários são livres de moderação ou filtros nas redes
sociais, embora se sabe que o veículo pode deletar comentários preconceituosos ou conteúdos

racistas, homofóbicos, etc. Mas, inicialmente, os usuários podem compartilhar e comentar
livremente, como visto acima, na figura 51.
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Figura 52 - Perfil do Jornal da Globo, no Facebook
Fonte: facebook.com/jornaldaglobo – Ago. 2014.

No Twitter, o Jornal da Globo possui um perfil, desde agosto de 2012, com apenas

33.256 seguidores até 13 de outubro de 2014. No final de 2016, possuía 130 mil seguidores,

ou seja, quadruplicou o número de seguidores em dois anos, mas os números continuam
modestos. O jornal além de ocupar o horário na grade de programação da emissora já no fim

da noite, também possui uma inclinação para as pautas sobre política e economia, o que

explica o pouco número de seguidores no Twitter, pois considerando que o público do jornal
se trata de pessoas um pouco mais velhas, elas não têm o hábito de acompanhar o veículo, nas
redes sociais. Basicamente, o veículo utiliza essa rede social para divulgar os links das

principais reportagens de cada dia e convidar o telespectador/usuário a acompanhar o
telejornal, na TV e na página do G1, na internet.

Já os telejornais do canal fechado Globo News, Jornal da Globo News e Jornal das

Dez, não possuem contas nem no Facebook e nem no Twitter, até a data de 31 de outubro de
2014. No entanto, na página de cada telejornal no portal G1 ou no Globo.tv, o telespectador é

convidado a compartilhar as reportagens nas redes sociais, como se pode ver na figura abaixo,
no canto inferior direito, “Compartilhe o que você assiste”.
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Figura 53 - Imagem do site do Jornal das Dez
Fonte: <http://globotv.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/>.

Este comportamento da emissora soa até contraditório, pois, como observado, os seus

veículos não possuem perfis nas redes sociais. Ao compartilhar o link do programa, o usuário

exibe, em sua timeline, apenas um endereço eletrônico da reportagem, ao clicar neste
endereço, o link leva o usuário de volta para a página do telejornal, no portal G1. Mais uma
vez, a estratégia da emissora é criar uma sensação de interatividade com o veículo, que na
prática não existe.

O canal Globo News possui uma conta apenas no Twitter, desde maio de 2010 e

divulga links com programação de todos os seus programas. Essa baixa participação nas redes

sociais pode ser explicada (em parte) pelo fato de serem programas em canais por assinatura e
também porque a Globo News aposta em uma participação dos seus telespectadores/usuários,

por meio dos portais G1 e Globo.tv e por meio do aplicativo Globo News, para plataformas
IOS, Windows fone e Android em smartphones e tablets. Parece até contraditório esses

veículos não terem contas nas redes sociais, afinal, o público que possui TV por assinatura

normalmente, devido à sua condição financeira e sociocultural, possui acesso à Internet com
banda larga e contas nas redes sociais. No entanto, sabemos que a TV por assinatura tem se

popularizado cada vez mais no Brasil. Diante disso, acredita-se que com essa política, o canal
Globo News busca atrair seus telespectadores para os sites dos respectivos telejornais, no

portal G1, fazendo com que esse telespectador consuma mais informações do próprio portal.
Além disso, não há um estímulo à interatividade dos telespectadores com os veículos, pois,
não há espaço para comentários nos sites de cada um, o que reforça a necessidade de controle
editorial da Rede Globo sobre os seus produtos. Aqui, mais uma vez fica evidente que a

dimensão cultural, especialmente, por parte da emissora tem mais relevância do que as
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possibilidades técnicas disponibilizadas pela tecnologia, que permitiriam aos usuários
comentarem, criticarem e debaterem os assuntos das reportagens, nos sites dos telejornais.

De forma contrária, o Estúdio i possui, em sua página no G1, um espaço de interação e

interatividade para os seus telespectadores e é por lá que se dá a expansão de seus conteúdos.
Além da sua página, o Estúdio i possui uma conta no Twitter, @estudioi, desde maio de 2009

e tinha 29.256 seguidores. O perfil é utilizado para anunciar quem será o principal
entrevistado do dia e qual será o tema debatido no programa. Em praticamente todas as

publicações, são disponibilizados links que levam diretamente para a página do Estúdio i, no
portal G1. Como se trata de uma revista eletrônica e não de um telejornal, o endereçamento
do programa depende, diretamente, da participação dos telespectadores/usuários para que ele

funcione. Durante os intervalos comerciais do programa, há um teaser em que a apresentadora
convoca a participação dos telespectadores para acessarem a página do programa, no portal
G1, como citado acima.

Esse contraponto serve para demonstrar que, em termos de tecnicidades, há

possibilidades interativas para serem desenvolvidas pelos telejornais, no entanto, do ponto de
vista editorial e ideológico, a emissora prefere manter um comportamento dominante de não
ceder espaço para comentários do público e restringir a interatividade com o mesmo.
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4.3 REDE RECORD
Fundada em 27 de setembro de 1953, por Paulo Machado de Carvalho, a TV Record é

a emissora mais antiga em atividade no país. A emissora ficou famosa com a realização dos

grandes festivais de música, especialmente, durante o período do governo militar. Em 1964, a
emissora passou a exibir um dos mais importantes programas jornalísticos da história da
televisão brasileira, o Repórter Esso.

No final da década de 1980, o canal, que antes pertencia a Paulo Machado de Carvalho

e Silvio Santos, foi comprado pelo empresário e líder espiritual Edir Macedo, fundador da
Igreja Universal do Reino de Deus. Com isso, a partir de 1990, com a mudança no controle da
emissora, a Record ampliou sua programação e expansão no território nacional e, atualmente,
ocupa o segundo lugar em audiência e faturamento no país, contando com 108 emissoras nos

26 estados e no Distrito Federal. Segundo informações da própria rede, a Record é a que mais
tempo disponibiliza para a exibição da programação regional.27 A partir dos anos 2000, a
Record fortalece os investimentos em jornalismo e na produção de telenovelas.

Segundo o site ACSMT Notícias da Televisão, a Rede Record ocupa o 28º lugar, no

ranking das maiores emissoras de TV comercial do mundo. Dentre as brasileiras, somente

Record, Rede Globo e SBT aparecem no ranking.28. Seguindo a corrida pela audiência, a Rede
Record de Televisão, também, segue a mesma linha dos seus concorrentes, com parte de seus

conteúdos jornalísticos no portal R7, na internet e por meio do aplicativo Rede Record, para
as plataformas Android e IOS. Foi analisado os dois principais telejornais da emissora, o
matinal Fala Brasil e o Jornal da Record, no horário nobre.

O Fala Brasil é apresentado por uma dupla feminina, as jornalistas Carla Cecato e

Roberta Piza. Nascida no Rio de Janeiro, Carla Cecato tem 17 anos de profissão. Começou a
trabalhar como jornalista, em 1998. Em 2004, tornou-se editora-chefe e apresentadora da
BandNews RJ. Depois, virou repórter do Jornal da Band. Em 2005, foi contratada pela

Record, para ser apresentadora e editora-executiva do RJ Record. Em 2006, foi convidada a
trabalhar em São Paulo, como repórter especial. Em 2007, assumiu a função de apresentadora

do Tudo a Ver e do Jornal 24 Horas. Em 2008, cobriu as Olimpíadas de Pequim. Na volta,

Informações obtidas por meio do site oficial da Rede Record. Disponível em:
<http://rederecord.r7.com/emissoras-record/record-pelo-brasil-afora/>. Acesso em: 30 out. 2014.
28
Disponível
em:
<https://acsmTVnetwork.wordpress.com/2013/10/24/confira-a-lista-das-30-maioresemissoras-de-TV-do-mundo/>. Acesso em: 30 out. 2014.
27
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estreou como correspondente da Record, em Londres. Em 2009, passou a apresentar o Fala
Brasil.29

Natural de Campinas (SP), Roberta Piza é formada em jornalismo pela PUC e pós-

graduada em jornalismo literário pela Metrocamp, em 2005. Começou a carreira na EPTV,

em 2002, onde apresentou o Globo Esporte local. Em 2006, foi contratada pela Record, como
apresentadora do bloco de esportes do Fala Brasil. Apresentou, esporadicamente, o Tudo a

Ver e jornais na Record News. Participou da cobertura do Pan-americano do Rio de Janeiro,
em 2007, pela Record, como apresentadora e repórter.

No site do Fala Brasil, a edição do jornal é disponibilizada por meio de várias

matérias, estilo mosaico, com links separados e não há a opção da edição na íntegra. A página

do telejornal possui muitas informações, como enquetes, matérias escritas e conteúdos
complementares. Já o Jornal da Record disponibiliza a edição integral do dia e, também,
matérias com links independentes.

Figura 54 - Imagem ilustrativa do aplicativo da Record
Fonte: r7.com.

O Fala Brasil mantém um espaço em sua página chamado Interatividade, onde os

telespectadores/usuários podem comentar as matérias que foram ao ar, participar de enquetes,

travar discussões com outros usuários, criticar o programa e ainda pode sugerir pautas para o

telejornal. Há um link em destaque na página, pedindo a contribuição do telespectador para

ajudar, nas pautas do telejornal. Entre todos os veículos aqui analisados, o Fala Brasil possui
uma postura mais aberta, para o jornalismo colaborativo e com maior interação com o seu

público. Essa é uma característica mais condizente com a proposta de telejornalismo
Informações fornecidas pelo site do Fala Brasil. Disponível em: <http://noticias.r7.com/fala-brasil/conhecaroberta-piza-e-carla-cecato-as-apresentadoras-do-fala-brasil-27032015>.
29
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expandido no contexto atual do telejornalismo brasileiro. Essas estratégias são contrárias às
adotadas pela Rede Globo, que como foi visto, não há espaço nessa emissora para uma

participação mais ativa dos telespectadores/usuários, diretamente, no site dos telejornais,
talvez por conta disso, a Record aposte em uma prática contrária a Globo.

Figura 55 - Página do Fala Brasil
Fonte: <http://noticias.r7.com/fala-brasil> - 14 out. 2014.

É visto, na figura abaixo, de forma centralizada, debaixo da logo do programa, o

espaço “Dê a sua opinião – comente aqui as matérias do Fala Brasil”. Mais abaixo temos
outra convocação para a participação dos telespectadores/usuários. “Mande a sua sugestão” –
“Tem ideias de pauta para o jornal Fala Brasil?”. Temos aqui um bom exemplo de

interatividade entre o veículo e o telespectador. Mesmo que essa interatividade seja limitada,
ela amplia a participação do usuário.

Figura 56 - Página do Fala Brasil
Fonte: <http://noticias.r7.com/fala-brasil> - 14 out. 2014.
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Com
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telespectador/usuário, considera-se que este seja um diferencial da emissora e faz parte da
linha editorial, para aproximar os telespectadores. Fica claro que se trata de uma estratégia

para se diferenciar da Rede Globo, na busca pela audiência. Tradicionalmente, o

telejornalismo, no Brasil, é um gênero muito codificado e que não permite uma maior

participação dos telespectadores na sua construção, sobretudo, na escolha das pautas. Basta
observar que os telejornais da Rede Globo nem se quer disponibilizam um espação para
comentários das matérias nos seus sites.

Figura 57 - Espaço para o envio de sugestão de pauta.
Fonte: <http://noticias.r7.com/fala-brasil> - 14 out. 2014.

Para testar o espaço de interatividade e sugestão de pauta, enviamos uma colaboração.

O processo é simples, mas, o telespectador/usuário tem que aguardar a aprovação de sua
sugestão por um moderador. Assim que sua sugestão é aprovada, o telejornal mantém as
opiniões dos telespectadores disponíveis, logo abaixo da caixa de sugestões.

Analisando as sugestões dos telespectadores/usuários, pode-se perceber que, além de

sugestões de pautas, o espaço é utilizado para elogiar e criticar a atuação do Fala Brasil. Um
dos comentários que chamou a atenção foi a da usuária que pediu que o programa tivesse

menos intervalos comerciais entre um bloco e outro, pois, segundo ela, era uma matéria no ar
e na sequência um intervalo comercial. Diante desse comentário, percebe-se a importância das
edições veiculadas na internet, que não possuem intervalos comerciais entre os blocos. Como
pode ser visto abaixo:
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Figura 58 - Sugestões dos usuários para o Fala Brasil
Fonte: <http://noticias.r7.com/fala-brasil> - 14 out. 2014.

Com estratégias de maior participação dos telespectadores/usuários em sua página, o

Fala Brasil parece tentar compensar as suas limitações interativas nas redes sociais, devido ao
baixo número de seguidores, como será visto mais abaixo. Além disso, a postura da emissora

marca uma posição editorial de distinção em relação à Rede Globo, que não permite a
interação por meio de comentário, no site de seus telejornais.

No entanto, como o jornalismo na internet é algo dinâmico, observa-se que, a partir de

outubro de 2015, a Rede Record retirou a possibilidade de comentários de suas reportagens
dos telejornais Fala Brasil e Jornal da Record, na internet. O comportamento da emissora se

coloca como um retrocesso em relação à política editorial que adotara em 2014. Segue abaixo
a página do JR, com uma reportagem onde se evidencia a ausência da caixa para comentários,

na página do veículo. Foram pesquisadas várias reportagens e todas apresentaram a mesma
configuração, sem possibilidade de comentários. A reportagem pode ser apenas curtida e
compartilhada, nas redes sociais.
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Figura 59 – Reportagem do Jornal da Record
Fonte: < http://noticias.r7.com/jornal-da-record> - 17 nov. 2015.

O Jornal da Record é apresentado pela dupla Celso Freitas e Adriana Araújo. Celso

Freitas é jornalista formado pela Cásper Líbero, de São Paulo. Com mais de 35 anos de
experiência, iniciou a carreira no rádio, em Santa Catarina. Esteve à frente de grandes

programas jornalísticos da televisão brasileira líderes de audiência, a exemplo do Jornal
Nacional, Globo Repórter e Fantástico na Rede Globo. Na Record desde 2004, além do
Jornal da Record, também ancorou o Repórter Record, mediou os principais debates
eleitorais e apresentou os especiais de fim de ano da emissora.

Adriana Araújo concluiu a faculdade de jornalismo pela PUC de Belo Horizonte, em

1993. Sua primeira experiência profissional foi como repórter de economia do jornal Diário

do Comércio, em Belo Horizonte. Em janeiro de 2006, recebeu o convite da Record, para
apresentar o novo Jornal da Record, ao lado de Celso Freitas. Em 2009, passou a ser
correspondente internacional da Record, em Nova York. Ao lado de Ana Paula Padrão, foi a

primeira repórter a entrevistar Dilma Rousseff, após ser eleita presidente do Brasil. Antes de
assumir a bancada do Jornal da Record ao lado de Celso Freitas, Adriana Araújo estava na

apresentação do Domingo Espetacular e também produzia reportagens especiais para a revista
eletrônica da Record.

De forma geral, o conteúdo do Jornal da Record, na Internet, apresenta as mesmas

características citadas acima, no Fala Brasil e, também, apresenta espaço para comentários ou

participação maior dos telespectadores com o link “Interatividade”. Outra característica do
site é que, além de ter acesso às matérias separadamente, o telespectador/usuário também
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pode assistir à edição integral do dia. No espaço de interatividade do telejornal, é possível
comentar as reportagens e entrar em contato com a produção do veículo pelo “fale conosco”.

No entanto, não há espaço para sugerir pautas, como no Fala Brasil. A edição do telejornal na

Internet é modificada para retirar os blocos dos intervalos comerciais, obedecendo à lógica da
publicidade na internet, como citado anteriormente.

Com essas características, os principais telejornais da Rede Record se diferenciam da

política adotada pelas outras emissoras, como Globo, Bandeirantes e SBT. A participação dos
telespectadores/usuários é um ponto forte, no endereçamento dos telejornais da Record.

Figura 60 - Página do Jornal da Record. Na barra de serviços, tem-se o link Interatividade
Fonte: <http://noticias.r7.com/jornal-da-record> - Out. 2014.

Figura 61 - Mosaico de reportagens, no Jornal da Record
Fonte: <http://noticias.r7.com/jornal-da-record> - Ago. 2015.
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Como foi visto, há uma posição institucionalizada de diferenciação dos telejornais da

Rede Record, em relação à Rede Globo. Há um esforço da Record, para manter os usuários

em seus sites de forma interativa. O princípio de poder comentar as reportagens e sugerir
pautas coloca os telejornais da emissora em uma posição de distinção, em relação à sua

principal concorrente. Como a TV Record não está no mesmo nível de desenvolvimento
técnico e tecnológico da Globo e, também, não possui a mesma competência comunicativa no
modo de fazer, ela aposta na interação com os seus telespectadores/usuários, como um fator
de fidelização e diferenciação.

4.3.1 Os telejornais da Record nas redes sociais
Os dois principais telejornais da TV Record possuem contas nas redes sociais. O Fala

Brasil possui perfis no Facebook e no Twitter. O telejornal entrou no Facebook,
recentemente, no dia cinco de agosto de 2014 e possuía apenas 125.598 seguidores. Em

setembro de 2015, passou a ter 239.836 seguidores, um crescimento considerável, mas um
número muito pequeno, se comparado aos telejornais da Globo.

Figura 62 - Página do Fala Brasil, no Facebook
Fonte: facebook.com/falabrasil – Out. 2014.

Já no Twitter, também possui conta recente, criada em agosto de 2014, pois, possuía

apenas 673 seguidores. Em setembro de 2015, passou a contar com 23.300 seguidores, um

crescimento expressivo, mas números insignificantes, para um telejornal de circulação

nacional. Ambos os perfis são utilizados para divulgar as principais notícias que foram
veiculadas pelo telejornal, na televisão e replicadas na internet. Os links levam os
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telespectadores/usuários para a página do portal R7, para a editoria de notícias com matérias

escritas ou, diretamente, à página do Fala Brasil, com as reportagens que foram exibidas na
televisão. Outro detalhe é que, basicamente, as informações publicadas no Facebook são
replicadas no Twitter.

Figura 63 - Página do Fala Brasil, no Twitter
Fonte: twitter.com/falabrasil – Out. 2014.

Assim como o Fala Brasil, o Jornal da Record também possui contas nas principais

redes sociais. O telejornal aderiu ao Facebook, em 21 de novembro de 2013 e possuía
304.338 seguidores, chegando a setembro de 2015, com apenas 338 mil seguidores, um

número muito baixo se levado em conta que se trata do principal telejornal da emissora.

Entrou no Twitter, em maio de 2011 e possuía pouco mais de 65 mil seguidores em 2014,

chegando a 110 mil em setembro de 2015. Se comparados os números do JR com o JN, se
verá que esses dados, de fato, são insignificantes, pois o JN possui mais de 6,5 milhões de
seguidores, no Facebook e 2,5 milhões de seguidores, no Twitter. Aí se está diante de uma
contradição, pois, o que justifica uma interação praticamente nula, nos sites oficiais dos

telejornais da Rede Globo, não permitindo a participação dos usuários por meio de
comentários e, ao mesmo tempo, possuindo uma quantidade expressiva de seguidores nas
redes sociais.
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Figura 64 - Página do Jornal da Record, no Facebook
Fonte: facebook.com/jornaldarecord - Out. 2014.

Figura 65 - Página do Jornal da Record, no Twitter
Fonte: twitter.com/jornaldarecord – Out. 2014.

Nota-se que, embora os telejornais da Record tenham sites que convocam a

participação dos telespectadores/usuários, estimulando a interatividade, por outro lado, esses

mesmos veículos possuem uma atuação muito discreta nas redes sociais, inclusive, parte das
suas publicações não levam diretamente para os sites dos programas. Em alguns casos, as
matérias divulgadas nas redes sociais não possuem material audiovisual, como reportagens
televisivas.

Embora os telejornais tenham poucos seguidores nas redes sociais, constata-se que os

usuários são ativos e possuem liberdade para tecerem críticas aos telejornais e suas
reportagens, disponibilizadas via redes sociais. Há o exemplo abaixo, em que dois
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telespectadores criticam a irrelevância do tema de uma reportagem intitulada “Consumir
chocolate pode reduzir riscos de doenças cardiovasculares”.

Figura 66 - Os seguidores, Salmo Henrique e Paulo Ricardo, criticam o post do Fala Brasil
Fonte: facebook.com/falabrasil - 19 out. 2015.

Como pode ser visto, o usuário chama o jornalista, responsável pela matéria, de idiota

e diz que a pesquisa apresentada, na reportagem, é inútil e controversa. O outro usuário

ironiza a reportagem e diz que comer fezes de jacu, também, reduz o risco de doenças. Como

acontece em todos os telejornais que possuem perfis nas redes sociais, os veículos não

costumam responder às críticas e opiniões dos seus seguidores. O espaço para a interação

existe, no entanto, a interação costuma se dar entre os telespectadores, contudo sem a
participação efetiva do telejornal. Mesmo com a interação limitada, a discussão é relevante e
mostra a atividade crítica da audiência.
4.4 REDE BANDEIRANTES
A TV Bandeirantes foi ao ar pela primeira vez, no dia 13 de maio de 1967. Também

fundada durante o período do regime militar no Brasil, a sua concessão foi emitida pelo

presidente militar Artur da Costa e Silva. Seu fundador foi João Saad, que contou com a ajuda
do sogro, o político Adhemar de Barros, antigo proprietário da Rádio Bandeirantes.

Atualmente, a emissora é presidida por Johnny Saad, filho de João Saad, e é a quarta maior

rede de televisão do país, em audiência e faturamento. A TV Bandeirantes foi pioneira na
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transmissão a cores, no Brasil e realizou, em 1972, a primeira transmissão colorida, durante a
festa da Uva de Caxias do Sul.

A TV Bandeirantes e a Band News TV disponibilizam parte da sua programação

televisiva na Internet, e também contam com aplicativos para as plataformas Android, IOS e

WindowsPhone. Em seu portal de notícias na internet, a Band disponibiliza a versão que é

veiculada na televisão de todos os seus programas jornalísticos nacionais e regionais. A Band
veicula, também na Internet, a programação jornalística da sua cadeia de rádios e dos jornais
impressos do grupo Bandeirantes de Comunicação.

Abaixo há as imagens do portal band.com.br, na editoria notícias, onde está hospedada

toda a programação jornalística da emissora, com os links para as páginas dos telejornais e
demais produtos da rede. Seguindo a mesma tendência de seus concorrentes, a Band oferece

aplicativo para acessar os seus programas, por meio de dispositivos móveis como
smartphones e tablets.

Figura 67 - Site da Band, na internet, mostrando a editoria de Notícias
Fonte: band.uol.com.br – Out. 2014.
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Figura 68 - Mosaico da programação atual da TV Band
Fonte: band.uol.com.br

A programação também é exposta por meio de um grande mosaico quando o

telespectador clica em programas. A emissora conta apenas com dois telejornais diários.
Como se pode ver, o foco da emissora é em programas de entretenimento, especialmente,
reality shows e séries. Abaixo há imagens do aplicativo Band.

a) Segunda Tela
(b) Band News
Figura 69 - Aplicativos Band: (a) Segunda Tela e (b) Band News
Fonte <http://www.band.uol.com.br/> - Out. 2014.

139

De acordo com o site da emissora, o Segunda Tela é uma “área de interação com

programas da Band. Nessa área, você opina sobre os assuntos através de enquetes, rankings de

personalidades e termômetro de matérias. Também tem acesso a informações complementares
sobre o que está passando na TV e fotos de bastidores exclusivas”.30

Segundo o site da própria emissora, o aplicativo da Band é uma evolução do aplicativo

Segunda Tela. “Mais completa, a ferramenta reúne programação, vídeos, transmissões ao vivo
e área de Segunda Tela para interação com os programas da emissora”.31

Assim como o aplicativo da Globo, o aplicativo Band reforça a ideia de expansão dos

seus canais, por meio de uma plataforma móvel. Ou seja, por meio de um aparelho celular ou
tablete, o telespectador/usuário tem acesso à programação da emissora quando e onde achar
oportuno. Como dito anteriormente, existe uma nova forma de consumir televisão.

O Jornal da Band é apresentado por Ricardo Boechat e Paloma Tocci. Entre 2008 e

2014, o telejornal era apresentado também por Ticiana Villas Boas e Boechat. Ricardo
Boechat é apresentador do telejornal, desde 2006. Boechat começou a carreira, em 1970, no

extinto Diário de Notícias. Foi colunista social, secretário de Comunicação Social do Rio de
Janeiro, coordenador de redação do Jornal do Brasil e diretor da sucursal do Estado de S.

Paulo, no Rio, passou também pelos jornais O Globo e O Dia. Antes de ir para a bancada da
televisão, Boechat foi diretor de redação da Band Rio e da Band News FM.

Paloma Tocci é jornalista e começou sua carreira na Band, onde se notabilizou no

esporte. Trabalhou nos programas Jogo Aberto, Deu Olé, Band Esporte Clube e Café com

Jornal e cobriu os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas de Pequim, a
Copa das Confederações na África do Sul e a Copa de 2014. Em janeiro de 2015, passou a
apresentar o Jornal da Band ao lado de Ricardo Boechat.

Já o Jornal da Noite é apresentado por Boris Casoy e conta com comentários de

Fernando Mitre. Casoy possui uma carreia com participações na política, no rádio e na

televisão. Em 1968, foi nomeado Secretário de Imprensa de Herbert Levy, Secretário de
Agricultura do governo Abreu Sodré, em São Paulo, permanecendo no cargo em 1969, com a

mudança do titular da pasta. Em 1970, foi assessor de imprensa de Luís Fernando Cirne Lima,
Disponível em: <http://www.band.uol.com.br/segundatela/>. Acesso em: 30 out. 2014.
Informações retiradas, diretamente, do site. “Segunda Tela: Área de interação com programas da Band. Nessa
área você opina sobre os assuntos através de enquetes, rankings de personalidades e termômetro de matérias.
Também tem acesso a informações complementares sobre o que está passando na TV e fotos de bastidores
exclusivas. A Segunda Tela também oferece a possibilidade de conhecer outros fãs no bate-papo e ver uma
seleção de pérolas ditas por apresentadores, repórteres e celebridades. Tudo isso integrado às principais redes
sociais para compartilhar com os amigos.” Disponível em: <http://www.band.uol.com.br/segundatela/>. Acesso
em: 30 out. 2014.
30
31
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Ministro de Agricultura do governo Médici. Em 1971 e 1972, foi secretário de imprensa do
prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz.

Em 1974, ingressou na Folha de S. Paulo, seu primeiro trabalho em jornal, onde foi

editor de política e, apenas três meses depois, chegou a editor-chefe. Permaneceu no jornal até
junho de 1976, quando saiu para dirigir a Escola de Comunicação e o setor cultural da FAAP.

Retornou ao mesmo jornal em 1977, onde passou a escrever uma coluna sobre os bastidores
políticos denominada Painel. Em setembro, tornou-se o editor-chefe e diretor de redação, aos
36 anos, ficando no cargo até 1984.

Sua carreira televisiva teve início em 1961, quando atuou como repórter do programa

Mosaico, na TV Tupi de São Paulo. Em 1988, Bóris voltou para a TV, pelo Sistema Brasileiro

de Televisão (SBT), para apresentar o TJ Brasil, lá ficando até 1997, onde formou parcerias

com as jornalistas Lilian Witte Fibe e Salete Lemos, alcançando grande popularidade. Depois,

foi contratado pela Rede Record junto com Salete, onde trabalhou durante oito anos,
apresentando o Jornal da Record, até dezembro de 2005, quando foi demitido. Em 2008, foi
para a Rede Bandeirantes e, atualmente, é o âncora do Jornal da Noite.

A programação do Jornal da Band e do Jornal da Noite na Internet segue a mesma

tendência das emissoras concorrentes, como a Globo e Record, preservando as mesmas

características citadas anteriormente. Neste ambiente, o telespectador/usuário poderá
acompanhar as reportagens que foram exibidas na televisão, de forma independente,
montando a sua própria grade de programação, no horário mais oportuno.

O diferencial, na programação da Band na internet, é que as transmissões dos

telejornais da emissora podem ser acompanhadas ao vivo pela internet, seguindo praticamente
o mesmo instante de transmissão da televisão, com o aplicativo Band. Aqui, os valores-notícia
- instantaneidade e simultaneidade - se fazem presentes.

Diferente dos telejornais da Globo na internet, a Band segue a mesma linha da Record

e disponibiliza além do compartilhamento das reportagens nas redes sociais, um espaço para
comentários das matérias, diretamente, na home do telejornal, estabelecendo uma relação
mais direta e interativa com os telespectadores. Cabe ressaltar que não há moderador para os

comentários, o telespectador/usuário é livre para comentar. No momento, em que o usuário
comenta uma reportagem, o seu comentário é publicado, automaticamente, nas redes sociais,
como pode ser visto na figura abaixo.
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Figura 70 - Espaço para comentários das matérias nos telejornais da Band
Fonte: noticias.band.uol.com.br/jornaldaband – Jun. 2015.

O telejornal Jornal da Band, disponibiliza também um espação interativo e

colaborativo chamado “Fale conosco”, onde o telespectador/usuário poderá enviar vídeos,
fotos, mensagens e sugestões para o veículo. Essas informações são postadas na página do

telejornal na internet. O Jornal da Noite também possui um espaço interativo e colaborativo

chamado “Participe”, onde os telespectadores podem também enviar fotos, vídeos e
sugestões.

Embora os telejornais da Band façam um movimento de aproximação com os

telespectadores/usuários na internet, eles não possuíam perfis ativos, no Facebook, em 2014.
Os perfis foram criados, em maio de 2015. Quando o telespectador comenta uma reportagem

na página dos referidos telejornais, o link é compartilhado na linha do tempo do perfil do
telespectador/usuário, na rede social (apenas o Facebook é disponibilizado como rede social),

e esse link leva quem clicar novamente, para a página do Jornal da Band ou Jornal da Noite,
na internet.
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Figura 71 - Site do Jornal da Band. Na barra horizontal superior, temos o “Fale Conosco”
Fonte: noticias.band.uol.com.br/jornaldaband – Out. 2014.

Figura 72 - Site do Jornal da Noite
Fonte: noticias.band.uol.com.br/jornaldanoite – Out. 2014.

Por outro lado, pode-se dizer que se trata de uma característica emergente dentro do

telejornalismo brasileiro, pois, o telespectador pode criticar livremente à reportagem,

diretamente, na página do veículo, sem nenhuma restrição e seu comentário é amplificado

para as redes sociais e pode, também, enviar sugestões de pautas, vídeos, fotos e comentários,

nos espaços reservados “Fale conosco” e “Participe”. Este tipo de comportamento abre a
possibilidade de o telespectador ter a chance de participar com sugestões, na produção das
notícias e estabelecer um canal de comunicação com a empresa. Além disso, a web se tornou
um espaço de maior expansão desses produtos, na medida em que o usuário, também, se
tornou mais ativo e passa a interagir com os veículos.
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Com relação à programação do canal fechado Band News TV, o mesmo possui um

site exclusivo, o bandnewstv.band.uol.com.br. No entanto, embora esteja na Internet, não

possui perfil na rede social Facebook, contando com uma conta no Twitter, desde agosto de

2009, com apenas 35.795 seguidores. O programa utiliza o Twitter para divulgar suas

principais notícias, no entanto, a grande maioria dos tweets publicados não disponibiliza links
que levam, diretamente, para a notícia do telejornal com conteúdo audiovisual, em sua página.
No geral, levam para notícias escritas no site da emissora.

Figura 73 - Perfil no Twitter da Band News TV
Fonte: twitter.com/bandnews – out. 2014.

Do ponto de vista da infraestrutura disponível, em termo de conteúdo online, a Band

deixa a desejar, tanto no canal aberto, quanto no Band News. A emissora também não possui

um grande investimento, em termo de linguagem e infraestrutura, em seus produtos na
Internet.

4.4.1 Os telejornais da Band nas redes sociais
Como já foi dito, nenhum dos principais telejornais da Rede Bandeirantes de

Televisão e Band News TV possuía um perfil ativo, no Facebook, até a data de 14 de outubro

de 2014. O Jornal da Band contava apenas uma conta no Twitter, mas, com apenas 769
seguidores, um número irrelevante diante dos milhões de seguidores dos telejornais da Rede
Globo. Apenas o Jornal da Band passou a ter um perfil, no Facebook, em maio de 2015 e

contava até a data de 20 de outubro de 2015 com apenas 338 mil seguidores. A participação
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dos seguidores também é pequena no Facebook, com pouco número de curtidas,
compartilhamentos e comentários.

Já o Jornal da Band News não possui conta nem se quer no Twitter. O perfil no

Twitter é da emissora Band News TV, onde são disponibilizados links com informações e

matérias de todos os programas da rede. Outra característica desses dois perfis no Twitter é
que os links com as notícias disponibilizadas não levam para o site do telejornal com as

reportagens que foram exibidas na TV, mas sim, para a página de notícias escritas da Band e

Band News ou, simplesmente, não disponibiliza nenhum link externo, ao Twitter. O que
demonstra as limitações, em termos de tecnicidades dos telejornais de levarem seus conteúdos
para outras plataformas, como as redes sociais.

Figura 74 - Perfil do Jornal da Band, no Twitter
Fonte: twitter.com/jornaldaband – Out. 2014.

Figura 75 – Perfil do Band News, no Twitter
Fonte: twitter.com/bandnews – Out. 2014.
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Embora o Jornal da Band e BandNews possuam contas no Twitter, os veículos

exploram pouco o potencial das redes sociais. Isso reflete também as limitações da própria
emissora, na relação do uso das novas tecnologias e também na cultura de interação com os

seus telespectadores. Como vist, o grau de desenvolvimento tecnológico das emissoras
analisadas, aqui, é distinto.
4.5 SBT
O Sistema Brasileiro de Televisão – SBT foi fundado em 19 de agosto de 1981, pelo

empresário e apresentador de televisão Silvio Santos, fazendo parte do Grupo Silvio Santos.
A fundação do SBT também é um momento histórico para a televisão no Brasil e mundial,

pois foi a primeira emissora do mundo a transmitir sua própria inauguração, ao vivo. O SBT

possui 114 emissoras, sendo oito próprias, são elas: SBT SP, SBT RJ, SBT DF, SBT Central,

SBT Ribeirão, SBT Pará, SBT RS e SBT Interior RJ. Segundo o site ACSMTV Notícias da
Televisão, o SBT fechou o ano de 2013, ocupando a 25ª posição dentre as 30 maiores
emissoras de TV comercial do mundo, ficando à frente da Rede Record.32 No entanto, em
termos de audiência no país, a Rede Record, ocupa o segundo lugar.

Assim, como as demais emissoras com conteúdo na internet, os telejornais do SBT

podem ser Acessos e assistidos na íntegra, no site da emissora, a qualquer momento, podendo
o telespectador/usuário montar a sua grade de programação e compartilhá-los nas redes

sociais. Como a Band e Record, os telejornais do SBT, especialmente, o SBT Brasil, o usuário
pode tecer comentários, diretamente, na página, logo abaixo das reportagens, sem filtros e
sem moderador. A interatividade é maior nesses dois veículos, em relação aos programas da
Rede Globo.

Por outro lado, no que se refere à expansão dos telejornais do SBT para outras

plataformas é limitada, pois não foram identificados aplicativos para celular e tablet. Uma
novidade, é que o SBT possui o site www.sbtpedia.com.br, com notícias relacionadas à
própria emissora, como dados históricos, programação, ou seja, a memória SBT.

Informação do site. Disponível em: <http://acsmTVnetwork.wordpress.com/2014/01/11/sbt-e-a-25a-maioremissora-de-TV-comercial-do-mundo-segundo-wikipedia/>. Acesso em: 30 out. 2014.
32
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Figura 76 - Site do Jornal do SBT
Fonte: <http://www.sbt.com.br/jornalismo/jornaldosbt/> - Out. 2014.

Figura 77 - Site do SBT Brasil
Fonte: <http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil/> - Out. 2014.

Os sites do Jornal do SBT e SBT Brasil passaram por uma reformulação, em 2015 e

foram simplificados, se comparados com a dos outros telejornais de outras emissoras. Não há
informação sobre o próprio programa e seus apresentadores, como anteriormente. A

disposição das notícias se parece mais com o formato de blog, com notícias sobrepostas de
forma cronológica, como se pode ver nas figuras abaixo.
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Figura 78 - Home do SBT Brasil, com layout mais simplificado
Fonte:< http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil> - Set. 2015.

Figura 7 - Sequência de notícias no site do SBT Brasil, com layout mais simplificado
Fonte: <http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtbrasil> - Set. 2015.

A simplicidade do site do principal telejornal do SBT demonstra que os telejornais,

aqui analisados, não se encontram no mesmo nível de competitividade jornalística e de

desenvolvimento tecnológico do que as emissoras concorrentes. Além disso, quando se olha a
partir da institucionalidade, percebe-se que o jornalismo não é um dos principais produtos da
emissora, pois, o SBT é uma referência em programação, voltada para o entretenimento,
especialmente, com os programas de auditórios e telenovelas mexicanas.

O principal telejornal do SBT, o SBT Brasil, é apresentado por Carlos Nascimento e

Rachel Sheherazade. Carlos Nascimento começou a trabalhar como radialista, na Rádio
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Cultura e no jornal O Democrático. Já em São Paulo, trabalhou nas rádios Nacional, Excelsior
e América e no jornal Super News. Foi colunista dos jornais Diário Popular e Diário de São
Paulo.

Formado pela Cásper Líbero, em 1977, iniciou suas atividades na televisão, na Rede

Globo, onde foi repórter dos telejornais Bom Dia São Paulo, Globo Rural, Globo Repórter e
Jornal Nacional. Em 1988, vai para a TV Cultura, apresentando o Jornal da Cultura. Em
1989, Nascimento foi contratado pela Rede Record, mas, em 1990, volta para a Rede Globo,
permanecendo até 2004. Nesse período, atuou nos telejornais São Paulo Já e Jornal Hoje,
além de apresentar eventualmente o Jornal Nacional e o Fantástico.

Em 2004, o jornalista é contratado pela Band, para apresentar o Jornal da Band. Em

2005, no Jornal da Band, ganhou o prêmio “Comunique-se”, ao ser escolhido por 80 mil
jornalistas, como o melhor apresentador da TV brasileira. Em fevereiro de 2006, Carlos
Nascimento assinou contrato com o SBT, por quatro anos, para integrar a equipe de

jornalismo da emissora. Com a renovação do jornalismo no SBT, em maio de 2011, depois de
cinco anos, ele deixa a bancada do SBT Brasil, para Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade,
mas continuou no Jornal do SBT. Em setembro de 2013, afastou-se por licença médica do

Jornal do SBT, para tratar de um câncer colorretal. No dia 12 de maio de 2014, Nascimento
volta à TV e assume o SBT Brasil, ao lado de Rachel Sheherazade.

Rachel Sheherazade é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Paraíba

(UFPB). Foi servidora do Tribunal de Justiça da Paraíba, como jornalista, desde 1994 e,

posteriormente, como repórter correspondente da TV Justiça, no Estado. Começou na mídia,
trabalhando na TV Correio, afiliada paraibana da Rede Record. Foi convidada para a TV

Cabo Branco, afiliada da Rede Globo, no Estado. Já em 2003, tornou-se apresentadora do
Tambaú Notícias, telejornal da TV Tambaú, afiliada do SBT. Em fevereiro de 2011, quando

ainda trabalhava na TV Tambaú, criticou duramente o Carnaval na Paraíba. O vídeo foi

postado no YouTube, fazendo com que a apresentadora ganhasse projeção nacional. Com isso,
a apresentadora foi convidada, por Silvio Santos a ir para a matriz do SBT, em São Paulo.

Desde 30 de maio de 2011, divide a bancada do SBT Brasil, principal telejornal da emissora,
com Joseval Peixoto e Carlos Nascimento.

4.5.1 Os telejornais do SBT nas redes sociais.
Enquanto produtos televisivos expandidos, as limitações dos telejornais do SBT se

estendem, também, até as redes sociais, pois, a participação do Jornal do SBT e SBT Brasil é
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praticamente nula no Facebook e Twitter. O Jornal do SBT só aderiu ao Facebook, em 26 de
janeiro de 2014 e contava com apenas 268 curtidas ou seguidores. Além disso, não possuía

nenhuma publicação na página, trata-se de um espaço pouco explorado, pelo telejornal e pelos
usuários. Já no Twitter, o telejornal possui vida mais longa, pois entrou na rede, em abril de
2009, mas, contando com apenas 39.921 seguidores até 20 de outubro de 2014. Embora esteja
desde 2009, o veículo utiliza pouco essa rede social, pois, contém com pouco mais de 1.800
postagens em cinco anos. As postagens ou tweets, normalmente, são sobre as principais

notícias do dia e possuem links para as reportagens, na página do telejornal na web. Diante

disso, observa-se que a utilização das redes sociais, pelos referidos veículos, é muito tímida e
obtém alcance e resultados limitados.

Figura 80 - Jornal do SBT, no Facebook, sem publicação em 2014
Fonte: facebook.com/sbtbrasil

Figura 81 - Página do Jornal do SBT, no Twitter
Fonte: twitter.com/jornaldosbt – Out. 2014.
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Da mesma forma, o SBT Brasil, o principal telejornal da emissora, entrou no

Facebook, em 27 de maio de 2011 e possui 424.562 seguidores, um número pequeno se
comparado com os telejornais da Globo, no entanto, um número bem maior de seguidores se
comparado com os telejornais da Band e Record. No Twitter, o telejornal possuía apenas
1.198 seguidores, o que demostra que não é um usuário muito ativo por lá.

É possível perceber com essas características que as práticas dos telejornais do SBT

acompanham os traços institucionais da própria emissora que possui uma interação limitada

com os telespectadores. O telejornalismo não é um ponto forte da emissora, pois, suas apostas
são nos programas de auditório e, mais recentemente, no investimento em telenovelas,
voltadas para o público infanto-juvenil.

Figura 82 - SBT Brasil, no Facebook
Fonte: facebook.com/sbtbrasil – Out. 2014.

Figura 82 - SBT Brasil, no Twitter
Fonte: twitter.com/sbtbrasil – Out. 2014.
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Assim, como a Rede Bandeirantes, o SBT reflete, na internet e nas redes sociais, à sua

tradição, no modo de fazer televisão. As limitações da empresa são visíveis, no modo como

ela dispõe seus conteúdos, na internet e nas redes sociais. Se ampliar a leitura, pode-se inferir
que esse pouco investimento, na internet, reflete, também, o perfil da audiência da emissora.

Diante do exposto nas análises até aqui dos telejornais na internet em seus sites e redes

sociais, cabem algumas considerações, a partir de um olhar cultural de consumo do
telejornalismo, na internet. A partir das considerações de Martín-Barbero (2003), se pode
entrever, a partir do mapa das mediações, as relações constitutivas entre comunicação, cultura
e política, que o desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente da televisão,

sofre interferências de diversos fatores, observando a partir do mapa, com o eixo diacrônico

ou histórico com as Matrizes Culturais e Formatos Industriais, e o eixo sincrônico com as
Lógicas de Produção e as Competências de Recepção. Permeando esses eixos, se têm ainda a

institucionalidade, a socialidade ou sociabilidade, bem como a tecnicidade e a ritualidade, ou
seja, muitos fatores que irão ser determinantes, na configuração do produto e do consumo
final.

Mais uma vez, retoma aqui, a questão da tecnicidade e institucionalidade, para olhar

como os fenômenos, aqui analisados, vêm se constituindo como campos de atuação do

telejornalismo, na web. É observado que as emissoras e os seus respectivos telejornais têm

mantido uma lógica de produção para a web, ainda muito presa à própria estrutura empresarial
e ao formato industrial dominante, isto é, os telejornais são transplantados para a internet,
utilizando a mesma linguagem da televisão, pois, são produzidos para TV e “remediados”
para se adequarem às lógicas de funcionamento da internet.

As análises revelam, também, que as emissoras não estão, no mesmo patamar de

desenvolvimento tecnológico e acionam, de forma distinta, as tecnicidades. As relações entre
os telespectadores/usuários possuem diferentes ritualidades. No caso da Globo e dos seus

telejornais na internet, a participação do público é nula dentro dos sites dos programas e, ao
mesmo tempo, é grandiosa nas redes sociais dos programas. Nos telejornais da Record, Band

e SBT, acontece o contrário - devido ao fato das emissoras permitirem que os conteúdos dos

telejornais sejam comentados, diretamente, em suas páginas na internet, possibilita uma maior
aproximação com o público. Por outro lado, a participação do público é bastante limitada, nas

redes sociais desses programas, que é pouco explorada pelos programas e também possuem
limitações tecnológicas.

Martín-Barbero (2003) argumenta que, mesmo diante de patamares tecnológicos

distintos, o modo como cada emissora lida com esses recursos não pode ser visto apenas
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como uma questão de técnicas, aparatos, mas de destrezas na linguagem, no modo de fazer,
em um certo maneirismo próprio de cada emissora.

Outra questão que chama a atenção está no fato de que há limites próprios de cada

plataforma, referindo-se ao que é possível na televisão e o que é possível na internet. De
modo geral, as emissoras seguem um padrão parecido de empacotamento e envio de seus

telejornais para a web. A Globo consegue dá um melhor acabamento aos seus produtos e um
design mais amigável e plástico aos sites dos seus telejornais, no entanto, pode-se perceber,

há, mesmo no ambiente web, marcas das matrizes culturais da televisão, do televisivo que se
mantem como o modo como se produz as matérias. O que muda é o esforço da atualização
desses conteúdos para a internet.

De forma geral, é possível observar que os formatos industriais dos programas não são

inovadores, pois as empresas se limitam a adequar o conteúdo do programa televisivo a
características e limitações da plataforma da internet. Além disso, foi possível notar que as
emissoras não estão no mesmo nível de competitividade e de desenvolvimento tecnológico. É

importante lembrar que o que está em jogo aqui, é menos a questão do domínio da técnica e
das tecnologias pelas empresas, e mais uma questão de “competência comunicativa”, isto é, a

capacidade de interpelar/construir públicos, audiências e consumidores de cada empesa

(MARTÍN-BARBERO, 2003). Mais uma vez, parece que a Rede Globo possui maior
capacidade de interpelação e manutenção de sua audiência na internet, devido à sua
competência técnica, profissional, aos modos de fazer, modos de operar, às tecnicidades,
relações políticas e culturais. É dito isso, com base nos expressivos números dos seguidores

dos telejornais da Globo, nas redes sociais e nas suas próprias páginas, mesmo a emissora
tendo uma política editorial fechada, com pouca participação do telespectador.

A TV Record tenta se aproximar das estratégias da Globo no que diz respeito ao

jornalismo e a teledramaturgia, contudo, ela replica a Globo mal, pois tanto a sua produção
jornalística, quanto à sua dramaturgia deixam a desejar. A emissora tem recebido muitas

críticas e uma delas é que se trata de uma cópia malsucedida da Globo. Uma das medidas da
Record para ficar mais parecida com a Globo foi adotar uma política de contratação de ex-

jornalistas e atores da Globo, a exemplo de Ana Paula Padrão, Celso Freitas, Mylena
Ciribelle, Fenando Venucci, Paulo Henrique Amorim, dentre outros. A Record, também,

passou a produzir telenovelas e apostou em um quadro de atores, oriundos da sua principal
concorrente. A Record ainda tentou emplacar um canal de jornalismo 24 horas, o Record

News, seguindo os passos da Globo com o canal Globo News, entretanto, a emissora amarga

números baixos em audiência. Ademais, a linha editorial das telenovelas da Record buscou
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caminhar por um viés religioso, tentando atingir um público evangélico, afinal, a emissora é

de propriedade do bispo Edir Macedo, dono da maior rede de igrejas evangélicas do país - a
Igreja Universal.

A Record possui uma historicidade voltada para o entretenimento e com um viés mais

popular, inclusive no jornalismo. A exemplo dos programas Cidade Alerta, Balanço Geral

(telejornais de cunho sensacionalista). Telenovelas como O rei Davi, Os Dez Mandamentos,

Chama da Vida. E os programas populares de auditório como Domingo Show, A hora do
Faro, Domingo Espetacular, Programa da Sabrina, Programa do Gugu, Troca de Família.
Ou seja, a emissora possui um histórico grande de programas populares.

Quanto à questão da inovação tecnológica, a Record também buscou copiar a Rede

Globo, com o portal Globo.com e especialmente o site G1. A Record lançou o portal R7.

Diante da busca por uma programação que imitasse a Globo, a Record foi apelidada de
“Recópia”.

Em muitos aspectos, a Record se parece com o SBT, especialmente, com a tendência

de programas populares e entretenimento. Todavia, o SBT marcou um estilo próprio, com

uma programação voltada para os programas de auditório, por muitos anos com Sílvio Santos
e Gugu Liberato (atualmente contratado pela Record). Bem como, buscou um nicho
específico com a teledramaturgia, importando as produções mexicanas. O SBT também não

aponta para uma tradição no telejornalismo e na inovação tecnológica, a exemplo da sua
deficiente página na internet. Dessa forma, o portal do SBT carrega uma ritualidade sobre
como a emissora lida historicamente com o jornalismo e entretenimento.

Além desses importantes aspectos, deve-se olhar a questão das competências de

recepção e consumo e os formatos industriais que estão interligados por meio da ritualidade,
ou seja, atualmente, as pessoas estão cada vez mais conectadas e acessando os meios de
comunicação, inclusive a televisão, por meio de múltiplos dispositivos, conectados à internet.

Assim, o que está em jogo é como as pessoas acessam os meios e quais usos fazem deles, a
partir dos formatos industriais, disponibilizados e dos seus próprios hábitos culturais.

A mediação da ritualidade é entendida, por Martín-Barbero (2003, p. 19), como o nexo

simbólico que sustenta toda comunicação, ou seja, sua ligação com a memória, com os seus
ritmos e formas, seus cenários de interação e repetição. Na relação com os formatos
industriais (discursos, gêneros, programas, grades), as ritualidades constituem gramáticas de

ação – do olhar, do escutar, do ler, que regulam a relação dos espaços e tempos da vida
cotidiana que conformam os meios.
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Olhando as ritualidades, a partir das Competências de Recepção, percebe-se de um

lado, os diferentes usos sociais dos meios, e de outro, a ritualidade remete às múltiplas
trajetórias de leitura, ligadas às condições sociais do gosto, marcadas por níveis e qualidade

de educação, de classe, gênero, hábitos familiares de convivência com a cultura letrada, oral
ou audiovisual. Em suma, as ritualidades são como as pessoas se apropriam dos usos e formas

dos meios de comunicação e das tecnologias, no seu dia a dia, a partir de modos individuais
de rituais, conhecidos como hábitos.

Retomamos novamente a dimensão dos valores-notícia, com foco na forma de como

cada emissora constrói o por meio dos discursos o sentido de atualidade, relevância e interesse
público. Vimos que as redes sociais é um importante espaço para a criação manutenção de
laços sociais entre os telejornais e seus telespectadores. Temos o exemplo mais evidente com

o papel que alguns mediadores desempenham nas redes sociais, como o próprio William
Bonner e a Maria Júlia.

De acordo com Juliana Gutmann (2014, p. 326) “a produção de sentido de atualidade e

interesse público depende de como o “outro” é convocado a se posicionar no “aqui e agora”
conformado no interior dos programas”. A partir das nossas análises foi possível perceber a

forma como os telejornais se posicionam na televisão e na internet em seus sites e redes
sociais, diz do modo como eles se constroem como instituições sociais e como legitimam os
valores-notícia, especialmente a produção do sentido de tempo presente e interesse público.
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5. INTERATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO NO TELEJORNALISMO EXPANDIDO
Nos capítulos anteriores, enfocou-se pouco a questão da interação e interatividade dos

programas aqui analisados. O capítulo anterior apresenta as redes sociais como um importante
lugar de participação e interação dos telespectadores/usuários e os programas em questão.

Nesse sentido, busca-se neste capítulo apresentar uma discussão sobre o modo como os
telejornais na internet por meio dos seus sites e nas redes sociais interagem com os seus
públicos.

O conceito de interatividade é fundamental dentro dos estudos da comunicação

mediada pelo computador. No entanto, o conceito é muito variado e não há um consenso a

respeito do mesmo dentro da cibercultura e de outras áreas do conhecimento. Além disso, o
contexto de convergência midiática no qual se propõe a interatividade e interação não pode se

restringir apenas as transformações de caráter técnico e/ou tecnológico, mas, também social e
cultural.

Segundo Jensen (2010), ainda que o ambiente digital seja propício para a reunião de

diversos níveis de materialidade, o autor toma como premissa o fato de que são as interações e

as práticas comunicativas que caracterizam os intercâmbios comunicacionais responsáveis
pelos processos de convergência e, nesse caso, a reflexão sobre tais processos requer a

qualificação de questões referentes à interatividade e participação, diretamente relacionadas
com os níveis social e cultural do conceito, além do nível técnico, evidentemente.

Em um artigo intitulado O que aconteceu antes do YouTube¸ Henry Jenkins (2009, p.

144) diz que muito do que já foi escrito sobre no YouTube sugere que algumas tecnologias

possibilitaram o surgimento de ‘culturas participativas’, entretanto, para Jenkins, a realidade é
vista ao contrário, pois as práticas culturais são que determinaram essa cultura. “O surgimento

das culturas participativas de todas as espécies ao longo das últimas décadas estabeleceu o
caminho para a assimilação pioneira, rápida adoção e usos diversos dessas plataformas”
(JENKINS, p. 2009, 145). O autor afirma que:

Se o YouTube parece ter aparecido da noite para o dia, é porque já havia
uma miríade de grupos esperando por algo como o YouTube; eles já tinham
suas comunidades de prática que incentivavam a produção de mídia DIY, já
haviam criado seus gêneros de vídeos e construído redes sociais por meio
das quais tais vídeos podiam trafegar. O YouTube pode representar o
epicentro da cultura participativa atual, mas não representa o ponto de
origem para qualquer das práticas culturais associadas a ele. (JENKINS,
2009, p. 145).
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Da mesma forma, Jenkins afirma que essa cultura de participação já precedia o

YouTube, mas foi potencializada por essa plataforma e o mesmo se pode observar com o
telejornalismo expandido, pois a internet trouxe novas ferramentas e recursos que
potencializaram

a

possibilidade

telespectadores/usuários.

de

maior

participação

e

interação

entre

os

Para Jenkins (2008, p. 182), a interatividade é o modo como as novas tecnologias

foram planejadas para responder ao feedback do consumidor, assim que podem existir
diferentes níveis de interatividade em função de cada tecnologia de comunicação. Já a
participação é “moldada pelos protocolos culturais e sociais” (JENKINS, 2008, p. 183). No
livro Cultura da Convergência, Jenkins (2009) define interatividade da seguinte forma:

Potencial de uma nova tecnologia de mídia (ou de textos produzidos nessa
mídia) para responder ao feedback do consumidor. Fatores determinantes da
interatividade (que é, quase sempre, pré-estruturada ou pelo menos
possibilitada pelo designer) se contrapõe aos fatores sociais e culturais
determinantes da participação (que é mais ilimitada e, de maneira geral,
moldada pelas escolhas do consumidor). (JENKINS, 2009, p. 382).

Como percebemos, há uma dificuldade em perceber esse feedback, a partir da

televisão. Com a televisão expandida, nos parece mais fácil produzir e perceber feedbacks, a

partir da televisão. Embora Jenkins enfatiza em suas considerações finais, no livro supra, que
“apesar da ‘democratização da televisão’, essa mudança está sendo conduzida por interesses

econômicos e não por uma missão de delegar poderes ao público” (JENKINS, 2009, p. 325).

Apesar dessa constatação, o autor ressalta o fato de que com a ajuda da internet a televisão
tem se tornado um pouco mais interativa.

Com esse pensamento, o autor reforça que a cultura da convergência está

possibilitando novas formas de participação e colaboração. “Ainda estamos aprendendo como

exercer esse poder – individual ou coletivamente – e ainda estamos lutando para definir as
condições sob as quais nossa participação será permitida” (JENKINS, 2009, p. 328).

Com base nas análises que fizemos dos sites dos programas, podemos afirmar que há

uma mudança ainda branda no comportamento dos produtores e telespectadores brasileiros,
fruto dos processos de digitalização da informação, especialmente com o crescimento e

popularização das redes sociais. Uma parcela de telespectadores/usuários tem assistido a
televisão e comentado ao mesmo tempo o que assiste nas redes sociais. Há pouco tempo atrás,

primeiro se assistia e depois se comentava. Isso reforça a ideia de segunda tela apresentada no

capítulo anterior. Passamos do hábito de assistir, depois interagir, para o hábito de assistir e
comentar simultaneamente o que se assiste. É preciso enfatizar também que interação e
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interatividade não é apenas comentar. Interagimos ao compartilhar, ao clicar nos links, ao
personalizar a páginas que assistimos, ao lançar mão de recursos disponíveis em cada
página/tela disponibilizada pelos programas etc.

Para Henry Jenkins, esta nova “prática interligada em rede” de consumir produtos

televisivos, estando conectado à web configura modos e hábitos de consumo e produção dos

produtos televisivos. Estamos vivenciando um momento em que não mais se assiste a TV,

isoladamente. Jenkins (2006) diz que o caso aqui não é ver TV no computador, e sim ver TV
no aparelho de TV e comentá-la nas redes sociais da web. Não basta acompanhar o programa,
o telespectador/internauta sente a necessidade de compartilhar sua opinião sobre ele e o
registro dessa opinião na web atua como legitimadora de um público que tem se tornado

“midiaticamente ativo”, segundo Betty Frank, da MTV Networks (JENKINS, 2006, p. 311).

Mas, com a expansão dos programas televisivos na internet, os usuários também têm assistido

aos programas pelo computador e também deixado seus comentários, quando os sites das
emissoras

disponibilizam

essa

possibilidade

de

interação.

Ou

então,

os

telespectadores/usuários compartilham os links com os conteúdos das emissoras em redes
sociais e fazem seus comentários.

Diante da ampla compreensão sobre o conceito de interatividade, Alex Primo (1999)

realiza um estudo que busca abordar as várias definições e taxonomias do termo, mas,

buscando rechaçar os modelos tecnicistas e lineares em ambientes informáticos. Para o autor,

o que se pretende apontar é que o conceito de interatividade vai muito mais além do que
opções pré-definidas como apertar botões ou ícones em dispositivos ou plataformas. Esses

exemplos podem ser compreendidos como algum nível de interação, mas, a proposta é que a
tecnologia disponível permite a implementação de ambientes de intensa interação, onde os

interagentes possam agir criativamente entre eles. Onde a comunicação possa ter lugar, sem
que cada agente possa ficar preso à relação ação-reação ou adequar-se a inputs determinados

que geram sempre e necessariamente os mesmos outputs. Segundo Primo, em ambientes
mediados pelo computador, um modelo de interatividade bem-sucedido só será possível, se
existir um profundo conhecimento sobre comunicação humana. O que vimos nas páginas dos
telejornais hora analisados, quase que na totalidade, foi um modelo de interação limitado, com
predefinições e foco nos ajustes técnicos do ambiente virtual.

Com esses pressupostos, Primo (2000) busca discutir o conceito de interação a partir

do que ele chama de “Interação mútua e Interação reativa”. Para o autor, esse esforço é válido,

pois busca apresentar uma proposta de estudo da interatividade, que possa contribuir para

isso, especialmente em ambientes informáticos ou mediados pelo computador. O objetivo de
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Primo é discutir os processos de interação e interatividade, sem cair na lógica determinista da
tecnologia.

De acordo com o autor, antes é preciso discutir uma das posições teóricas sobre o tema

que aponta para uma diferenciação primordial sobre o que é interativo e o que é reativo. Para

isso, Primo parte dos estudos de Machado (1990), que ao discutir Raymond Williams, traça
uma distinção entre os sistemas interativos daqueles meramente reativos. “Um sistema
interativo deveria dar total autonomia ao espectador (parece que esse não seria o melhor

termo para ser usado no caso da televisão interativa), enquanto os sistemas reativos
trabalhariam com uma gama pré-determinada de escolhas” (PRIMO, 2000, p. 06).

Boa parte dos equipamentos hoje experimentados ou já comercializados
como interativos são, na verdade, apenas reativos. Os videogames, por
exemplo, solicitam a resposta do jogador/espectador (resposta inteligente em
alguns casos; resposta mecânica na maioria dos outros), mas sempre dentro
de parâmetros que são as ‘regras do jogo’ estabelecidas pelas variáveis do
programa. Isso quer dizer que nas tecnologias reativas não há lugar
propriamente a respostas no verdadeiro sentido do termo, mas a simples
escolhas entre um conjunto de alternativas preestabelecidas. (MACHADO,
1990, p. 26).

Machado nos apresenta as limitações interativas em equipamentos como jogos

eletrônicos e na programação televisiva, considerado por ele na maioria como sistemas de
interações reativas. No caso de produtos culturais na internet, especialmente, os telejornais

que analisamos aqui, nos deparamos com os dois tipos de interação, a mútua e a reativa,
porém, com maior recorrência de interações reativas, acompanhando o mesmo processo das

matrizes culturais televisivas e das limitações dos formatos industriais disponibilizados. Ou
seja, embora a internet seja um espaço para experiências variadas para trabalhar a interação, o
que percebemos é a limitação cultural no modo de interagir, próprio da televisão.

Segundo Primo (2000, p. 06), os sistemas onde a comunicação como troca simbólica

cai em um monopólio, onde o polo emissor se torna hegemônico, prejudicam as trocas

comunicativas e a plena capacidade de resposta. Mais uma vez, se convoca o pensamento de

Williams, ao se referir que a questão da interatividade deveria abarcar a possibilidade de
reposta autônoma, criativa e não resposta prevista da audiência. Dessa forma, poderia se

chegar a um novo estágio, onde as figuras dos polos emissor e receptor seriam substituídas
pela “ideia mais estimulante” de agentes intercomunicadores33.

33

Grifos do autor.
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Tal termo nos chama a atenção para o fato de que os envolvidos na relação
interativa são agentes, isto é, ativos enquanto se comunicam. E se
comunicação pressupõe troca, comunhão, uma relação entre os
comunicadores ativos é estabelecida com possibilidade de verdadeiro
diálogo, não restrito a uma pequena gama de possibilidades reativas
planejadas a priori. (PRIMO, 2000, p. 06).

Segundo Primo (2000), a partir desse entendimento, uma relação reativa não seria

interativa. “Ela se caracterizaria por uma forte roteirização e programação fechada que prende
a relação em estreitos corredores, onde as portas sempre levam a caminhos já determinados à

priori” (PRIMO, 2000, p. 06). A relação reativa seria por demasiado determinística, de
liberdade cerceada.

Uma das maiores críticas, que Primo (2000) faz ao modelo de interação reativa, é que

este é colocado pela indústria e o público, em geral, tratando os sistemas reativos, como

sinônimo de interatividade. “Porém, o que não se pode admitir é que os sistemas reativos se

tornem o exemplo fundamental de interação (como vem acontecendo nos slogans da indústria

informática)” (PRIMO, 2000, p. 07). O autor enfatiza que a interação reativa é um tipo
limitado de interação.

Com relação à interação mútua, Primo (2000, p. 07) a descreve como um tipo de

interação que busca inspirar sistemas informáticos, permitindo uma interação criativa, aberta,

de verdadeiras trocas, em que todos os agentes possam experimentar uma evolução de si, na
relação e da relação propriamente dita.

Para Primo (2008, p. 101), as interações mútuas apresentam uma processualidade que

se caracteriza pela interconexão dos subsistemas envolvidos. Além disso, os contextos sociais

e temporais conferem às relações construídas uma contínua transformação, ou seja, se trata de
interações dinâmicas e em construção. Assim, uma interação mútua não pode ser vista como
uma soma de ações individuais. Entende-se pelo princípio sistêmico de não-somatividade34
que esse tipo de interação é diferente da mera soma das ações ou das características

individuais de cada interagente. Trata-se de uma relação que vai além da vontade de apenas
um indivíduo isolado.

Desta forma, o autor sugere e caracteriza dois tipos de interação: mútua e reativa.

Tais tipos serão discutidos em virtude das seguintes dimensões:35

a) sistema: um conjunto de objetos ou entidades que se inter-relacionam entre si

formando um todo;

Grifo do autor.
As dimensões apresentadas da letra a) até a letra g) não foram alteradas e são originais do autor. Mantivemos o
texto original para facilitar uma melhor compreensão e evitar alterar o pensamento do autor.
34
35
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b) processo: acontecimentos que apresentam mudanças no tempo;

c) operação: a produção de um trabalho ou a relação entre a ação e a transformação;
d) fluxo: curso ou sequência da relação;

e) throughput: os que se passa entre a decodificação e a codificação, inputs e outputs

(para usar termos comuns no jargão tecnicista);

f) relação: o encontro, a conexão, as trocas entre elementos ou subsistemas;

g) interface: superfície de contato, agenciamentos de articulação, interpretação e

tradução.

Quanto aos sistemas,36 pode-se dizer que a interação mútua se caracteriza como um

sistema aberto, enquanto a interação reativa se caracteriza como um sistema fechado. A
interação mútua forma um todo global. Não é composto por partes independentes; seus
elementos são interdependentes. O contexto oferece importante influência ao sistema, por

existirem constantes trocas entre eles. Já os sistemas reativos fechados têm características
opostas às relatadas há pouco. Por apresentar relações lineares e unilaterais, o reagente tem
pouca ou nenhuma condição de alterar o agente. Além disso, tal sistema não percebe o

contexto e, portanto, não reage a ele. Por não efetuar trocas com o ambiente, o sistema não
evolui (PRIMO, 2000, p. 07).

Quanto ao processo, a interação mútua se dá através da negociação. Já os sistemas

interativos reativos se resumem ao par estímulo-resposta. Na interação mútua, onde se
engajam dois ou mais agentes, o relacionamento evolui a partir de processos de negociação.

Assim, é preciso dizer que nunca qualquer resultado de processos de negociação pode ser
previsto. Cada agente é uma multiplicidade em evolução. Em contrapartida, as interações
reativas têm seu “funcionamento”, baseado na relação de um certo estímulo e de uma

determinada resposta. Supõe-se nesses sistemas que um mesmo estímulo acarretará a mesma
resposta cada vez que se repetir a interação (PRIMO, 2000, p. 08).

Quanto à operação desses dois tipos de interação, a mútua se dá através de ações

interdependentes. Isto é, cada agente, ativo e criativo, influencia o comportamento do outro, e
também tem seu comportamento influenciado. Isso também ocorre entre os interagentes e seu

ambiente. Logo, a cada evento comunicativo, a relação se transforma. Já os sistemas reativos
se fecham na ação e reação. Um polo age e o outro reage. Uma vez estabelecida a hierarquia,
ela passa a ser repetida em cada interação. Grande parte dos títulos multimídia e páginas da

Iremos na sequência apresentar de forma resumida a definição de cada uma das categorias proposta por Primo,
mas, mantendo a essência do texto original do autor por se tratar de definições hora técnica hora de cunho
teórico específico, onde a alteração das ideias propostas pelo autor possa vir a prejudicar o entendimento. Ao
mesmo tempo, fazemos essa ressalva para nos resguardar de uma possível acusação de plágio.
36

161

web se baseiam na apresentação de possíveis para a seleção. O usuário pode apenas intervir na
sequência desses possíveis arregimentados por antecedência (PRIMO, 2000, p. 08).

O autor pergunta, mas o que se passa entre uma ação e outra, ou entre uma ação e uma

reação? Entre um input e um output (para usar os termos do universo tecnológico)? Vamos
chamar esse processo de throughput. Um diálogo de interação mútua não se dá de forma

mecânica, pré-estabelecida. Cada mensagem recebida, de outro interagente ou do ambiente, é
decodificada e interpretada, podendo então gerar uma nova codificação (PRIMO, 2000, p.
07).

O fluxo são sistemas de característica mútua, caracterizando-se por seu fluxo dinâmico

e em desenvolvimento. Já o fluxo reativo se apresenta de forma linear e pré-determinada, em
eventos isolados. Quando se usa o termo “linear” não se está discutindo a estrutura narrativa,

a teia hipertextual, mas sim o fluxo, o movimento das informações. É linear, pois a mensagem
é emitida pelo interagente pró-ativo e recebida pelo interagente reativo (que pode apenas
reagir por feedback) (PRIMO, 2000, p. 09)37.

Quanto à relação, a interação mútua se vale da construção negociada, enquanto ela é

causal na interação reativa. Por operar através de ação e reação, os sistemas reativos

pressupõem a sucessão temporal de dois processos, onde um é causado pelo outro. Esse

vínculo subentende uma causa e um efeito. Como muitos dos sistemas informáticos reativos
são criados à luz das ciências “duras” (hard sciences), essas relações parecem fazer sentido
sempre. Porém, as ciências sociais demonstram a dificuldade de se acreditar nessa estreita

relação, já que é muitas vezes problemático, determinar a ordem temporal de dois fatores
correlacionados (o que vem primeiro: autoritarismo ou preconceito?).

Em sistemas de interação mútua, a comunicação se dá de forma negociada, isto é, a

relação é constantemente construída pelos interagentes. Enfim, por ser um sistema aberto e
por pressupor processos interpretativos (entre outros fatores), não se pode jamais pré-

determinar que uma certa ação gerará determinado efeito. Logo a interação mútua é um
processo emergente, isto é, ela vai sendo definida durante o processo (PRIMO, 2000, p. 09)

Quanto à interface, sugere-se que sistemas interativos mútuos se interfaceiam

virtualmente, enquanto os sistemas reativos apresentam uma interface potencial. Como se
encontra em Deleuze (1988) e Lévy (1996), o virtual é um complexo problemático, enquanto

o potencial é um conjunto de possíveis que aguardam por sua realização. Pode-se dizer que
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O grifos em itálico são do autor.
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sistemas interativos mútuos operam em modo virtual, pois interfaceiam dois ou mais agentes
inteligentes e criativos.

A liberdade está presente em uma interface virtual, onde cada agente pode se rebelar

contra os roteiros e modificar o encaminhamento em curso. Porém, em um sistema reativo
apenas o agente do polo pró-ativo tem liberdade e arbítrio. O polo reativo, o reagente, é

“livre” (o termo aqui só pode ser usado entre aspas) apenas para selecionar entre certas

potencialidades. Qualquer intenção que fuja ao potencial caracteriza erro do usuário e (quase)
nunca é apresentado como falha limitante do sistema fechado (PRIMO, 2000, p. 10).

Primo (2000) adverte que as dimensões aqui listadas não são necessariamente

excludentes. Outras podem ser também agregadas. Além disso, é preciso perceber a relação
entre elas. “Mas, sobretudo, não se deve supor que em cada dimensão exista necessariamente
uma relação extremada do tipo ‘ou é isto, ou é aquilo’” (PRIMO, 2000, p. 11).

Em resumo, para Primo (2000), a interação mútua não se define apenas pela simples

troca ou intercâmbio. Uma interação mútua vai além da ação de um e da reação de outro. Tal
automatismo dá lugar ao complexo de relações que ocorrem entre os interagentes. “Vai além

do input determinado e único, já que a interação mútua leva em conta uma complexidade
global de comportamentos (intencionais ou não e verbais ou não), além de contextos sociais,
físicos, culturais, temporais, etc.” (PRIMO, 2000, p. 12).

Por outro lado, “os sistemas

reativos, por trabalharem no automatismo, não podem perceber (ou o fazem com grandes

limitações) a maioria das informações dessa complexidade, nem tampouco elementos metacomunicacionais” (PRIMO, 2000, p. 12).

Primo conclui que, para ter uma maior compreensão e se ampliar a noção de interação,

é preciso que se veja “envolvimento” como um “tomar parte”, onde o interagente pode

participar da construção do processo. E que é preciso ultrapassar a noção de mero
encantamento e trabalhar para que a participação ativa e recíproca se torne regra e não

exceção. Buscaremos, a partir dos conceitos de interação mútua e reativa, analisar como se
estabelece os processos de interação e interatividade nos programas aqui analisados.

Segundo Raquel Recuero (2009), a interação seria a matéria prima das relações

sociais. A interação é uma ação que tem um reflexo comunicativo entre os indivíduos e seus
pares, como reflexo social. Acrescenta ainda que o ciberespaço e as ferramentas de

comunicação possuem particularidades a respeito do processo de interação. Primeiro porque
os atores envolvidos não se conhecem de imediato. Não há pistas da linguagem não verbal e
da interpretação do contexto da interação. É tudo construido pelo mediação do computador. O
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segundo fator relevante é a influência das possibilidade de comunicação das ferramentas
utilizadas pelos atores (RECUERO, 2009, p. 31).

Com relação à participação mais ativa dos telespectadores, seja na televisão ou por

meio dos sites dos programas televisivos, segundo Jenkins (2009, p.328), a cultura da

convergência tem possibilitado novas formas de participação e colaboração. Ele ressalta que
ainda estamos aprendendo como exercer esse poder – individual ou coletivamente – e ainda
estamos lutando para definir as condições sob as quais nossa participação é permitida.

Nesse momento, estamos aprendendo a aplicar as novas habilidades de
participação por meio de nossa relação com o entretenimento comercial –
ou, mais precisamente, neste momento, alguns grupos de usuários pioneiros
estão testando o terreno e delineando direções que muitos de nós tenderemos
a seguir. Essas habilidades estão sendo aplicadas primeiro à cultura popular
por várias razões: por um lado, porque os riscos são baixos; por outro,
porque brincar com a cultura popular é muito mais divertido do que brincar
com questões mais sérias. (JENKINS, 2009, p. 328)

O que Jenkins chama de cultura popular, na verdade se trata de cultura de massa, dos

grandes sucessos mundiais de séries televisivas e reality shows, a exemplo do Survivor, Lost,
que impulsionaram uma grande participação via múltiplos canais, mas especialmente pela

internet, por parte da audiência e dos fãs. Essa participação evidentemente é estimulada pela

própria indústria do entretenimento midiático, pois, quanto maior o envolvimento dos fãs e
críticos, maior será o consumo de produtos culturais. Mas, ressaltamos que se tratava de
produções voltadas para o entretenimento. Como o autor sugere, essa participação não é
simples de ser conquistada e essa dificuldade pode ser ainda maior quando se trata do
telejornalismo.

Diante do exposto, do ponto de vista da interatividade, os programas jornalísticos da

Rede Globo se baseiam apenas em interações reativas, pois o que chama a atenção é que o
telespectador/internauta não poderá comentar a matéria no instante em que assiste, mesmo
estando na web, a emissora não disponibiliza um espaço para interação por meio de

comentários. O usuário poderá apenas compartilhar a reportagem nas redes sociais (Twitter,
Facebook, Google+) e no máximo curtir a matéria na própria página do telejornal ou

adicionar aos favoritos, mas tecer comentários apenas nas redes sociais, ou seja, trata-se de

um tipo de interação e interatividade, só que limitadas. Pode também realizar escolhas

predeterminadas, como a qualidade da imagem em alta ou baixa resolução (ver na figura

abaixo, podendo escolhar em 360p, 480p e 720p), pode aumentar ou diminuir a luz de fundo,
expandir a tela para os formatos tela cheia ou widescreen, pausar a reportagem e escolher se
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quer ou não assistir a publicidade. É possível também ler informações complementares sobre
a reportagem e ver o número de visualizações.

Por se tratar de um produto televisivo expandido, há a possibilidade de acessar

conteúdos complementares disponíveis na página dos telejornais, no portal G1, mas, não é

possível ter acesso a conteúdos complementares, no site globotv.globo.com ou por meio do
aplicativo GloboPlay, a versão disponibilizada é desenvolvida especialmente para aplicativos

de dispositivos móveis. No G1, as informações complementares são mais extensas, com

matérias escritas e muitos links disponíveis para outras notícias escritas. As reportagens do
telejornal em vídeo são as mesmas em ambas as páginas.

Figura 84 - Mosaico da tela do Globo Play. Cada imagem é uma reportagem.
Fonte:Globo.com. Acesso em: 02 out. 2016.

Diante disso, percebemos que as possibilidades interativas são preestabelecidas e

limitadas e se caracterizam como interações reativas, cujo polo emissor detém o controle.
Mais uma vez, a dimensão da institucionalidade se mostra como uma marca forte nos

produtos da emissora na internet. Embora as possibilidades em termos de tecnicidades
estejam

disponíveis

para

uma

maior

interatividade

e

interação

entre

os

telespectadores/usuários e a emissora, essa possibilidade não é disponibilizada pela

organização midiática. Cabe ressaltar que, nos dois ambientes, G1 e globotv.globo.com, não
há espaço para comentários dos telespectadores/internautas, o que torna a interação entre o

telespectador e os produtores extremamente limitada, ou seja, um comportamento dominante
como no modelo tradicional do telejornal na TV.
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Figura 85 - Tela ajustes técnicos da página
Fonte: Globo.com

Recorremos aqui mais uma vez a constituição da história da Rede Globo e do próprio

modelo de jornalismo desenvolvido pela empresa. A Globo se aproveita do seu poderio

técnico e do bom acabamento estético de seus produtos, mas, limita e controla o acesso dos
usuários, não os deixando interagir de forma mais direta com os produtos e produtores da

emissora e com os demais usuários/telespectadores que acessam ao conteúdo. O controle dos

comentários perpassa também na web, o controle editorial historicamente criticado é mantido
pela emissora.

Nas redes sociais, os telespectadores/usuários podem tecer comentários a respeito dos

telejornais, apresentadores, reportagens, mas não obtém nenhuma resposta ou interação por

parte da emissora. Ou seja, se trata de um processo de interação limitada, onde o polo emissor

não busca discutir as críticas com a sua audiência, o que mais uma vez reforça o caráter

reativo. Por outro lado, há momentos de interação mútua entre os usuários, quando estes
passam a discutir alguma reportagem entre si.

Mais uma vez chamamos em causa aqui, a questão do controle editorial da Globo e

sua relação com os interesses da elite empresarial e de determinados governos. O espaço
ocupado pela emissora, na internet em termos de tecnicidade, nos parece inovador e altamente

tecnológico, mas na verdade, mantém o controle da participação do público, que fica restrito a

interações pré-definidas e reforça a posição dominante do modo de fazer jornalismo na
emissora.

Com relação aos programas jornalísticos da Rede Record, Rede Bandeirantes e SBT a

postura se diferencia com relação à Rede Globo. As possibilidades de interação são maiores,
no entanto, não chega a ser uma interação plena, mútua.
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Embora os telejornais da Record Fala Brasil e Jornal da Record mantenham em suas

páginas um espaço dedicado aos telespectadores chamado Interatividade, onde os usuários

possam comentar as matérias que foram ao ar, participar de enquetes, travar discussões com
outros usuários, criticar o programa e ainda, sugerir pautas para o telejornal. No entanto, não

podemos chamar esse tipo de interação de mútua, pois, não há um diálogo direto entre os
produtores do telejornal e o seu público. O mesmo ocorre nos sites dos telejornais nas redes
sociais. Há espaço para críticas, sugestões e debates, mas, sem a participação do veículo.

Apesar dos aparatos tecnológicos permitirem a possibilidade do estabelecimento de

uma interação mútua entre os produtores e consumidores, os responsáveis pelos veículos não
emitem opiniões e nem respondem as opiniões dos telespectadores. No entanto, na rede social

Facebook, é possível se estabelecer interações mútuas entre os próprios telespectadores que

debatem algumas reportagens que foram exibidas. Temos como exemplo o link de uma
reportagem que foi comentada no Facebook do Fala Brasil.

Figura 86 – Imagem do Facebook do Fala Brasil com comentários
Fonte: Facebook/falabrasil

A princípio, se trata de uma reportagem sobre variedades, no entanto, gerou um debate

intenso com opiniões a favor e contra o alisamento de cabelo de crianças. Além do debate por
meio dos posts, há respostas diretas de um telespectador para outro, o que configura uma

relação de interação mútua, mas, apenas entre os telespectadores e sem envolvimento do
telejornal. O processo é simples, mas, o telespectador/usuário tem que aguardar a aprovação
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da sua sugestão por um moderador. Assim que sua sugestão é aprovada, o telejornal mantém
as opiniões dos telespectadores disponíveis logo abaixo da caixa de sugestões.

Os telejornais da Band seguem a mesma linha da Record e disponibiliza um espaço de

interação com possibilidades de comentários diretamente na página de cada telejornal na
internet. Trata-se de uma interação reativa em relação a postura dos veículos, pois, não há um

diálogo direto com o telespectador/usuário. Por outro lado, há a possibilidade de se
estabelecer uma interação mútua entre os próprios usuários, que comentam a opinião um do

outro. Aparentemente, nos parece que não há um moderador para os comentários, pois, a
opinião do telespectador é postada no mesmo instante. O usuário ainda pode optar por
publicar o seu comentário também nas redes sociais dos telejornais da Band.

Figura 86 - Espaço para comentários das matérias nos telejornais da Band.
Fonte: noticias.band.uol.com.br. Jun. 2015.

Como nos referimos anteriormente, o Jornal da Band, disponibiliza outros espaços

interativos e colaborativos chamado “Fale conosco”, onde o telespectador/usuário poderá

enviar vídeos, fotos, mensagens e sugestões para o veículo. E o Jornal da Noite também
possui um espaço interativo e colaborativo chamado “Participe”, onde os telespectadores

podem também enviar fotos, vídeos e sugestões. Além disso, a emissora conta também com o
aplicativo Segunda Tela, que também é um espaço de interação entre os programas e os
telespectadores.

Mais uma vez, ressaltamos que o processo de interação é apenas reativo, pois, não há

um feedback ou diálogo com os telespectadores por parte da emissora.

Quando analisamos o site dos telejornais da Band, em 2014 e início de 2015, eles não

possuíam perfis ativos no Facebook. A partir de meados de 2015, o Jornal da Band passou a
ter uma conta no Facebook, buscando um fortalecimento da interação com seu público.
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Figura 88 - Perfil do Jornal da Band no Facebook, conta criada em 2015
Fonte: Facebook/jornaldanoite. Set. 2015.

O canal fechado Band News TV, segue o mesmo padrão da emissora Band e dos

telejornais abertos. Há espaço para comentar as reportagens diretamente na página do veículo

e este conta com um perfil recentemente criado também em 2015, no Facebook. O modelo de

interação no Jornal da Band News que se apresenta é o mesmo adotado pelos veículos Jornal
da Band e Jornal da Noite, ou seja, o modelo de interação é baseado na interação reativa entre
o telejornal e seus telespectadores.

Reiteramos que, como a Band e Record, os telejornais do SBT também disponibilizam

espaço para comentários em suas páginas, logo abaixo das reportagens e também nas redes

sociais. No entanto, seguindo o mesmo paradigma das emissoras supracitadas, o tipo de
interação é apenas reativa. Não há uma participação dos responsáveis pelos telejornais nos
debates junto aos telespectadores. Não há feedback com relação às críticas e aos comentários.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No percurso que fizemos até aqui, buscamos desenvolver uma pesquisa que olhasse

para as várias dimensões do jornalismo, especialmente dos telejornais, não se limitando
apenas para a dimensão técnica e tecnológica ou para os aspectos sociais e culturais. A partir

dos Estudos Culturais, aprendemos e reafirmamos que cultura e tecnologia fazem parte do que
chamamos de modo de vida.

A partir de um percurso teórico metodológico tributário dos Estudos Culturais, que

situa o jornalismo enquanto instituição social, analisamos de que forma os telejornais na
internet, conceituado por nós como telejornalismo expandido, reconfiguram os valores-

notícia, como os sentidos de atualidade e tempo presente. Como vimos, temporalidade é uma
dimensão que nos ajuda a compreender o que a notícia deve contar e como deve fazê-lo, de

maneira a produzir um efeito de real, verdade e relevância. Os valores-notícia são vistos como
uma qualidade simultânea do acontecimento e da construção jornalística, estando presentes de
maneira combinados em todas as fases do processo de produção da notícia (ANTUNES, 2007,
p. 30).

Os conceitos de gênero (GOMES, 2011, 2007) e de Estrutura de Sentimento

(WILLIAMS, 1979) permitiram observar as dimensões históricas e culturais dos telejornais,

como as suas marcas, seu desenvolvimento e as mudanças ocorridas nestes veículos ao longo

de sua formação. Da mesma forma, o mapa das mediações de Martín-Barbero (2003) permite
também visualizar essas transformações na relação entre as pressões econômicas,

tecnológicas, sociais e a necessidade dos produtores de desenvolverem novos produtos, a
partir das matrizes culturais.

As análises dos programas das emissoras e, em especial, da Rede Globo e Globo

News, nos permitiram perceber as marcas genéricas do subgênero telejornal, presentes na
internet e que não há variação no modo de produzir e apresentar os telejornais supracitados.

Os aspectos culturais e dominantes da versão televisiva, em termos de programação e
apresentação, são os mesmos para a web. Diante disso, o que muda é a forma de veiculação e
a apropriação por parte dos usuários. Como verificamos, algumas mudanças são mais

evidentes, como a ausência da grade fixa de programação da televisão, afinal, os
telespectadores podem assistir as reportagens a qualquer momento, sem obedecer ao fluxo da

emissora e à linearidade de cada edição do telejornal, embora a proposição do fluxo televisivo
esteja presente na forma como as reportagens e as edições dos telejornais são empacotadas.
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Apresentamos o conceito de produto cultural expandido, exemplificado no

telejornalismo expandido. Esse conceito possibilitou perceber como o telejornalismo tem se

reconfigurado a partir da internet e das redes sociais. Como vimos, o telejornalismo se
desprendeu da grade de programação da televisão e da transmissão ao vivo.

Para analisar como o telejornalismo expandido constrói um discurso de atualidade,

recorremos a Gutmann (2014) e Antunes (2007), Machado (2003) e Fechine (2008) para tratar
da transmissão direta. Esse arcabouço teórico se mostrou eficiente e permitiu ver as formas

assumidas pelos telejornais na internet e como interpelam a audiência. Para Gutmann (2014,
p. 307), a construção do sentido de atualidade e interesse público lança mão da transmissão

direta enquanto tecnicidade e ritualidade. Para a autora, a transmissão direta, na apresentação
dos programas, normalmente reconhecido como ao vivo e nas reportagens pré-gravadas,
aparece como uma das principais marcas formais dos telejornais nacionais.

Foi possível perceber que, mesmo em se tratando de telejornais que não estavam sendo

transmitidos ao vivo, a sensação de atualidade e tempo presente é construída por meio da
performance dos mediadores (apresentador e repórter), a conversação que é estabelecida entre

os mediadores e o telespectador e os valores-notícia, como vigilância e revelação pública, são

ativados no momento em que o telespectador assiste a reportagem, seja ela na televisão ou na
internet.

Ao discutir como os valores-notícia são trabalhados no interior dos programas na

internet, percebemos que os valores jornalísticos como instantaneidade e simultaneidade,
embora nos telejornais não sejam transmitidos ao vivo, não perdem a sua força, pois, o

telejornal, embora tenha se libertado da grade televisiva e da transmissão ao vivo, consegue
recriar as sensações de ao vivo e de tempo presente, graças às mediações da tecnicidade,

ritualidade e institucionalidade. Dessa forma, a sensação e o efeito do “ao vivo” se mantêm,
na edição online do programa. Os sentidos de relevância pública e atualidade são preservados

e dão sustentação aos valores-notícia supracitados, no telejornalismo na internet. Assim, por
meio do hábito cultural e também dos aparatos tecnológicos, discursos e tecnicidades, o efeito
de tempo presente e atualidade são revividos pelo usuário.
Embora os

telejornais

analisados mostrem diferenças nas suas estruturas

organizacionais e tecnológicas, pois não apresentam o mesmo grau de desenvolvimento em
termos de aparatos tecnológicos, a dimensão da atualidade se mantém presente nos conteúdos
em seus sites e aplicativos.

A institucionalidade atua na relação entre as matrizes culturais e as lógicas de

produção, que estão diretamente ligadas com a mediação da tecnicidade e dos formatos
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industriais, disponibilizados para o consumo do público. Diante disso, se percebe uma

estrátégia de reforço nos produtos da Rede Globo, na internet, que obedece à mesma lógica de
produção, mantendo características similares dentro dos portais G1 e globotv.globo.com.

Essas mudanças não se configuram como características emergentes, visto que, em

termos de conteúdo e participação, não há inovação ou mudanças significativas por parte da
emissora. A lógica televisiva hegemônica é que determina o conteúdo e a limitação da
participação dos telespectadores/usuários na web. Embora, em termos de aparatos

tecnológicos, a emissora esteja à frente de suas concorrentes no país, contraditoriamente a
opção definida é por formatos industriais que não permitem a interação e participação dos
telespectadores/usuários, por meio de sugestões ou comentários, nos sites dos telejornais.

Têm-se, aqui, os elementos que são próprios da televisão e do subgênero telejornal,

por meio do formato das reportagens ou edições na íntegra e com a pouca participação do

telespectador/usuário, afinal o espaço institucional do telejornal é o lugar exclusivo dos
jornalistas, mediadores, especialistas, enquanto o cidadão comum aparece apenas como
personagem das reportagens ou como fonte.

Notamos que há uma nítida distinção, que é orientada pela linha editorial de cada

emissora e telejornal, de como cada um deles se relaciona e interage com o seu público. A
Record

e

a

Bandeirantes

apostam

em

estratégias

de

maior

participação

dos

telespectadores/usuários, abrindo as caixas de mensagens em seus sites e permitindo os
comentários dos telespectadores. Já a postura da Globo segue uma tradição que é de eleger
quem fala nos seus programas e quem comenta em suas páginas, pois a posição editorial da

referida emissora não permite a interação por meio de comentário nos sites de seus telejornais.
Como foi analisado, há uma posição institucionalizada de diferenciação dos telejornais da
Rede Record em relação à Rede Globo.

Percebe-se que as emissoras e os seus respectivos telejornais têm mantido uma lógica

de produção para a web ainda muito presa à própria estrutura empresarial e ao formato

industrial dominante, isto é, os telejornais são transplantados para a internet, utilizando a
mesma linguagem da televisão, pois são produzidos para TV e “remediados” para se
adequarem às lógicas de funcionamento da internet.

As análises revelam, também, que as emissoras não estão no mesmo patamar de

desenvolvimento tecnológico e acionam, de forma distinta, as tecnicidades. As relações entre
os telespectadores/usuários possuem diferentes ritualidades. No caso da Globo e dos seus

telejornais na internet, a participação do público é nula dentro dos sites dos programas e, ao
mesmo tempo, é ampliada nas redes sociais dos programas. Nos telejornais da Record, Band e
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SBT, acontece o contrário - devido ao fato de as emissoras permitirem que os conteúdos dos

telejornais sejam comentados, diretamente, em suas páginas na internet, possibilita uma maior
aproximação com o público. Por outro lado, a participação do público é bastante limitada nas
redes sociais desses programas, que são pouco exploradas pelos programas e também
possuem limitações tecnológicas.

De modo geral, as emissoras seguem um padrão parecido de empacotamento e envio

de seus telejornais para a web. A Globo consegue dá um melhor acabamento aos seus

produtos e um design mais amigável e plástico aos sites dos seus telejornais, no entanto,

pode-se perceber que há, mesmo no ambiente web, marcas das matrizes culturais da televisão
e do modo como se produzem as matérias. O que muda é o esforço da atualização desses
conteúdos para a internet.

Mais uma vez, parece que a Rede Globo possui maior capacidade de interpelação e

manutenção de sua audiência na internet, devido à sua competência técnica e profissional, ao
modo de fazer e operar, às tecnicidades, às relações políticas e culturais. Afirmamos isso com

base nos expressivos números dos seguidores dos telejornais da Globo, nas redes sociais e nas
suas próprias páginas, mesmo a emissora tendo uma política editorial fechada, com pouca
participação do telespectador.

Assim, é possível observar que os formatos industriais dos programas não são

inovadores, pois as empresas se limitam a adequar o conteúdo do programa televisivo às
características e limitações da plataforma da internet.

Retomamos novamente a dimensão dos valores-notícia, com foco na forma como cada

emissora constrói, por meio dos discursos, o sentido de atualidade, relevância e interesse

público. Vimos que as redes sociais são um importante espaço para a criação e manutenção de

laços sociais entre os telejornais e seus telespectadores. O exemplo mais evidente é o do papel
que alguns mediadores desempenham nas redes sociais, como o do próprio William Bonner e
de Maria Júlia.

A partir das nossas análises, foi possível perceber que a forma, como os telejornais se

posicionam na televisão e na internet em seus sites e redes sociais, evidencia o modo como
eles se constroem como instituições sociais e como legitimam os valores-notícia, a produção
do sentido de tempo presente e de interesse público.
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