
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA 

 

 

 

 

ANNA PAULA DE ANDRADE VASCONCELOS 

 

 

 

 

 

 

O TRANSBORDAMENTO DA MÍDIA TELEVISIVA: UMA ANÁLISE DO USO 

DO VC NO RNTV NO TELEJORNALISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2016 
 



2 
 

ANNA PAULA DE ANDRADE VASCONCELOS 

 

 

 

 

 

O TRANSBORDAMENTO DA MÍDIA TELEVISIVA: UMA ANÁLISE DO USO 

DO VC NO RNTV NO TELEJORNALISMO 

 

 

 

Dissertação como pré-requisito para 

obtenção do título de Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Estudos 

da Mídia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte UFRN (PPgEM/UFRN).  

Linha de Pesquisa: Estudos da Mídia e 

Práticas Sociais 

Orientadora: Profa. Dra. Valquiria 

Aparecida Passos Kneipp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN  

 

2016 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação da Publicação na Fonte 

 

Vasconcelos, Anna Paula de Andrade. 

O transbordamento da mídia televisiva: uma análise do uso do VC no RNTV no telejornalismo / Anna 

Paula de Andrade Vasconcelos. - Natal, RN, 2016. 

85 f. : il. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Valquiria Aparecida Kneipp. 

 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia. 

 

1. Telejornalismo - Dissertação. 2. Transmídia - Dissertação. 3. Rotinas produtivas - Dissertação. 4. 

Transbordamento - Dissertação. I. Kneipp, Valquiria Aparecida. II. Título. 

 

RN/UF/BCZM                                                             CDU 070:654.19 

 

 

 

 



4 
 

ANNA PAULA DE ANDRADE VASCONCELOS 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

O TRANSBORDAMENTO DA MÍDIA TELEVISIVA: UMA ANÁLISE DO USO 

DO VC NO RNTV NO TELEJORNALISMO 

 

Dissertação______________________________ em _______/_______/_______. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

________________________________________________________ 

Professora Dra Valquíria Aparecida Passos Kneipp  

Presidente 

 

________________________________________________________ 

Professor Dr. Denis Porto Renó 

Examinador Externo – UNESP 

 

________________________________________________________ 

Professor Dra Marcelo Bolshaw Gomes  

Examinador Interno – UFRN 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À revolução digital que nos fez ouvir a voz 

de muitos esquecidos, “Quem vê só um lado 
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“Pois o jornalismo é uma paixão insaciável que só se pode 

digerir e torná-lo humano por sua confrontação descarnada 

com a realidade. Ninguém que não a tenha sofrido pode 

imaginar essa servidão que se alimenta dos imprevistos da 

vida. Ninguém que não a tenha vivido pode conceber, sequer, o 

que é essa palpitação sobrenatural da notícia, o orgasmo das 

primícias, a demolição moral do fracasso. Ninguém que não 

tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso 

poderá persistir num ofício tão incompreensível e voraz, cuja 

obra se acaba depois de cada notícia como se fora para 

sempre, mas que não permite um instante de paz enquanto não 

se recomeça com mais ardor do que nunca no minuto 

seguinte.” (Gabriel Garcia Marquez)  
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RESUMO 

A proposta deste trabalho foi a de analisar o telejornalismo empregado no Rio Grande 

do Norte, agindo no recorte da emissora Intertv Cabugi e na sua relação de diálogo com 

a audiência sob o ponto de vista das rotinas produtivas dos jornalistas que selecionam as 

notícias e pautam o telejornal RNTV, primeira edição. Compreendido nas novas 

tecnologias da comunicação, o trabalho está baseado nas teorias midiáticas utilizadas 

por Muniz Sodré e Hjavard. Apontamentos sobre o futuro do jornalismo de Chaparro 

são fundamentais para o desenvolvimento da perspectiva científica. Uma vez que, 

segundo pesquisa recente, a quantidade telespectadores no Rio Grande do Norte 

permanece acima da média nacional, justifica-se o interesse por estudos dessa natureza.  

Buscou-se analisar quais são as estratégias e as inovações empregadas pelo veículo para 

garantir o interesse do público, sob a ótica dos autores, Renó e Flores, Scolari e Shirky. 

A metodologia utilizada foi um estudo de caso, como propõe Yin e fazendo-se uso da 

pesquisa participante relatada por Peruzzo. Para isso analisou-se, além das rotinas 

produtivas de produtores e editores, o poder de fala do telespectador na produção deste 

conteúdo, através de um conjunto de métodos e técnicas de pesquisa, entre eles a 

observação participante. Houve a intenção de se verificar como se dá a seleção do 

público participante, e com base em quais critérios de noticiabilidade isso acontece. A 

partir dos resultados obtidos observou-se que o jornalismo vive uma crise de identidade 

e está testando empiricamente soluções empregadas em outros meios tradicionais de 

comunicação. Assim, observou-se a presença do fenômeno denominado 

“transbordamento”. Notou-se também, ao se analisar as rotinas produtivas, a 

inexistência de núcleo especializado em participação para intermediar essas falas. Sabe-

se que a proposta do aplicativo estudado é a de que todos sejam responsáveis pela sua 

atualização e retorno aos emissores, o que não ocorreu de forma satisfatória.   

Palavras-chave: Telejornalismo, transmídia, participação, rotinas produtivas, 

transbordamento, VC no RNTV. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study aims to analyze  the Telejournalism used in Rio Grande do 

Norte, acting by means of clipping of Intertv Cabugi station and its relationship with the 

audience dialogue response, from the point of view of the productive routines of 

journalists who select the news and guided the newscast RNTV first edition. Being 

included in New Communication Technologies, the work is based on media theories 

used by Muniz Sodré and Hjavard. Notes on the future of journalism by Chaparro are 

fundamental in the development of a scientific perspective. Justified interest, given the 

fact that according to recent research the viewers of Rio Grande do Norte remain above 

the national average. It attempted to analyze what are the strategies and innovations 

used by the vehicle to ensure the public interest, from the perspective of the authors, 

Renó and flowers, Scolari and Shirky. The methodology used was a case study, as 

proposed by Yin and making use of participatory research reported by Peruzzo. In order 

to accomplish this, was analyzed well beyond production routines, producers, and 

editors, but also to determine the power of speech from the viewer in the production of 

content by a number of methods and searching techniques, including participant 

observation. In order to know if there are in fact newsworthiness criteria and how based 

upon that they are used to select the audience participation. Results show that 

journalism is experiencing an identity crisis and is empirically testing solutions used in 

other traditional communication media. Also there was the presence of the overflow 

phenomenon. It was also noted, when analyzing the production routines, the lack of a 

core nucleus specialized in participation to intermediate these lines, and the studied 

application proposal is that everyone is responsible for being up to date and for the 

feedback to issuers, which does not occur in a satisfactory manner .  

Keywords: Telejournalism, transmedia, participation, productive routines, overflow, VC 

no RNTV. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Desde a chegada da televisão ao Brasil, o telespectador era conduzido a assistir 

os veículos de comunicação em massa sem interromper a fala linear e instrumentalizada 

do jornalista. De pouco adiantava o recurso do controle remoto que permitia ao 

telespectador mudar de canal, pois os outros canais seguiam um mesmo padrão, um 

discurso semelhante. As grades televisivas eram análogas e durante cinquenta anos o 

Brasil inspirou-se no modelo americano de telejornalismo. Por isso, o advento da 

internet, sua popularização e a democratização do seu acesso para a maioria  das classes 

sociais revolucionou o fazer televisivo nos tempos hodiernos.  

Por fazer parte desse momento de passagem histórica, o presente estudo busca 

investigar as rotinas produtivas dos jornalistas potiguares e seus critérios de seleção de 

notícias a partir da participação dos telespectadores no telejornal local e os tipos de 

linguagens nos meios digitais. Agiu-se no ponto de mediação no que diz respeito à 

construção das notícias, à usabilidade de aplicativos e dos dispositivos móveis pelos 

profissionais que estão dentro das redações de televisão a construir o noticiário diário. O 

trabalho tem a intenção de conhecer com maior profundidade as práticas sociais do 

telejornalismo potiguar e o uso dos conteúdos oriundos da sua audiência.  

  Neste sentido, a pesquisa teve a intenção de analisar o telejornalismo do Rio 

Grande do Norte, da emissora Intertv Cabugi, filiada à Rede Globo, e localizada em 

Natal. Com isso tem como objeto o aplicativo “VC NO RNTV”, um software 

desenvolvido com a finalidade de gerar mais participação do telespectador nos 

telejornais locais da Rede Globo de Televisão em todo o país. As siglas variam de 

acordo com o Estado da federação no qual o telejornal está localizado. O estudo busca 

compreender que tipos de estratégias e inovações estão sendo utilizadas com a 

finalidade de garantir a melhor interação com essa audiência. E também verificar se essa 

estratégia de buscar o público a partir do uso do jornalismo considerado como 

transmidiático é uma resposta aos telespectadores ou um mero método para sobreviver 

em meio à crise do jornalismo tradicional.  

Nota-se cada vez com mais frequência a utilização do conteúdo produzido pelo 

cidadão comum nas mídias tradicionais e que esse método serve para responder a 

diversos anseios do emissor: práticas de logística produtiva, barateamento das ações e 
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engajamento do telespectador. No entanto, pretende-se compreender o que isso altera na 

rotina produtiva da construção do telejornal e quais os critérios de noticiabilidade 

empregados na seleção de notícias oriundas do público. 

  O trabalho também contribuiu para a melhor compreensão do atual momento em 

que o jornalismo vive, com a consolidação das mídias digitais e sua usabilidade por 

parte dos espectadores que hoje interagem mais com as mídias tradicionais. Será que o 

fato de uma pessoa  que possua um smartphone ou qualquer outro dispositivo móvel 

ligado à internet produzir conteúdo transforma o telejornalismo da contemporaneidade? 

Pergunta-se: o que isso traz de novo para o modo tradicional de fazer telejornalismo 

diário? E como isso pode alterar a rotina do produtor de conteúdo de um telejornal? 

Então, na atualidade, quem pauta quem? São os jornais que pautam a sociedade ou a 

sociedade que pauta os jornais? A pesquisa tem como ambição principal  responder ao 

seguinte questionamento: como as rotinas produtivas dos jornalistas estão sendo 

modificadas para se adequar às estratégias e às inovações dos conglomerados de mídia 

que buscam maiores índices de audiência? 

Contudo, o estudo não pretende esgotar o assunto e sim contribuir para o melhor 

entendimento do mesmo pela sociedade e também pelos pesquisadores de comunicação. 

Assim, faz-se  uma análise do uso do aplicativo “VC no RNTV”, através do ponto de 

vista dos profissionais envolvidos com a sua aplicação na referida emissora e saber 

quais os critérios de sua usabilidade, especificamente no telejornal “RNTV 1ª Edição”. 

Uma das hipóteses possíveis aqui aventadas diz respeito ao fato de que o telejornalismo 

vive uma crise de identidade e, assim como os demais meios de comunicação 

tradicionais (jornais impressos e rádio), está testando empiricamente a melhor solução 

para o esse momento crucial. Isto pode conduzir o estudo ao fenômeno ou conceito aqui 

denominado de “transbordamento”.  

A problemática que se observa nesse contexto é a forma como os telejornais 

estão sendo reformatados, à procura de maiores índices de audiência. Neste período de 

transição e readequação aos conteúdos digitais, o uso dos mais diversos dispositivos 

para obter informações ou até para que o telespectador acompanhe os telejornais 

acontece de forma rotineira. A partir de observações do que ocorreu em março de 2014, 

práticas de convergência e interatividade foram notadas ao longo de um ano, período em 
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que mudanças e constantes reformulações foram implementadas nos telejornais 

potiguares.  

O foco da pesquisa está na construção diária das notícias, a partir da observação 

do comportamento das redações na elaboração e na estruturação das pautas. Para isso 

utilizou-se como ponto de partida a “Teoria dos Gatekeepers”
1
 relacionada ao papel do 

produtor de conteúdos que filtra a entrada e a participação dos coprodutores no 

telejornal. À luz dessa teoria é feita a análise dos critérios balizadores de conteúdo, 

observando-se os valores de seleção e produção de notícias, também chamados de 

critérios de noticiabilidade.  

  Inserido no âmbito dos estudos das novas tecnologias da comunicação, o 

trabalho está longe de querer narrar uma circunstância evolutiva dos meios de 

comunicação. Busca atestar a necessidade de as entidades acadêmicas registrarem e 

analisarem o momento histórico no qual vivemos pela ótica das novas teorias midiáticas 

e melhor compreender o modelo de jornalismo contemporâneo. Na ordem das práticas 

sociais, a pesquisa se enquadra na nova práxis do brasileiro, que vem mudando o seu 

comportamento ao assistir televisão e interagir com a internet, e, consequentemente, 

contribuindo para uma nova prática do modo de fazer telejornalismo. 

 As justificativas para a realização desta pesquisa são teóricas, pessoais e 

acadêmicas. Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia (2015), da Presidência da 

República, 95% dos entrevistados afirmaram ver TV. Este é um hábito que une 

praticamente todos os brasileiros, com independência de gênero, idade, renda, nível 

educacional ou localização geográfica. A internet e o rádio são meios de comunicação 

também muito presentes na vida das pessoas, ainda que em menor escala: 61% têm o 

costume de ouvir rádio e 47% têm o hábito de acessar a internet. Já a leitura de jornais e 

revistas impressos é menos frequente e alcança, respectivamente, 25% e 15% dos 

entrevistados. Mostrando um recorte mais aprofundado da situação, a pesquisa 

intitulada Guerra de Telas (2015), da Nielsen, afirma que 52% das pessoas preferem 

assistir a programações de conteúdo de vídeo via dispositivos móveis (smartphones ou 

tablets, dentre outros),  48% acessam a internet e concomitantemente assistem  

televisão, e também 48% preferem assistir programações ao vivo nas 

                                                           

1 Conceito visto no segundo capítulo deste trabalho.  
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televisões. Quando somamos esses dados com a categoria Zero TV
2
, também da 

Nielsen, o conceito de assistir televisão muda completamente.  Já que a televisão tem 

como característica fundamental o fluxo contínuo, modifica-se o ato social de assistir 

televisão quando a ideia de conteúdo on demand ou via streaming é relatada por 52% 

daqueles que assistem via celular. 

   

  Para a Pesquisa Brasileira de Mídia (2015), a maior parte dos brasileiros assiste 

à televisão todos os dias da semana, de domingo a domingo. Nesse contexto, é possível 

perceber que, de segunda a sexta-feira, há uma forte prevalência de programas de cunho 

jornalístico ou de notícias, com 79% das citações, seguidos pelas telenovelas. Segundo a 

mesma pesquisa, no estado do Rio Grande do Norte, 1% da população assiste TV uma 

vez por semana, 2% duas vezes, 4% três vezes, 5% quatro vezes, 8% cinco dias na 

semana, 2% seis dias e 74% dos entrevistados assistem todos os dias, apenas 2% nunca 

assistem, e 2% não sabia responder à questão. No RN, durante os dias de semana 

assiste-se a uma média de cinco horas e dez minutos, o que é um índice maior do que a 

média nacional de quatro horas e trinta e um minutos. No Brasil, dos números totais, 

19% assistem televisão e ao mesmo tempo usam o celular, 12% usam a internet e 7% 

passam mensagens instantâneas. A mesma pesquisa identificou que o povo brasileiro 

está passando, em média, quatro horas e trinta e um minutos por dia, nos dias de semana 

e quatro horas e quatorze minutos nos finais de semana, sendo que a maior parte deles 

faz uso da TV todos os dias da semana, cerca de 73%. O hábito de estar ligado à TV 

varia muito pouco de segunda-feira a domingo. O período de maior exposição é o 

noturno, das 18 às 23h. 

  Já a pesquisa do IBOPE Inteligência (2014), de março de 2014, revela que 89% 

da população tem o hábito de se informar sobre o que acontece no Brasil pela televisão, 

o que torna a TV o meio de comunicação mais utilizado para a busca de informações. O 

rádio aparece em segundo, com 30% das citações, seguido pela internet (29%), jornal 

impresso (8%) e revista impressa (1%). E com relação à confiabilidade das notícias os 

jornais impressos são os que apresentam o maior nível de confiança dos brasileiros: 

53% dos que utilizam esse meio confiam sempre ou muitas vezes em suas notícias. O 

rádio e a TV aparecem na sequência com 50% e 49% de confiança, respectivamente. Os 

                                                           

2 Pessoas que não existem televisão nunca.  
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conteúdos digitais apresentam os menores níveis de confiança, como se segue: sites com 

28%, redes sociais com 24% e blogs com 22%. 

 Outro fato que modificou as rotinas produtivas dos jornalistas e os hábitos dos 

receptores de informação foi o aumento representativo do acesso do brasileiro à 

interneta. Segundo a pesquisa IBOPE Media (2013) o Brasil já obtinha 105,1 milhões 

de pessoas com acesso à internet, dados computados apenas no segundo semestre do 

respectivo ano. De acordo com o Instituto, o número representa um crescimento de 3% 

se comparado com o trimestre anterior que registrou 102,3 milhões de acessos. O estudo 

leva em consideração acessos à internet em qualquer ambiente como domicílios, 

trabalho, lan houses, escolas, bibliotecas, espaços públicos e outros locais.  Este número 

só tende a aumentar a cada ano conforme o desenvolvimento do país, e consequente 

poder aquisitivo e oportunidade em educação oferecida aos cidadãos. No Rio Grande do 

Norte, os dados mais recentes do Ministério das Comunicações (2015), revelam que 

92,8% da população tem acesso à rede de internet em banda larga, fixa ou móvel, o que 

em números absolutos demonstra mais de três milhões de pessoas com acesso à rede. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD (2013) cerca de pouco 

mais de 48% da população do estado possui computador em casa.  

 Inicialmente este estudo fundamenta-se na era transmídia, a qual, em linhas 

gerais, embasa-se no tripé que compõe a cultura da convergência. Esses três  pontos são: 

a convergência dos meios, disseminada pelo conceito de Henry Jenkins (2009), a cultura 

participativa, aqui sob a ótica de Clay Shirky (2011) e a inteligência coletiva de Pierry 

Lévy (2007).  

 Para iniciar o debate de forma contundente o trabalho lança mão das teorias da 

Midiatização de Muniz Sodré (2009) e Hjarvard (2012), as quais costuram o diálogo 

possível para situarmos o leitor nos estudos culturais contemporâneos de mídia. Jesus 

Martin-Barbero (1997) é citado com contribuições sobre tecnicidades, Palácios (2003) 

contextualiza quais as rupturas que as novas tecnologias da comunicação propiciam 

com o advento da internet.   

  O segundo capítulo engloba conceitos do jornalismo transmídia de Renó e Flores 

(2012) e acerca do jornalismo cidadão relatado por Gillmor (2005) e Scolari (2013), 

além da teoria do jornalismo concebida por Traquina (2005) e Chaparro (2007). Neste 

segundo tópico, discute-se a partir da ótica de Lage (2001) e Wolf (1995) sobre os 

critérios de notícia utilizados diante das estratégias de transmidiação, além das Teorias 
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de Gatekeeper, conceituadas por Traquina (2005) e Gatewatcher, de Canavilhas (2010).  

Apontamentos sobre um futuro do jornalismo são abordados na exposição de conflitos 

feita por Chaparro (2014). 

  Tudo isso tornou-se possível através dos métodos e técnicas de pesquisa 

aplicados a  estudo de caso, como nos mostra Brandão (1987), Yin (2001) e Duarte 

(2006). Inicialmente, foi feito o levantamento do que é noticiado na emissora através de 

aplicativos. Logo após, procedeu-se a uma observação participante, com base no 

conceito de Peruzzo (2005) com o objetivo de conhecer quais as mudanças nas rotinas 

dos produtores de conteúdo e qual a real usabilidade dos critérios de noticiabilidade em 

relação ao conteúdo produzido por meio dos aplicativos.  

  O conjunto de métodos apontará se a ferramenta utilizada ajuda aos produtores 

de conteúdo dos telejornais, se a mesma serve como canal de democratização da 

comunicação ou se acaba trazendo uma espécie de imbróglio na participação do 

telespectador, precisando este cumprir várias fases até chegar – e se chegar – ao lugar de 

fala. Buscou-se compreender qual o objetivo da emissora ao incentivar os 

telespectadores a contribuir com o conteúdo do telejornal através do aplicativo, “VC no 

RNTV”.  

  Apesar de o recorte epistemológico permear o texto inteiro, reservou-se a análise 

em si do aplicativo “VC no RNTV” para o quarto e último capítulo, com base em dois 

recortes de tempo distintos.  Neste momento pretende narrar sobre as rotinas do 

produtor de conteúdo, o organograma das funções jornalísticas dentro da redação e o 

tipo de conteúdo exibido durante duas diferentes semanas em 2014 e 2015. Além disso,   

tem o objetivo de mostrar como as notícias chegam e saem das redações, qual o papel 

do produtor de conteúdo e como o jornalismo transmídia pode se tornar solução para a 

crise do jornalismo tradicional.   
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CAPÍTULO 1 – A Era da Convergência: entre conceitos e aplicações 

 

Antes da midiatização da sociedade só Deus tinha 
o poder imediato, global e instantâneo.  Muniz Sodré 

 

 

 

 Antes de começar o debate de ideias cabe ressaltar que neste capítulo tratar-se-á 

sobre a realidade presente na Era da Convergência, agindo no tripé que circunda a 

confluência dos meios: convergência, participação e coletividade. São esses alguns dos 

conceitos que passam a modificar a sociedade através do processo de midiatização, 

fenômeno que está contemplado nesse novo modo de fazer comunicação social. 

Inicialmente pretende-se debater os conceitos de mídia, midiatização e 

mediações sob a ótica de Muniz Sodré (2009), Hjarvard (2012) e Jesús Martín-Barbero 

(1997). Para fundamentar os conceitos dentro da cultura da convergência, essa que pode 

ser tecnológica ou cultural, logo após vamos até Henry Jenkins (2009), visitando o 

conceito de cultura participativa, sob a ótica de Clay Shirky (2011) e o de inteligência 

coletiva, desenvolvido pelo filósofo francês, Pierry Lévy (2007).  

 

1.1 Telejornalismo diante da sociedade midiatizada 

 

 Houve um tempo que se acreditava que a comunicação resumia-se ao estudo dos 

meios emissores de mensagens. Contudo, bastou um aprofundamento nas reflexões para 

se compreender que a comunicação é a criação de outra sociedade. Sodré (2009) propõe 

que a mídia estimula a neutralização do comunitário. Apesar de simular a naturalidade 

do mundo, ela se afasta cada vez mais das condições concretas, reais e históricas de 

existência. Os meios de comunicação contemporâneos estão criando outra esfera social, 

a qual o autor nomeia de “bios”, o “bios midiático”, conceito presente neste capítulo.  

Para compreendermos a rapidez das coisas, segundo Marques (2013) há mil e 

setecentas gerações passadas o homem emergiu e passou a desenvolver a linguagem.   

Trezentas gerações depois foi estabelecida a escrita.  Trinta e cinco gerações e passou-se 

a contar – mesmo que de forma rudimentar – com a impressão. Nos últimos cem anos, 

em meados do século XX, a sociedade desenvolveu: telefone, telégrafo, máquina 
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fotográfica, rádio, televisão, computador, internet, dispositivos móveis, dentre outros 

equipamentos e tecnologias. Além das invenções que revolucionaram o processo 

comunicacional, a relação do homem com a comunicação também se modificou em 

curto espaço de tempo.  

Foi através do advento da internet e de sua popularização que o processo de 

midiatização da sociedade se concretizou e foi potencializado. Por se compreender, 

assim como Scolari (2013), o fato de se viver em um mundo cada vez mais conectado e 

imediato, percebe-se que o telespectador não consegue mais aguardar o horário do 

noticiário diário começar, para sentar-se em frente à televisão – de forma passiva – e 

receber notícias e informações sobre o seu cotidiano. Essa modificação da relação do 

público com a mídia é descrita por Sodré (2009) quando compara as imagens realistas 

apresentadas nos espelhos assim como fazem as mídias tradicionais ou lineares com os 

espectadores externos. O processo de midiatização modifica  essa representação linear e 

“realista” (grifo da autora) a partir do momento em que o usuário passa de mero 

contemplador a criador desta nova “realidade”. É importante ressaltar que esse 

fenômeno, apesar de ter tomado fôlego com o advento das novas ferramentas 

tecnológicas  – para as quais aqui se utiliza o termo “Novas Tecnologias da 

Comunicação – NTC de Palácios (2003) – não é o único fator do processo de 

midiatização. As tecnologias sempre fizeram parte do cotidiano da humanidade, 

corroborando o que afirmou McLuhan (1969) ao considerar os meios como extensão do 

homem.  

Mas a internet tem suas características peculiares de ruptura e potencialidade  

para modificar processos comunicacionais. Percebe-se que a internet é o único suporte 

com a possibilidade de assegurar a participação de todos os seus usuários. 

Historicamente todas as outras mídias permitiam de forma simples e limitada, através de 

comentários ou carta ao editor, que parte dos usuários/telespectadores obtivesse voz de 

participação. Quanto à internet, inicialmente passou por uma limitação simples de 

espaço e/ou tempo. Mas isso foi superado. Atualmente, a internet possibilita - já que 

conta com a ausência de delimitação de espaço e tempo -  a participação de todos (se 

assim quiserem). Isso significa a comunicação de todos para todos, como afirma  

Thompson (2008) ao narrar o processo de midiatização. Apesar de o suporte admitir, 

nada garante que seja feito desta forma.  
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No entanto, virtualmente, qualquer pessoa pode enviar conteúdo, o que pode 

gerar uma ilusão ou uma falsa sensação de pertencimento. O que ocorre quando os 

conteúdos da internet passam para o meio linear tradicional é que a participação torna-

se mediada, isto é, há uma interação mediada por um profissional que faz a seleção, a 

checagem do material, que aprova ou não a exibição, edita os conteúdos que passam a 

se limitar ao tempo, ao espaço e à linha editorial de determinado veículo. Percebe-se a 

atuação da mais antiga teoria da comunicação, teoria do Gatekeeper, sobre a qual vamos 

nos aprofundar no segundo capítulo. 

  Nestas circunstâncias, apesar do entusiasmo, é preciso cautela para não se cair 

no lugar-comum. Palácios (2003) considera que ultrapassamos a fase em que bastava 

falar de “revolução nos meios de comunicação” ou até em “novos paradigmas”, o que 

para Chaparro (2014) é considerado improvável já que para o surgimento de  um novo 

paradigma é preciso que ele seja criado. E, segundo esse  autor, paradigmas não podem 

ser criados. Além do perigo eminente de estabelecer um pensamento guiado por uma 

lógica de evolução de caráter reducionista, a ideia de superação sucessiva dos suportes 

midiáticos pouco contribui para o avanço do conhecimento e, portanto, para a 

maximização dos potenciais das Novas Tecnologias da Comunicação (PALÁCIOS, 

2003).  

 Mas, apesar de fugir das questões generalistas, o autor considera as mudanças 

proporcionadas com o advento da internet e sua popularização, sobretudo no campo das 

comunicações, como de fundamental importância, uma vez que potencializa 

determinados fenômenos. Não há como negar que o homem sempre foi 

instrumentalizado. Engana-se quem pensa que isso surgiu com o advento das NTC.  

Retomando, McLuhan (1969) propôs – ainda na década de 1970 – a ideia dos meios 

como extensão do homem, e Rodrigues (2015) considera que o próprio processo de 

hominização incluiu a ferramenta como extensão do corpo humano. Esse autor 

considera que se no período paleolítico nossa espécie não tivesse inventado as 

ferramentas rudimentares, como extensão do próprio corpo, nossa espécie muito 

provavelmente não estaria aqui.  

Cabe afirmar, a partir da compreensão desta pesquisa, que o processo da 

atualidade é de potencialização da midiatização, uma vez que midiáticos nós sempre 

fomos. O que surge a seguir é o poder singular que a mídia representa perante a 
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sociedade, e que passa a modificar o modus operandi de produzir comunicação, e 

consequentemente televisão, telejornalismo e suas rotinas produtivas nas redações, 

objeto de estudo deste trabalho. Para quem acompanha o desenrolar das Novas 

Tecnologias da Comunicação foi possível observar que a velocidade dos 

acontecimentos, de modo geral, tornou-se mais célere. Nota-se essa realidade 

observando-se o quanto se avançou em menos de uma década em relação a experiências 

midiáticas do passado. Basta que se leve em consideração o lançamento de smartphones  

ocorrido nos meados de 2007 (com o surgimento do primeiro iphone) e de tablets em 

2009, e que as tecnologias ainda levaram alguns anos para se popularizar. Percebe-se 

que o mundo progredia mais lentamente do que na atualidade. Os meios de 

comunicação tradicionais lineares buscaram um impulso no sentido de se adaptarem o 

mais rápido possível aos novos tempos, de maneira a acompanhar esta realidade 

tecnológica e também a sociedade em movimento.  

  Castilho (2010) conceituou o período do boom digital como o fim da Era da 

Concentração da Mídia, com resistência ao fim dos grandes conglomerados midiáticos 

contemporâneos. Essa Era da Digitalização, proposta pelo autor, rompe com o 

paradigma do inacessível, e reflete o que se vivencia ainda de forma tímida no Rio 

Grande do Norte: a mudança na postura dos telejornais ao abrirem seu espelho
3
 para a 

contribuição do telespectador. Por que se antes era preciso investimento milionário – a 

mídia viveu um longo período de centralização, hierarquia e burocratização – surgem 

tecnologias mais baratas e acessíveis que estimulam e facilitam a criação, a produção, a 

edição e, consequentemente, a distribuição dos conteúdos. 

As NTC, essas que estão mudando as profissões ligadas ao campo da 

comunicação, não transforma todos os cidadãos envolvidos nesse processo em 

jornalistas, mas, sim, em coprodutores de conteúdo. Esse termo irá permear todo esse 

estudo para designar os antigos receptores, que hoje passam a contribuir de forma não 

institucional com a produção de notícias.  Não podem ser chamados de produtores, uma 

vez que as suas participações têm que ser mediadas por um profissional da emissora.  

                                                           

3 Usa-se aqui o conceito de espelho por “relação e a ordem de entrada das matérias no telejornal, sua divisão por 

blocos, a previsão dos comerciais, chamadas e encerramento. Como a própria palavra indica reflete o telejornal” 

(PATERNOSTRO, 2001, p. 204).  
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Rodrigues (2015) quando passa a conceituar o termo mídia que originalmente 

vem do nome médium (no plural, media), trata-o como um termo latino que foi 

incorporado à língua inglesa, no final do século XIX, nos Estados Unidos, no contexto 

cultural específico dessa época, para designar três aparelhos recentemente inventados: o 

telégrafo, a máquina fotográfica (ou seja, a fotografia) e o rádio.  

O que levava os americanos a designar estes inventos como mídia era o fato de 

tornarem possível a transmissão de mensagens entre pessoas distantes, objetivo que 

os médiuns também procuravam atingir nas sessões espíritas que surgiram nessa 

época. (2015, RODRIGUES, p. 01)  

 

O autor nos esclarece o termo mídia, mas não o delimita, pois existem outras 

definições e propostas para o conceito. Esta é a denominação que foi escolhida para ser  

utilizada no âmbito desta pesquisa.   

Hjarvard (2012) contextualiza a origem do termo midiatização. Ele foi aplicado 

pela primeira vez para se referir ao impacto dos meios de comunicação na política e 

quanto a outros efeitos. No entanto,  há quem o relacione com o social, com a religião e 

com os fenômenos culturais. O conceito torna-se essencial para se compreender a 

influência da mídia na cultura e na sociedade. O autor conceitua a midiatização como 

um processo de dupla face, no qual a mídia se transformou em uma instituição semi-

independente, em que as demais instituições precisam se adequar e que, ao mesmo 

tempo, integra a rotina de outras instâncias como: política, religião, família, trabalho, 

dentre outros.  Esse fenômeno surge após as décadas de 1980 e 1990, e um número cada 

vez maior desses processos acontece por intermédio dos meios interativos de 

comunicação  e também por meios de comunicação de massa, os mass media.    

Sodré (2009) quando relata o bios midiático ou virtual enseja uma análise do 

ethos desse “novo mundo” midiatizado, suas transformações e suas referências 

simbólicas com as quais se forma a consciência contemporânea, educacional e 

política. Especula sobre atuais processos de construção da realidade, da memória e 

da identificação dos sujeitos. O autor cita ainda um termo pouco comum, mas que 

faz referência direta a questões que conceituamos aqui: a “teledistribuição”.  Este se 

caracteriza como um processo no qual a comunicação passa a designar a aceleração 

do processo de circulação das informações. Além disso, inaugura um novo 

protocolo de sentido, percepção e saber, conceito que inspira o título desta pesquisa 
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que possui no seu discurso o fenômeno do “transbordamento” da mídia televisiva, 

exposto no último capítulo deste estudo.  

Quando Martín-Barbero (1997) traz a centralidade dos meios às mediações 

propõe confrontar teorias tecnicistas e focadas no papel do emissor para analisar o 

discurso das culturas populares e como se dá a recepção das mensagens. Neste sentido,  

a mediação torna-se o foco dos estudos desse trabalho, sob a ótica de Martin-Barbero, 

tendo em vista que, com a midiatização da sociedade, a cultura popular torna-se de 

massa, e a comunicação no referido objeto de estudo é das massas à massa. A 

centralidade nas mediações, que são esse lugar de onde é possível se compreender a 

interação entre o espaço de produção e o da recepção, é o que a mídia produz. Tal 

fenômeno não responde unicamente à exigência do sistema industrial e aos estratagemas 

comerciais, mas também às exigências que vêm da trama cultural e dos modos de ver. O 

objeto de estudo desta pesquisa encontra-se diante do cenário desta sociedade 

midiatizada e ou graças a ela. As mediações são o lugar onde é possível se compreender 

a interação entre o espaço da produção e o da recepção. Sob a perspectiva das 

tecnicidades nas mediações propostas por Martín-Barbero (1997) a lógica da produção 

corresponde às competências da recepção. A tecnicidade é uma das formas de mediação 

propostas pelo autor, e será a partir dessa lógica que analisaremos o aplicativo estudado, 

já que esse é um modo de se desenvolver formatos industriais. 

 

1.2. A sociedade na convergência dos meios 

 

De acordo com Jenkins (2009) o termo convergência foi utilizado pela primeira 

vez por Ithiel de Sola Pool, o “profeta da convergência” (grifo do autor), em 

Technologies of Freedom (1983). Pool utiliza o termo como “convergência dos modos” 

(grifo do autor). 

 

Um processo chamado “convergência dos modos” (grifo do autor) está 

tornando imprecisas as fronteiras entre meios de comunicação, mesmo entre 

as comunicações ponto a ponto, tais como correio, o telefone e o telégrafo, e 

as comunicações de massa, como a imprensa, rádio e a televisão. Um único 

meio físico sejam fios, cabos ou ondas – pode transportar serviços que no 

passado eram oferecidos separadamente por um único meio – seja radiofusão, 
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imprensa ou telefonia – agora pode ser oferecido de várias formas físicas 

diferentes. (JENKINS apud Pool, 2009, p. 37).   

 

Jenkis (2009) relata outras amplitudes do termo convergência, tais como: 

convergência alternativa, convergência corporativa, convergência cultural e tecnológica. 

Para o autor a convergência das mídias é mais do que uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre a tecnologia existente, entre mercados, gêneros e 

públicos. Ratificado por McLuhan (1969) a tecnologia transforma a sociedade, e recria a 

realidade. Por isso, “a convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera 

e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento.” (JENKINS, 2009, 

p. 43).  

Para Scolari (2013), a confluência e a transformação de um conteúdo distribuído 

em diversas plataformas que fazem parte da cultura da convergência já foram descritas 

com distintos conceitos e práticas sociais: comunicação multimídia, cross-media, 

convergência digital, comunicação digital, comunicação interativa, cultura participativa, 

comunicação em multiplataformas, narrativa transmídia, células transmídias, 

transmedia storytelling , dentre outros. Em geral, ambos os conceitos fazem referência a 

momentos diferentes da comunicação que estão relacionados a produções que se 

desenrolam através de diferentes meios e plataformas, cada um com sua especificidade 

e uso, narrando uma mesma história de diferentes formas, o que abrange diversas 

plataformas, distribuição de conteúdo e também olhares da mesma narrativa.  

Mas somente com esse conceito restrito, se pararmos para comparar, 

chegaremos à conclusão de que o jornalismo pôde fazer parte de uma linguagem cross-

media antes mesmo de o conceito existir. Conseguimos explicitar isso através da teoria 

datada no século XX, a Agenda Setting (1972) que emprega a distribuição de uma 

mesma informação sendo transmitida por plataformas distintas. Os pesquisadores 

Maxwell McCombs e Donald Shaw (SHAW, E. apud WOLF, 1995) foram pioneiros 

nesse aspecto. A mesma notícia que é contada no rádio, expande-se para TV ou para a 

internet. Diferentemente do conceito que é considerado primordial na linguagem 

transmídia, de um ponto de vista bastante reducionista, trata-se de diversas mensagens, 

que são independentes e estão em meios distintos, mas que se completam.  

Logo, Scolari (2013) define o conceito de conteúdos transmídia ou 

transmidiáticos como:  
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São aqueles que navegam entre uma mídia e outra, seguindo a matriz 

discursiva da narrativa. Isso quer dizer que atualmente esses conteúdos já são 

pensados – ou deveriam – para transmutarem nos mais diversos tipos de 

mídia, assumindo suas características e possibilidades” (SCOLARI, 2013, 

p.183).  

 

  

Sodré (2006), por sua vez, afirma que somos convergentes por essência.  A 

convergência de linguagem, por exemplo, presente em várias circunstâncias da mídia. 

Para o autor temos como mídia primária o corpo, o tom de voz, a fala como algo 

material. A secundária seria a escrita, a grafia, a escultura, a pintura e muitas outras 

artes. A terciária, por sua vez, é o que se denomina de mídia elétrica, e considera-se 

como o primeiro grande meio desta fase: a televisão, a qual utiliza-se de todas as etapas 

dessa convergência, que mais à frente Sodré (2009) chama de “teledistribuição”.  

Orihuela e Santos (2004) falam deste mundo midiático ou o bios midiático de 

Sodré (2007) que ocorre devido aos espaços hiper: repletos de hipertextualidade, 

hiperlinks, hipermídias e interatividades, que são possíveis graças à convergência. O 

que muda a forma de produção de conteúdo modifica o próprio produtor, a razão pela 

qual se produz e para quem o faz. Vivenciamos um novo cenário de ambientes líquidos, 

fluídos e participativos, como relatou Bauman (2000). Uma combinação de som, 

imagens e informações. 

Inicialmente esse fenômeno foi designado pelo termo “multimidialidade”, usado 

no contexto do jornalismo online. Refere-se à convergência dos formatos das mídias 

tradicionais (imagem, texto e som) na narração do fato jornalístico. A convergência 

torna-se possível em função do processo de digitalização da informação e sua posterior 

circulação e/ou disponibilização em múltiplas plataformas e suportes, numa situação de 

agregação e complementaridade, (PALÁCIOS, 2003). Um traço importante para a 

convergência na sociedade midiática é a interatividade, descrita por Bardoel e Deuze 

(2000) como o fato de uma notícia online possuir a capacidade de fazer com que o leitor 

sinta-se diretamente parte do processo jornalístico. No entanto, há formas mais simples 

de se sentir coprodutor das Novas Tecnologias da Comunicação como a troca de e-mails 

entre leitores e jornalistas, através de fóruns de discussão de determinados assuntos 

específicos ou a disponibilização da opinião dos leitores nos comentários, como é feito 

em sites de notícias. Ou de forma mais contundente quando o receptor perpassa seu 

papel passivo e torna-se coprodutor desse conteúdo ou, como diria Jenkins, 

“prosumidor”, o que também já era feito no jornalismo impresso.  É fundamental 
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verificar as questões de seleção e mediação destas opiniões que se tornam públicas, 

temática que será tratada com maior profundidade no segundo capítulo, quando serão 

analisados os critérios de noticiabilidade. 

 

1.3  Cultura Participativa 

 

As modificações ocorridas nas últimas décadas com o desenvolvimento das 

NTC e as novas possibilidades advindas da convergência das mídias e da inteligência 

coletiva promoveram o surgimento da cultura participativa. A linguagem transmídia 

surge desse comportamento participativo da sociedade através da Web 2.0, na qual o 

usuário passa a se tornar mais participativo. Um exemplo disso é o conteúdo disponível 

no Youtube, no qual, as pessoas podem criar canais para disponibilizar seus próprios 

conteúdos e contribuir com a cobertura jornalística de determinado local.   

Para Shirky (2011), a expressão "conteúdo gerado por usuários” (p. 23) trata-se 

da marca atual para os atos criativos executados por amadores, mas que descreve atos 

não apenas pessoais, mas também sociais. Assim, a atomização da vida social no século 

XX deixou-nos tão afastados da cultura participativa que, agora que ela voltou a existir, 

precisamos da expressão "cultura participativa" para descrevê-la. “Antes do século XX, 

realmente não tínhamos uma expressão para cultura participativa, na verdade, isso teria 

sido uma espécie de tautologia.” (p. 23) Uma fatia expressiva da cultura era 

participativa, promovia encontros presenciais, participação em eventos e/ou 

performances. O autor ainda indaga “Por onde mais poderia vir a cultura?” (p. 23)  O 

simples ato de criar algo com outras pessoas e então compartilhá-lo com ela representa, 

no mínimo, um eco daquele antigo modelo de cultura, agora em “roupagem 

tecnológica” (p. 23). 

Renó e Flores (2012) caracterizam a Web 2.0, entre diversos aspectos, pela 

disponibilidade crescente de ferramentas de criação e reprodução de conteúdo. A ênfase 

recai sobre a participação, e não mais sobre a emissão isolada, uma vez que a internet se 

torna um espaço cada vez mais aberto aos modos de produção colaborativa e os sites 

deixam de ser unidades isoladas. A Web 2.0 traz uma nova arquitetura que possibilita 

aos usuários não apenas terem acesso aos conteúdos, mas essencialmente a produzi-los, 

redistribuí-los, avaliá-los, categorizá-los, de modo mais rápido e fácil.  
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Os mesmos autores (2012) consideram que essa Web começa a gerar conteúdo e 

descentralizar a informação através das ferramentas disponíveis nesse ambiente.  Trata-

se da utilização desse tipo de linguagem a partir dos anseios da sociedade, aproveitando 

as evoluções tecnológicas para criar novas estratégias comunicacionais que se utilizam 

de processos menos verticais e mais horizontais que buscam circular a informação e não 

centralizá-la. 

Jenkins (2009) indaga ainda questões semelhantes a como e qual seria o limite 

de participação deste público. E relata a tensão vivida pela indústria ao encorajar o novo 

público que agora se forma com perfil completamente diferente do público antigo. O 

telespectador antes era passivo, previsível, indivíduo isolado, silencioso e invisível; o 

novo público representa exatamente o oposto. No mesmo momento em que a 

convergência apresenta uma possibilidade de expansão a conglomerados de mídia,  ela 

também representa um risco de fragmentação e erosão do mercado. Jenkins (2009) 

afirmou a sua preocupação com o fato de se deslocar um espectador da televisão para a 

internet, pois há o risco de essa pessoa não voltar mais.  

No entanto, apesar de se narrar a experiência da sociedade midiatizada como 

uma realidade concreta e presente, se desconstrói a ideia de que basta estar conectado 

para todos os usuários estarem em pé de igualdade. Isto significaria partir simplesmente 

do pressuposto de que a qualidade e a quantidade de conexões tendem a ser as mesmas. 

É preciso reparar que a cultura participativa também pode trazer exclusão de diversas 

formas: seja esta através do analfabetismo digital, dos tensionamentos de classes 

sociais, já que os menos abastados não têm acesso com tanta facilidade a smartphones e 

a planos de internet via celular. O presente estudo compreende que o aplicativo “VC no 

RNTV”, objeto dessa pesquisa, está presente na cultura participativa, mas não abarca a 

totalidade da população, nem mesmo daqueles que têm acesso à televisão.   

 

1.4  Produtores de conteúdo por uma Inteligência Coletiva 

 

  Outro conceito presente neste estudo, e que aborda a questão das necessidades 

de diálogo com uma nova audiência nessa perspectiva da Era da Convergência, é o de 

inteligência coletiva, desenvolvido pelo filósofo da informação, Pierre Lévy. O 

estudioso francês é frequentemente citado por Jenkins em seu livro Cultura da 

Convergência (2009) e trabalha a partir da capacidade que as comunidades virtuais têm 
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de alavancarem o conhecimento e a especialização de seus membros, normalmente pela 

colaboração e pela discussão em larga escala. Lévy (2007) considera que toda a 

inteligência está na humanidade, e que esta é uma forma de poder com os mesmos 

efeitos do poder das migrações, dos Estado-nações e do capitalismo de massa. O autor 

gaulês parte do pressuposto que ninguém sabe de tudo, mas que todos sabem alguma 

coisa. Logo, juntos, sabe-se mais. Lévy (2007) conceitua que esse tipo de inteligência 

compartilhada entre indivíduos se acentua com a chegada dos meios sociais digitais.  

O propositor do conceito inteligência coletiva resume o termo como “[...] uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2007,  

p. 28). O autor busca o reconhecimento das habilidades que se distribuem nos 

indivíduos, a fim de coordená-las para serem usadas em prol da coletividade. A 

coordenação dos inteligentes coletivos ocorre com a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação. Por isso, o conceito está diretamente ligado às mediações 

tecnológicas tendo em vista que os intelectuais coletivos só podem se reunir por 

intermédio de mediações. O objeto do presente estudo está diretamente ligado ao 

conceito de inteligência coletiva, tendo em vista que se apropria dessas participações de 

geração conteúdo para compor o tempo do telejornal.  

Lévy (2007) aponta a questão a partir da construção do laço social embasado no 

saber. O que passa a reunir os indivíduos não seria mais o pertencimento a um lugar ou 

o engajamento a uma ideologia, mas, sim, as capacidades de compartilhamento dos 

saberes individuais, uma vez que as identidades passariam a ser identidades do saber. 

Esse tipo de realidade fica evidente quando se lançam campanhas em redes sociais, por 

exemplo. O saber referido não é o saber científico, mas o saber coextensivo à vida, 

diretamente relacionado aos conceitos de saber viver e viver o saber. A inteligência 

coletiva pretende tornar o saber a base principal, o alicerce das relações. Com a 

centralização das funções nos smartphones a sociedade alia-se à midiatização e passa a 

vivenciar os processos de maneira doméstica. Tudo passa a ser feito de casa: o trabalho, 

os estudos, as notícias, os amigos, as compras, dentre outras atividades.  

Apesar de haver concordância com inúmeros posicionamentos de Lévy (2007) 

com relação à inteligência coletiva, este estudo não comunga com a ideia por ele 

defendida quanto ao fim do jornalismo. Por tudo o que se vem observando ao longo de 

quase uma década, tal possibilidade parece ser remota, pois nota-se que os profissionais 

da comunicação (jornalistas, editores, publicitários, diagramadores e outros) são cada 
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vez mais fundamentais dentro desse processo, tendo em vista o número de informação 

distribuída aletoriamente na World Wide Web.  Corroborando esse pensamento, eis o 

que diz Palácios:  

 

Sugerimos, ao contrário, que com o crescimento da massa de informação 

disponível aos cidadãos, torna-se ainda mais crucial o papel desempenhado 

por profissionais que exercem funções de “filtragem e ordenamento” desse 

material, seja a nível jornalístico, acadêmico, lúdico, etc.” (PALÁCIOS, 

2003, p. 05). 

  

Por outro lado, o presente estudo também não se alinha diretamente com o 

pensamento de Lévy (2007) quando o autor afirma que com a expansão da inteligência 

coletiva todas as pessoas se tornariam em profissionais da comunicação. No âmbito 

deste estudo, pelo que se observa, esse pensamento é contraditório em relação à 

realidade atual. A comunicação de muitos para muitos por si só não garante uma ruptura 

de modelo que extinga ou aniquile o exercício do jornalismo.  Aqui se advoga uma 

maior aproximação com o pensamento de Wolton (2007) que considera a comunicação 

direta, sem mediações, como um mero desempenho técnico. “Isso apela para sonhos de 

liberdade individual, mas é ilusório.” A rede pode dar acesso a uma massa de 

informações, mas ninguém é um cidadão do mundo, querendo saber tudo, sobre tudo, 

no mundo inteiro. O presente estudo alinha-se mais ao pensamento de Palácios (2003) 

quando afirma que quanto mais informação existe, maior é a necessidade de 

intermediários, sejam eles jornalistas, arquivistas, editores, bibliotecários ou outros 

profissionais que consigam filtrar, organizar e priorizar um conteúdo personalizado. 

 Está claro que ninguém está disposto a assumir o papel de “editor-chefe a cada 

manhã”. A igualdade de acesso à informação não cria igualdade de uso da informação. 

Confundir uma coisa com a outra é tecno-ideologia. Concorda-se com a ideia de Shirky 

(2011) que os “Participantes são diferentes. Participar é agir como se sua presença 

importasse, como se, quando você vê ou ouve algo, sua resposta fizesse parte do 

evento” (p. 25). 

A proposta de Bauman (2000) considera que nessa sociedade na qual vivemos, 

sem estruturas definidas, cresce o desejo de participação, pertencimento e intervenção. 

Entre os usuários circulam diversos tipos de conteúdos.  Aproveita-se a característica da 

sociedade, na qual liquidez e mobilidade, estão presentes. A interatividade assume o 

objetivo de envolver e trazer o leitor à participação.  



31 
 

CAPÍTULO 2 - As novas faces do telejornalismo transmídia 

"Você compreenderá agora o poder que suas palavras possuem, 
 caso simplesmente as escolha com sabedoria." (Anthony Robbins) 

 
 
 

  Se o mundo mudou, o jornalismo não poderia ficar estático, esse também se 

altera. Nesse aspecto o segundo capítulo deste trabalho busca entender a matéria prima 

do jornalismo, seus critérios e seus balizadores. E procura também compreender quais 

são as perspectivas de sobrevivência deste elemento social de fundamental importância 

para a sociedade: o jornalista. Abarcar o jornalismo em sua essência requer uma viagem 

aos teóricos basilares: Manoel Chaparro (2014) e Nelson Traquina (2005).  Este estudo 

chega também aos conceitos que levam à seleção e à produção das notícias através dos 

critérios de noticiabilidade ao apresentar as teorias de Gatekeeper, uma das mais antigas 

da comunicação, e Gatewatchers, que está presente nas NTC, respectivamente, sob a 

ótica de Traquina (2005) e Castilho (2010).  

  Para desenvolver esse estudo abrangente, no capítulo 02, começa-se a discorrer 

sobre o conceito de jornalismo transmídia, embasado em Renó e Flores (2012) e acerca 

do jornalismo colaborativo relatado por Gillmor (2005). Considera-se que esse é um 

conceito fundamental para esse novo momento que o jornalismo atravessa, quando há o 

pressuposto de que a melhor forma de “sobreviver” é sob a égide de um modelo de 

negócio eficiente, lucrativo e atrativo. 

 

2.1 As bases do jornalismo na teoria e na prática 

 

Segundo Chaparro (2014), em conceito elucidativo, o jornalismo nada mais é 

que “atividade que informa e interpreta para o mundo o que de relevante acontece no 

próprio mundo.” (CHAPARRO, 2014, p.48). Vizeu (2009) relata que uma das 

peculiaridades dessa indústria está em si mesma quando produz e exibe o próprio 

conteúdo e busca ser uma subcontratante de outras indústrias. O autor relata que por 

vivermos num país de proporções continentais, também por isso a TV ocupa um papel 

relevante na formação social, principalmente quanto à criação de uma identidade 

nacional. Ou seja: mesmo com os avanços das NTC, a TV ainda não perdeu o seu posto, 
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como já foi visto através de dados de pesquisas que constatam a supremacia desse meio 

de comunicação em relação aos demais.  

 Apesar do momento que estamos vivendo de crise nos modelos de jornalismo 

tradicionais, a situação, segundo Chaparro (2014), chegou para socializar a 

comunicação. O autor afirma e este estudo corrobora que a revolução da tecnologia de 

difusão e comunicação gerou novas rotinas produtivas, novas facetas e uma nova 

produção de informação. A ação passa a ser discursiva, e só se caracteriza notícia aquilo 

que transforma o cotidiano das pessoas, que inclusive passam a participar da construção 

das notícias como coprodutores.  

Mas nem sempre foi assim. No século XX, o jornalismo era feito 

predominantemente por jornalistas e profissionais da comunicação, os fatos e as notícias 

eram a expostos a uma massa. Em contraponto, na sociedade pós século XX, produtores 

e consumidores se confundem e as notícias são conversadas e não expostas. Para 

Chaparro (2014) “o jornalismo deixou de produzir os conteúdos que divulga. O discurso 

perdeu autonomia, sim senhor, ao invés de agendar, é agendado” (p. 53) e não há mais 

ato culturalmente transformador que não passe, mais cedo ou mais tarde, pelo relato 

jornalístico. Esse relato passa a fazer parte do acontecimento, pois o revela e o 

interpreta.  

Com isso também, por mais contraditório que possa parecer, descontrói-se a 

ideia de que o jornalismo é feito de total ausência de rotinas e embasado somente em 

temáticas factuais e no inesperado. Se assim fosse, as redações viveriam o caos 

completo sem que cada função soubesse o seu papel e como representá-lo para devolver 

à sociedade o que Vizeu (2009) chamou de contrato de confiança. As rotinas produtivas 

de uma televisão e sua relação com as NTC serão abordadas no capítulo 4. O que se 

pode garantir é que, apesar de ter como matéria-prima o inesperado, a atividade 

jornalística é repetitiva e exaustiva.  

Consideração importante ao ponderar sobre a matéria-prima do jornalismo, feita 

por Chaparro (2014), é que o jornalismo não tramita pela ficção. Tem que assumir a 

limitação imposta pelo dever discursivo da veracidade. Tal predicado crível e 

verdadeiro é um pressuposto estabelecido pelo compromisso partilhado que a notícia 

tem de confiabilidade da informação rigorosa, clara e ativa dos fatos para com a 

audiência presumida, a partir de um conceito proposto por Vizeu (2009).  

Outra mudança significativa é relatada por Chaparro (2014): o desaparecimento 

do intervalo entre o acontecimento e a notícia. Quando ocorre algo relevante, as pessoas 
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não tomam mais conhecimento pelos jornais e sim pelas pessoas que estavam no local, 

sejam meros espectadores do ocorrido ou até mesmo as fontes que sofreram o episódio.     

A comunicação deixa de ser mediada somente por jornalistas e passa a ser fruto de 

quase todos. Pelo menos os que possuem dispositivos móveis passam a ter esse “poder” 

(grifo da autora).  Não há mais fronteiras. Agora, passam a existir linguagens para se 

comunicar algo. Chaparro (2014) afirma que com a revolução aumenta-se o poder da 

notícia, que se torna a forma mais eficaz de interagir no mundo, uma forma de existir. 

Historicamente, temos a primeira revolução das comunicações com a criação do 

telégrafo no século XIX. No século seguinte, a revolução da reportagem: as pessoas 

clamavam por mais informações.  

Ainda para o autor, Chaparro (2014), na atualidade temos a revolução das fontes. 

A internet e a popularização dos dispositivos móveis estão tirando o alicerce do quarto 

poder. Antes, as notícias se consolidavam como tal dentro das redações quando, através 

das fontes ou do conhecimento de causa, os jornalistas decidiam o que, quem, quando, 

como e onde noticiar. Há uma lógica simples de mais notícias, o volume do que está 

sendo noticiado agora é maior e há menos investigação. O fato de o repórter estar se 

acomodando com a versão da fonte oficial pode ser resultado de uma crise dos tempos 

atuais. Como o autor contextualiza de modo histórico:  

 

As coisas mudaram ao longo dos anos 70, principalmente depois deles. 

Democracia, mercado e tecnologia formaram a mistura que criou a lógica da 

competição sustentada em informação, com mais ou menos exageros 

neoliberais. Institucionalizaram-se os interesses, as ações, as próprias 

pessoas. Globalizaram-se os processos, as emoções, principalmente os fluxos 

e os circuitos de informação. E o desaparecimento do intervalo de tempo e a 

distância da difusão das notícias subverteu os conceitos de atualidade, 

proximidade, universalidade e periodicidade, características básicas e 

constantes do jornalismo. CHAPARRO, 2014, p. 60 - 61).  

 

  O autor ainda nos deixa a problemática de transformar esse fluxo intenso de 

informações em modelo de negócios. Um dos maiores desafios do jornal (entende-se 

aqui como meio, empresa geradora e difusora de conteúdo, seja ele de modo televisivo, 

impresso, radiofônico ou outro afim) é manter-se como modelo de negócio. “O 

jornalismo só sobreviverá se também for negócio, fonte de lucro.” (CHAPARRO, 2014, 

p. 17). Se todo mundo pode ser um jornalista em potencial e noticiar, reportar fatos e 

transmitir informações, o que me faz ser destaque nessa área? Conceitos propostos por 
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Belau (1966) são defendidos por Chaparro: credibilidade e veracidade, esses são a alma 

do jornalismo. Assim diz o autor:  

Para uma nova compreensão do jornalismo, que a meu ver terá de assumir, 

como predominante, a vocação de ambiente confiável e de linguagem 

narradora, eficaz para expressão e viabilização dos confrontos discursivos das 

ações humanas, na dinâmica da atualidade. (CHAPARRO, 2014, p. 17). 

 

  Ressalte-se que é necessário diferenciar os conceitos de jornalismo e jornal para 

que assim se possa definir melhor sobre o que se está falando. O autor mencionado 

anteriormente assim se posiciona: 

Jornal é negócio, cada vez mais negócio, e como negócio é pensado e gerido. 

Trata-se de objeto concreto, mensurável, comercializado, produto industrial 

que dá lucro, e pela lógica do lucro é controlado. Jornalismo pertence ao lado 

dos valores. Integra o universo da cultura, como espaço público dos discursos 

sociais conflitantes. É objeto abstrato, inserido no cenário humano da 

complexa construção do presente. (CHAPARRO, 2014, p. 25- 26). 

  

  Não é de hoje que a diferença entre o veneno e a cura é a dose. Para Chaparro 

(2014), a essência do jornalismo é o conflito, pois sem conflitos não há jornalismo. 

Logo, o momento pode ser visto como oportunidade para se criar um modelo de 

negócio que sobreviva e transpasse a situação atual. Ou seja: deve-se utilizar a dita 

revolução das fontes em benefício da causa e esses geradores de conteúdo em adição ao 

jornal, que deverá ser símbolo de confiança e credibilidade. Se por um lado acredita-se 

que o objeto desse estudo trabalha de forma eficaz a revolução das fontes e a geração de 

conteúdo em adição ao jornal, nota-se que as rotinas produtivas dos funcionários 

prejudicam o andamento desse engajamento, detalhes que serão aprofundados nos dois 

últimos capítulos.   

 Casanova y Todoli (2005) relata que o jornalismo também sofre – sobretudo o 

atual – com a ditadura do tempo, com a luta contra o relógio.  E com o enxugamento 

das redações essa questão tornou-se cada vez mais evidente: autocensura e falta de 

espaço. 
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2.2. Os novos e os velhos critérios de noticiabilidade 

 

Chaparro (2014) afirma - e o presente estudo busca investigar -  que o 

jornalismo evadiu-se das redações. O intervalo entre o fato e a notícia desapareceu.   É 

partir daí que se derruba, definitivamente, a crença no quarto poder. Não é mais o 

jornalista que decide onde, quem, o que, quando, como, por que algo é notícia.  Mas 

apesar de as NTC proporcionarem um modelo de comunicação mais democrático, a 

capacidade organizacional e o discurso oficial  contribuem para a permanência da mídia 

linear ou mass mídia. A partir disso diversos autores trouxeram critérios e valores  para 

balizar as escolhas de produção e seleção de notícias, uns revisitados e outros mais 

contemporâneos. Tais critérios e valores têm a finalidade de auxiliar os profissionais nas 

decisões do que de fato pode ser de relevância social, levando-os a bem desempenhar a 

função de gatekeeper, seja na produção, na edição ou na exibição de materiais. 

Chaparro (2014) afirma que o que não transforma não é notícia, mas esses balizadores 

podem ser mais exatos. 

Para Traquina (2005) existem dois tipos de valores de notícias, os de seleção e 

os de produção. Os primeiros, recorrentes na seleção, são: morte, notoriedade, 

proximidade, novidade, tempo, notabilidade, conflito, infração e escândalo. Já para a 

produção é preciso disponibilidade, equilíbrio, usualidade, concorrência e dia noticioso.  

Lage (2001) afirma que no campo das avaliações empíricas, alguns itens são 

consideráveis: a proximidade, a atualidade, a identificação, a intensidade, o ineditismo, 

e a oportunidade. Mais para frente o autor lembra também a identificação humana. O 

autor ainda recorta essa realidade para o mercado ao relatar que:  

 

[...] para as empresas de comunicação esses fatores influem segundo a ordem 

de interesse de classes; secundariamente, operam ainda gostos individuais de 

pessoas que dispõem momentaneamente de algum poder; ou estratégias 

fundadas em avaliações prévias quanto a efeitos, consequências e 

desdobramentos de um fato noticiado. (LAGE, 2001, p. 94)   

 

O autor entende por atualidade um fato novo ou que esteja na ordem das 

discussões sociais. Proximidade não se refere apenas a questões geográficas, mas a 

demandas vivenciadas pela audiência. O autor considera ainda que “o raciocínio 
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recorrente é de que o homem se interessa principalmente pelos fatos mais próximos no 

tempo. No entanto, o novo às vezes confunde a sociedade com o ainda não conhecido, 

embora de ocorrência remota.” (LAGE, 2001, p 95).  

Sabe-se que a função social do jornalismo é a utilidade pública. Lage (2001) 

conceituou notícia no sentido mais amplo e desde os tempos mais antigos como: “o 

modo corrente de transmissão de experiência – isto é, a articulação simbólica que 

transporta a consciência do fato a quem não a presenciou.” (LAGE, 2001, p. 49). Ou 

seja, o ato de tornar de conhecimento público questões como serviços, acontecimentos 

relevantes e temáticas de importância social. Logicamente que nem todas as notícias 

terão que obedecer a todos esses critérios.  

 Ainda na década de 1990, Wolf (1995) dividiu em cinco categorias os critérios 

de notícia. São elas: a substantividade, o produto, o meio, o público e a concorrência. 

Para o autor, que atuava numa realidade comunicacional completamente diferente, era 

necessário analisar-se substantivamente o fato, sua relevância. Depois, se analisa o 

produto confeccionado, a notícia em si e o meio que o veicularia e para qual público. 

Finalmente, avalia-se se a concorrência poderia ou não reportar o fato.  O autor 

considera que:  

 

[...] a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de 

escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de 

factos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias" (Wolf, 

1995, p. 168).  

 

E continua:  

 

Os critérios devem ser fácil e rapidamente aplicáveis, de forma que as 

escolhas possam ser feitas sem demasiada reflexão. Para, além disso, a 

simplicidade do raciocínio ajuda os jornalistas a evitarem incertezas 

excessivas quanto ao fato de terem ou não efetuado a escolha apropriada. Por 

outro lado os critérios devem ser flexíveis para poderem adaptar-se à infinita 

variedade de acontecimentos disponíveis; além disso, devem ser 

relacionáveis e comparáveis, dado que a oportunidade de uma notícia 

depende sempre das outras notícias igualmente disponíveis (WOLF, 1995, p. 

174).  
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Pastoriza (2003) propõe de modo mais amplo quinze pontos fundamentais para a 

cobertura jornalística. São eles:  

[...] interesse informativo, atualidade, nova atualização, novidade ou fato 

raro, utilidade, choque de interesses, importância de envolvidos, ordem de 

emissão, imagem ou empresa, possibilidade de gerar entretenimento, 

duração, acessibilidade, quantidade de afetados, proximidade e emotividade. 

(p. 53). 

 

Mais recentemente, Siqueira (2013) fala sobre um novo valor noticioso que não 

havia sido citado até então pelos autores acima, o que ela relata como flagrante único de 

coprodução. Diversas vezes as histórias são recontadas através de câmeras de segurança 

ou de imagens de cinegrafista amadores.  

 

2.3. As novas possibilidades dos portões 

 

 Traquina (2005) relata ainda que uma das primeiras teorias estudadas  na 

literatura acadêmica do jornalismo foi a do gatekeeper,  dos anos 1950, por David 

Manning White, que a usou para se referir ao jornalismo. A terminologia é original de 

um artigo de 1947, de autoria de Kurt Lewin, sobre decisões domésticas na compra de 

alimentos para a casa. O termo refere-se a um profissional “que toma uma decisão numa 

sequência de decisões” (p. 150). 

   Aplicado ao campo jornalístico, o processo é relacionado aos diversos “portões” 

em que os fatos precisam passar diante do fluxo de decisões, até ir ao ar, como 

 

Figura 01 – Representatividade da teoria do gatekeeper  

Fonte: autora (2016) 
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pode-se ver na figura 01, elaborada pela autora, que mostra o caminho percorrido pela 

notícia na rede de televisão objeto desta pesquisa.  

Para Traquina (2005), os primeiros guardiões desse portão são os produtores de 

conteúdo que recebem informações dos mais diversos canais: e-mails, agências de 

notícias, assessorias, sites institucionais, portais de internet, outras emissoras, 

telefonemas, aplicativos de interação (como o que é analisado nesse estudo), dentre 

outros. Assim, seleciona-se o que pode vir a gerar conteúdo para o telejornal e, em 

conjunto com a edição, é analisado o método a ser utilizado. Dessa forma, algumas 

temáticas são descartadas, ou seja, não passam pelo segundo portão. Vale lembrar que 

além dos critérios técnicos, já citados aqui na visão de diversos autores no tópico de 

critérios de noticiabilidade, cada veículo possui autonomia e suas limitações editoriais e 

também de produção. É na edição que se analisa se o conteúdo “rende ou não” (como é 

utilizado no jargão do jornalismo cotidiano) e avança para a próxima etapa. O terceiro e 

último portão é o da exibição. Uma determinada notícia pode deixar de ir ao ar caso não 

seja produzida a tempo de ser veiculada. Uma outra razão excludente pode-se dar no 

caso de a equipe chegar ao local e constatar que o conteúdo não é tão relevante. Pode-se 

também excluir determinada temática de acordo com pluralidade do jornal ou até 

mesmo se surgir um fato mais relevante. Conforme podemos ver na representação da 

figura 01, o número de temáticas que chegam até as redações pode ser enorme, mas 

somente uma proporção muito baixa tem aproveitamento suficiente e vai ao ar. Essa 

teoria surgiu quando o jornalismo praticada ainda era analógico. Contudo, os seus 

princípios básicos ainda hoje continuam válidos,  apesar de as metodologias terem se 

renovado.  

2.3.1 Teoria dos Gatewatchers 

Canavilhas (2010) tornou público o conceito de midiatização, no qual as Novas 

Tecnologias de Comunicação dialogam de muitos para muitos, ou de muitos para um, 

ou até mesmo de um para um. O modelo atual é descentralizado e bidirecional, a 

comunicação acontece com fluidez. A partir dessa constatação houve uma reformulação 

da teoria dos gatekeepers e passou-se à teoria dos gatewatchers.  

O mesmo autor (2010) considera os gatewatchers como os novos tipos de 

gatekeepers, uma vez que existem mais mídias e mais cidadãos com prestígio de mídia.  

Ou seja, o lugar de fala passa exercer um papel fundamental. Dessa forma, passa a fazer 
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parte da rotina produtiva do jornalista acompanhar e assistir a determinados conteúdos 

com o propósito de reproduzi-los. Se antes o lugar de fala e decisão pertencia aos 

produtores dos grandes veículos de massa, atualmente as comunidades se constroem 

virtualmente e é preciso dialogar com elas.  

 As duas fases cruciais para a rotina produtiva dos jornalistas estão na recolha de 

informações e na sua distribuição. O novo ecossistema midiático já falado aqui 

aproxima os dois extremos dessa produção. Há, no entanto, dois tipos de gatewhatchers: 

o tradicional, humano, representado pelos jornalistas que selecionam através dos seus 

critérios de valores de notícia o que será publicado devido à falta de espaço para as 

publicações integrais nos meios lineares. O outro tipo de gatewatcher é de natureza 

técnica. São as tags e os feeds, por exemplo. Como na Web não há limitação de espaço 

físico, pois os leitores precisam acompanhar o que é produzido, esses mecanismos de 

triagem ainda deixam lacunas, mas indicam o que é produzido. Servem para indicar 

pistas de leitura e não mais selecionar ou resumir as notícias.  

Esses personagens compõem o cenário do ecossistema midiático, proposto por 

Sodré (2007), que fazem parte do ciberespaço e, com a multiplicação das fontes e com o 

excesso de informação, atuam de forma peculiar na rede.  As comunidades que surgem 

a partir dos gatewhatchers criam um grupo de leitores. E, assim, surge uma comunidade 

que  gera uma relação bidimensional, ou seja, cria-se a  fala de muitos para muitos. 

Agora, as notícias vão até os receptores e eles respondem coproduzindo material para a 

mídia massiva. Esse processo tem o dom de apontar indícios da existência de um 

“transbordamento”, um dos objetos centrais deste estudo.     

 

2.4. Jornalismo transmídia: conceito 

 

  Por muito tempo o telejornal foi alheio à crise da imprensa que assolou os 

jornais impressos e as emissoras de rádio. No entanto, com a multiplicação das 

plataformas online de acesso gratuito ou pago aos vídeos, o telejornal passou a sofrer 

algumas consequências disso e veio a ser influenciado no seu modo de operação. Para 

Jenkins (2009), historicamente o advento de qualquer novo meio de comunicação exclui 

o outro. O que ocorre é a substituição das ferramentas que são utilizadas para acessar o 

conteúdo de um determinado veículo. Isto significa que o conteúdo, o status social, o 
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público, as ferramentas podem até se modificar, mas os meios de comunicação não 

serão extintos. O autor, que marcou época com a frase “o meio é a mensagem”, acredita 

que “as novas tecnologias e os novos meios pelos quais cada um se amplia e prolonga-

se constituem ações com repercussão na sociedade como um todo.” (MCLUHAN, 1969, 

p. 82 - 84).  

De acordo com Jenkins (2009, p. 49), “a narrativa transmídia refere-se a uma 

nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que faz 

novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de comunidades de 

conhecimento”. Isto ocorre graças à internet, que democratizou esses processos de 

comunicação e de difusão de informação, ou parafraseando Ramonet “saímos de Mídia 

de Massa para a Massa de Mídias, a lógica 'vertical' que caracterizava a relação mídia-

leitor torna-se, de agora em diante, cada vez mais 'horizontal' ou 'circular' ”(2012, p. 

19). Além da participação, na narrativa transmídia tem a questão da multiplicação da 

informação, que segundo Jenkins pode ser: “uma história transmídia se desenrola 

através de múltiplos suportes midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira 

distinta e valiosa para o todo.” (2009, p.138). 

Num recorte específico para o jornalismo surge a proposta de Renó e Flores para 

um jornalismo transmidiático, no qual diferentes formatos e formas de transmissão de 

informações:  

 

O jornalismo transmídia obtém uma forma de linguagem jornalística que 

contempla, ao mesmo tempo, distintos meios com várias linguagens e 

narrativas a partir de numerosos médios e para uma infinidade de usuários. 

Por- tanto, são adaptações de recursos audiovisuais, de comunicação móvel e 

de interatividade na difusão de conteúdo, mesmo a partir da blogosfera e das 

redes sociais digitais, que ampliam de forma considerável a circulação de 

conteúdo. (RENÓ; FLORES, 2012, p. 82, tradução nossa)  

 

 As narrativas transmídia são todas voltadas para o gênero ficção. O jornalismo 

tornou-se transmídia com a popularização dos recursos digitais ou sempre teve essa 

característica e se adequou apenas às tecnologias momentâneas? Para Scolari (2013) o 

caráter narrativo do jornalismo é indiscutível e essa caraterística o leva a sobreviver à 

crise vivenciada. O autor também deixa claro que não é nenhuma novidade o jornalismo 

ter se tornado transmídia: 
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Enquanto jornalismo sempre se mostrou em certa forma como transmídia, 

nunca havia sido tão evidente a necessidade de mostrar narrativas informáticas 

que se implantem através dos meios e plataformas. Por outro lado, os 

jornalistas pouco a pouco, vão compreendendo que não estão sozinhos: outros 

sujeitos – semiprofissionais da informação incluindo amadores que nunca 

haviam pisado em uma redação – se associaram à rede e também participam 

nos fluídos informativos que cruzam o ciberespaço. (SCOLARI, 2013, p. 189, 

tradução nossa).  

  Para o autor (2013), o conceito “jornalismo transmídia” trata da narração das 

histórias contadas por meio de várias plataformas e diferentes canais. É a partir da 

presença dos consumidores que essa narrativa se constrói, ganhando participação, mas 

perdendo parte do “efeito surpresa” (grifo da autora). Quando a mídia de massa passa a 

noticiar o acontecimento, o efeito surpresa, que naturalmente se espera diante de 

grandes acontecimentos, é perdido já que a notícia passou a ser difundida por outros 

meios. Por exemplo: a derrubada do World Trade Center, quando ocorreu transmissão 

ao vivo de televisão; a morte de Osama Bin Laden, que  foi informada pelo Twitter; e a 

queda do avião de Eduardo Campos, pois antes de se confirmar a queda do avião 

milhares de fotos já circulavam pela internet. Existem outros tantos exemplos de  

notícias que mudaram as projeções para o futuro e sobre as quais a humanidade ficou 

sabendo primeiro através das mídias sociais digitais. Importa compreender que esta 

vertente do jornalismo pode ser uma das possíveis soluções para que os jornais, 

enquanto modelos de negócios, consigam sobreviver à crise oriunda das revoluções 

tecnológicas. Para o autor as organizações deveriam centrar-se em narrar ou contar 

histórias e não se prender a plataformas de distribuição. Então ele provoca: “A pergunta 

que lhes fazia era sempre a mesma: qual é o seu negócio? Imprimir papel ou informar os 

cidadãos?”(SCOLARI, 2013, p. 182, tradução nossa).  

  No modelo tradicional de jornalismo em veículos impressos paga-se em troca de 

informação, jornais e revistas são comercializados. Na radiodifusão (TV e rádio), em 

troca de publicidade se tem informação. Para Scolari (2013) a informação é um relato 

que pode circular através de múltiplos meios e plataformas, para que chegue da melhor 

forma possível aos espectadores criando sentido em um mundo em que acordos entre 

diferentes plataformas de conteúdo são cada vez mais possíveis. 

Palácios (2003) relata ainda que características presentes no jornalismo online, 

que também são centralizadoras do jornalismo transmídia, vêm desde os tempos da 

comunicação analógica com seus potenciais de ruptura latentes. Agora, com o 

ecossistema midiático, as mudanças e as rupturas também são inevitáveis, mas não se 
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reinventou a roda. Dentre essas características o autor destaca as “continuidades”, tais 

como:   “multimidialidade”, que é parte inerente da televisão, uma vez que a mesma 

dispõe de imagem, texto e som. Da mesma forma isso acontece também com o CD-

ROM. Para o autor (2003) a “personalização” também se trata de outra continuidade  

que se faz presente quando os canais de televisão segmentam sua programação de 

acordo com o horário do seu público-alvo. Ou quando os jornais impressos dividem os 

temas em cadernos. A ruptura dar-se-á no limite de espaço e tempo e essa é uma das 

características mais importantes desse novo modelo de comunicação tendo em vista que 

nunca antes na história do jornalismo houve a possibilidade de infinito armazenamento 

de dados. Com isso, a possibilidade de indexação traz tanto benefício para o produtor de 

conteúdo, além de servir como extensão privilegiada de sua memória.   

  Gillmor (2005)  refere-se à possibilidade de qualquer um produzir informação, e 

como isso dará voz às pessoas que não a têm. Precisamos ouvir o que elas têm a nos 

dizer, e chegar aos locais que nunca chegamos.  

La diferencia del Periodismo transmedia sobre las otras formas de narrativa 

periodística es que con la narrativa transmedia es posible aprovechar las 

posibilidades comunicacionales presentes en la sociedad post-moderna, 

donde la movilidad y la liquidez de estructuras, o sea, la interactividad, 

asumen papeles importantes en el campo de la comunicación, como la de 

involucrar y atraer al receptor para la interpretación participativa del mensaje 

PORTÓ e FLORES, 2012, p. 82).  

A diferença do jornalismo transmídia sobre as outras formas de narrativa é 

que com a narrativa transmídia torna-se possível aproveitar as 

potencialidades comunicacionais presentes na sociedade pós-moderna, nas 

quais a mobilidade e a liquidez de estruturas, ou seja, a interatividade, 

assumem papéis importantes no campo da comunicação, como o de envolver 

e atrair o receptor para a interpretação participativa da mensagem. (RENÓ e 

FLORES, 2012, p. 82 – tradução da autora)  

 

Mas será mesmo que uma lógica perpassa a outra? Então, com o acesso à 

informação, livre e gratuito, o jornalismo vai acabar? Responder ao questionamento 

ultrapassa a intenção deste estudo, mas acredita-se que esse momento é decisivo para os 

próximos passos do jornalismo.   

A apresentação da notícia precisa gerar espaço para a participação ativa dos 

consumidores, pois não se deve consumir conteúdos passivamente.  Isto pode ser feito 

de diversas formas, desde as mais simples e antigas, como as cartas ao editor, como 

projetos de inteligência coletiva para solucionar questões que necessitam de mais 
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recursos e de elaboração mais complexa. O jornalismo transmídia está embasado na 

cultura da convergência e na tríade: participação ou interatividade, inteligência coletiva 

e convergência de meios. Ele já é realidade palpável no cotidiano das redações 

jornalísticas, talvez com outra nomenclatura. Uma situação semelhante observada em 

uma emissora de televisão comercial foi o que deu origem e embasou o presente estudo.   
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CAPÍTULO 3 – Métodos e técnicas da pesquisa 

 Para a realização do presente trabalho optou-se pelo “estudo de caso” como 

sendo a abordagem metodológica de investigação mais adequada para o que se 

pretendia, com base nos autores Brandão (1987), Yin (2001), Peruzzo (2005) e Duarte 

(2006).  

 A pesquisa foi dividida em duas etapas distintas. Na fase inicial, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica e um levantamento das emissoras de televisão potiguar, a fim de 

saber quais utilizavam qualquer tipo de dispositivo móvel em seus telejornais. A partir 

desse levantamento foi possível identificar o uso de um aplicativo próprio na rede 

Intertv Cabugi: o “VC no RNTV”.  Tal aplicativo permite ao usuário participação direta 

no que é noticiado na emissora em seu telejornal. Logo após, passou-se a observar o uso 

do aplicativo nos telejornais da referida emissora. Em seguida, com o objeto de pesquisa 

já recortado e com um levantamento de uma semana de telejornal, optou-se por utilizar 

a técnica de observação participante. Houve um entendimento de que essa técnica seria 

a mais adequada para se conhecer quais as mudanças nas rotinas dos produtores de 

conteúdo e qual a usabilidade dos critérios de noticiabilidade nas informações que 

chegavam à redação através do aplicativo.  

  O conjunto de métodos apontou e a ferramenta ajuda aos produtores de conteúdo 

dos telejornais. No caso, pretendia-se esclarecer se a mesma serve como canal de 

democratização da comunicação ou se contribui para a criação de um imbróglio na 

participação do telespectador, precisando este cumprir várias fases até chegar ao lugar 

de fala. Noutras palavras, busca-se entender qual seria o objetivo da emissora ao 

incentivar os telespectadores a contribuírem com o conteúdo do telejornal através do 

aplicativo “VC no RNTV”. Com a evolução dos trabalhos de pesquisa pretendia-se  

responder à indagação se a solução de uso do software é um convite para que a nova 

audiência tenha o aporte adequado para conversar com a produção do jornal e/ou se  

pode ser caracterizado como uma resposta ao anseio desse público. Noutros termos, 

pode-se levantar o questionamento de como o uso desse aplicativo pode influenciar nas 

mudanças do jornalismo e que tipos de mudanças são essas. E se representam, afinal, 

um avanço ou apenas uma adequação aos tempos modernos.   

Apesar de o objeto epistemológico permear o texto inteiro, reservou-se a análise 

em si do recorte em dois momentos diferentes de uso do aplicativo “VC no RNTV” para 
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o quarto e último capítulo, uma vez que se sentiu a necessidade de se dedicar um 

capítulo à parte (este terceiro, no caso), para se relatar nuances da experiência 

metodológica que foi muito rica. Ao longo da pesquisa, em face às dificuldades 

encontradas, houve necessidade de mudança de rumos na forma de observação dos 

acontecimentos. Portanto, a ideia é a de que neste terceiro capítulo sejam narradas as 

experiências e os momentos de contemplação da pesquisa em seu papel fundamental de 

modificar o modo como se encara o objeto. 

 

3.1 Conceitos e técnicas na pesquisa participante 

 

  Depois do levantamento feito durante uma semana (presente nesse estudo no 

Anexo C), foi observada a grade de sete emissoras de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte para saber se estas utilizavam algum tipo de convergência com os meios digitais. 

Era necessário identificar o uso de um possível jornalismo transmídia em algum, ou em 

mais de um, dos telejornais locais entre as emissoras pesquisadas. A partir das 

observações feitas, notou-se que a única emissora que possuía um aplicativo próprio,  

utilizado para a participação do público, era a Intertv Cabugi. Assim sendo, o “VC no 

RNTV” consagrou-se como o objeto do presente estudo, até mesmo pelo seu ineditismo 

e por uma certa centralidade de uso como porta de entrada para os telespectadores da 

emissora, que não utilizava outros meios de comunicação direta – como alguns que 

estão presentes nas NTC -  para com o seu público.   

 Com isso, buscou-se responder à pergunta: como o diálogo com esses novos 

conteúdos interferem na rotina produtiva dos jornalistas? Devido ao fato de os 

fenômenos televisivos serem dificilmente controlados e estarem completamente 

inseridos na vida real optou-se por um estudo de caso como método de pesquisa.  Yin 

(2001) descreve o estudo de caso como método comumente utilizado para se 

compreender fenômenos sociais complexos, como o que estamos relatando, preservando 

as características holísticas e significativas dos eventos sociais da vida real. 

 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2001, p.19). 
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A partir das técnicas propostas pelo autor, foi desenvolvida uma revisão 

bibliográfica. Somente após delimitar o objeto e o período que seria pesquisado, outro 

levantamento foi feito, dessa vez no espelho do telejornal diário que mais utilizava a 

ferramenta, “VC no RNTV”. Para o recorte epistemológico foi necessário definir um 

período de curto prazo para que a coleta de dados ocorresse de forma mais natural. O 

momento escolhido foi uma semana comum com cinco edições do telejornal, mas sem 

nenhum acontecimento agendado para que pudesse ser observado o funcionamento 

dentro da normalidade desse suporte de mídia. O período escolhido foi de 17 a 21 de 

novembro de 2014 para observar a utilização do aplicativo que está sendo estudado. O 

telejornal RNTV 1ª edição foi selecionado por ser o que mais faz uso da tecnologia, 

uma vez que  o aplicativo foi criado intencionalmente pensando-se neste telejornal que 

busca praticar um jornalismo mais voltado ao cidadão. A partir do conceito de 

jornalismo cidadão
4
 já descrito neste estudo, buscou-se analisar a real usabilidade do 

programa e quais os critérios noticiosos que são utilizados.  Assim, durante as cinco 

edições do telejornal, observou-se a veiculação de quatorze materiais, entre vídeos e 

fotos, fruto da participação do público.   

  Porém, como o objetivo era conhecer a rotina produtiva desses produtores de 

conteúdo para aprofundar a temática, em um segundo momento, a abordagem 

metodológica enveredou pela pesquisa participante, que utiliza a prática da observação 

participante. Peruzzo (2005) a conceitua como circunstância em que o investigador se 

insere no ambiente natural do grupo que está sendo investigado. Para Peruzzo (2005), 

são características do investigador participante: estar sempre presente no ambiente, para 

que possa “ver as coisas de dentro” (p.127), compartilhar as atividades do grupo, 

envolver-se nas atividades de convivência ou co-vivência de interesses e fatos do grupo 

investigado, além de assumir o papel de integrante do grupo para poder atingir o sentido 

de suas ações. Assim, recortou-se mais um período para análise, de 07 a 11 de setembro 

de 2015, dessa vez com os mesmos critérios do período anterior, mas com a comparação 

no uso das hashtags, mecanismos de busca que usam o ícone do jogo da velha para 

selecionar uma palavra-chave em duas redes sociais digitais: Twitter e Facebook (como 

se pode observar na tabela 01, página 46). Desse modo, passou-se a analisar o noticiário 

                                                           

4
 Segundo Canavarro (2013), o jornalismo cidadão é aquele ”feito por pessoas sem formação jornalística 

que participam de forma ativa do processo de coleta, reportagem, análise ou disseminação de notícias e 

informação” (p. 01).  
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de dentro da redação com a finalidade de averiguar como as temáticas eram escolhidas 

para cada telejornal, o nível de demanda e que tipo de vídeos iam ao ar. 

  

3.2. Fase a fase da pesquisa 

 

Do período de março de 2014 a janeiro de 2015 foram desenvolvidas as etapas 

preliminares da pesquisa: pesquisa bibliográfica, construção e aprofundamento do 

referencial teórico, levantamentos de emissoras de televisão, levantamento de 

programas jornalísticos, levantamento do uso de aplicativos nos telejornais, realização 

de entrevistas com alguns profissionais da emissora, criação de roteiro, reunião de 

documentos e vídeos. Além disso, empreendeu-se a observação do processo de modo 

externo no primeiro recorte epistemológico que se limitou a analisar o conteúdo que ia 

ao ar no telejornal, RNTV 1ª edição, já que o acesso à emissora era bem burocrático e 

não foi permitido acompanhar o fechamento de uma edição do telejornal. 

 Somente em março de 2015, um ano após o início da pesquisa, a autora, por 

enfrentar dificuldades com a coleta de dados dentro da referida emissora de televisão, 

passou a compor a equipe de produção do telejornal, após participar de um processo 

seletivo de contratação de jornalistas que se iniciara em fevereiro de 2015. Dessa forma, 

a partir de 02 de março de 2015, a autora passou a fazer parte da equipe de jornalistas 

produtores de conteúdo da emissora e pôde acompanhar a chegada do material no e-

mail da emissora, além de participar das reuniões de pauta e de fechamento do 

telejornal.  

 Integrar o quadro de funcionários da empresa de comunicação trouxe o contato 

diário e prolongado com o objeto da pesquisa, favoreceu a participação direta dentro do 

ambiente estudado, o que pôde trazer mais profundidade ao trabalho investigativo, mas 

também ligou o alerta para a pesquisadora manter o afastamento necessário e contribuir 

verdadeiramente com o estudo científico. A abordagem direta no ambiente de trabalho 

fez-se necessária, haja vista a imensa dificuldade de conseguir qualquer tipo de 

autorização de pesquisa, acompanhamento de jornais e entrevistas com os funcionários 

em cargos de chefia e diretoria. Somente assim, com a observação participante, pôde 

haver atuação concreta e compreensão a respeito da essência do jornalismo local. Essas 

modificações de procedimento levaram à criação de balizadores e conduziram ao 

conhecimento dos critérios de seleção das notícias na emissora, o que não estava no 

cerne inicial da pesquisa. Contudo, devido ao fato de a pesquisadora participar de forma 
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ativa do processo como um todo, passou-se a considerar como essenciais a descrição de 

tais aspectos.  

Assim em março de 2015, iniciou-se a segunda fase desta pesquisa, e a autora 

passou a integrar o quadro de funcionários da emissora, atuando como produtora de 

conteúdo do telejornal RNTV 2ª edição, e exercendo sua atividade no período vespertino, 

garantido as manhãs para o acompanhamento do telejornal pesquisado. Essa estratégia  

proporcionou o distanciamento necessário para a realização da pesquisa de forma mais 

apropriada, preocupação que já existia desde a concepção da metodologia. Esse 

distanciamento garantiu o exercício da estratégia inicial, já que, por fazer parte da 

equipe de funcionários, a autora circulava livremente pelos espaços da emissora e tinha 

acesso a informações privilegiadas. Ainda assim, toda a documentação utilizada na 

pesquisa foi autorizada pela diretoria de jornalismo da emissora.  

Notadamente observou-se que se não fosse por meio do estudo de caso, através 

da observação participante, a pesquisa não poderia ter sido realizada na medida e nas 

proporções adequadas às pretensões investigatórias. Apesar de não estar diretamente 

ligada aos profissionais que fazem a produção do telejornal pesquisado, a autora 

participava – direta ou indiretamente – da decisão da utilização ou não dos conteúdos 

gerados pelos telespectadores, e pôde observar quais os critérios básicos que balizam o 

uso de conteúdos produzidos.  

No início do ano de 2015, época em que a autora obteve ingresso na emissora, o 

objeto central de estudo da pesquisa, o aplicativo “VC no RNTV” estava 

temporariamente fora do ar devido a questões de atualização para as novas versões dos 

sistemas operacionais de cada smartphone. Por conta disso, era imensa a quantidade de 

pessoas que telefonavam diariamente ou iam pessoalmente à redação sugerir 

reportagens. Aproximadamente por volta de vinte pessoas diferentes ligavam 

diariamente para sugerir reportagens. A estimativa desse número de colaboradores só se 

tornou  possível graças a um sistema interno que registra as ligações recebidas. Além do 

mais, observou-se que todos os dias há alguém na portaria da emissora para sugerir 

algum tipo de reportagem. Ou seja, diariamente muitos telespectadores ligam para os 

veículos de comunicação com o intuito de chamar atenção para algo que possa ser 

reportado.  

Com o passar dos meses, notou-se que a marca do “VC no RNTV” era usada 

também quando se obtinham vídeos oriundos da internet ou de aplicativos de 

mensagem, sempre com autorização de uso. Nesse caso, a lógica era invertida e o 
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conglomerado de mídias procurava na rede de computadores alguém que 

disponibilizasse, legalmente, imagens para ilustrar um caso de interesse público. Não é 

o espectador que busca noticiar no conglomerado, mas o veículo que busca aquela 

imagem específica.  

Em todos os telejornais usa-se corriqueiramente imagens de circuito interno para 

noticiar um fato que câmeras de segurança tenham flagrado ou por meio de vídeos 

amadores. Para ilustrar tal circunstância, no fim do mês de agosto de 2015, a chefia de 

jornalismo da emissora optou por fazer uma série de reportagens especiais em viagens 

pelo interior do Rio Grande do Norte. O objetivo era o de retratar a seca utilizando 

somente a câmera de mão, GoPro. No caso, uma reportagem feita somente pelo repórter 

que acumula a função de operador de câmera. Há autores que consideram esta prática 

como vídeo-reportagem, conceito frequente antes mesmo de o telejornalismo transmídia 

ter sido assim conceituado.  

Somente em meados de agosto de 2015, o aplicativo voltou a funcionar. Pôde-se 

então retomar a pesquisa que se embasava no aplicativo, mas dessa vez sob outra ótica.  

Por se tratar de um novo período, com novas estratégias de transmidiação, realizou-se 

um comparativo das participações a partir de três plataformas diferentes que passaram a 

integrar o conjunto de estratégias da emissora: o aplicativo “VC no RNTV” e o uso da 

participação do público nas redes socais digitais: Facebook e Twitter, nos quais as 

participações para critérios de busca foram limitadas ao uso das hashtags #RNTV, 

#Intertv, #TVCabugi e #EuVivoZonaNorte, quadro de mesmo nome lançado em 10 de 

agosto de 2015, também no RNTV 1ª edição.  

 

Quadro 1 – Participações durante os meses de agosto e setembro de 2015 

Período  
(2015) 

Número de 

participações 

Tipo de aplicativo Diferencial 

07 a 11 de setembro   23 VC no RNTV Temas gerais 

 

07 a 11 de setembro 
 

28 

 

Twitter 

Uso das hashtags: 

#RNTV 

#Intertv 

#TVCabugi 

#EuVivoZonaNorte 

 

07 a 11 de setembro  
 

05 

 

Facebook 

Uso das hashtags: 

#RNTV 

#Intertv 

#EuVivoZonaNorte 

01 agosto  
até 30 de setembro  

235 Twitter #EuVivoZonaNorte 
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01 agosto  
até 30 de setembro  

104 Facebook #EuVivoZonaNorte 

Fonte: elaborado pela autora (2015)  

O levantamento das participações foi feito na segunda etapa da pesquisa, entre 

os dias 07 a 11 de setembro de 2015.  Constatou-se 23 participações no aplicativo “VC 

no RNTV”. Notou-se 28 diferentes comentários de perfis do Twitter sobre a temática. 

No mesmo período, 05 pessoas usaram as hashtags pelo Facebook, conforme pode-se 

ver no Quadro 01. Analisando-se o período inteiro do mês de setembro observa-se que 

houve apenas 08 publicações oriundas de perfis públicos nessa rede social. O total de 

participações dos meses de agosto e setembro acumulados no Twitter foi de 235 tuítes 

com a hashtag #EuVivoZonaNorte, e 104 publicações de perfis públicos com o mesmo 

tema no Facebook.  

 

3.3. O que aprendi com a pesquisa participante 

 

Seria impalpável narrar sobre o papel do produtor na sociedade midiatizada sem 

vivenciar seu ecossistema de trabalho e acompanhar por um longo período as suas 

rotinas de produção. No presente caso pôde ser feita uma análise viva, observando-se a 

situação de dentro do próprio ambiente de trabalho, tomando-se as devidas precauções 

de distanciamento. Dessa forma, pôde-se reconhecer melhor as potencialidades, os 

métodos utilizados, e principalmente as limitações das rotinas de produção do 

telejornalismo da Intertv Cabugi.  

No presente estudo pode-se dizer que houve uma certa analogia com o 

posicionamento de Peruzzo (2005) de que o pesquisador precisa camuflar-se e pertencer 

àquele espaço e ser um dos sujeitos que também pratica a ação, como se segue:  “Não 

há dúvidas de que mesmo querendo passar-se por outro, o pesquisador sendo estranho 

ao ambiente pesquisado, nunca será idêntico aos observados até porque sua própria 

história e o seu modo de ver o mundo serão diferentes” (p. 127). Desse modo, 

considerou–se válida a participação efetiva da pesquisadora nos quadros da emissora em 

estudo como uma das produtoras de conteúdo. 

A mesma autora contextualiza o tipo de pesquisa escolhido para análise do 

objeto em estudo ao considerar a importância da presença constante do observador no 
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ambiente investigado para que ele possa “ver as coisas de dentro” (grifo da autora, p. 

127). Ao ingressar como funcionária da empresa em estudo, a pesquisadora pôde   

vivenciar dois momentos distintos, porém fundamentais para a investigação. O primeiro 

com olhar crítico construído através de uma leitura prévia e analítica do uso do 

aplicativo, no ano inicial da pesquisa, a partir do mês de março de 2014, como 

telespectadora. E o outro momento, após março de 2015, quando inaugura-se um novo 

processo no qual a investigadora está no centro dos acontecimentos, vendo o tema de 

dentro e, de fato, “sentindo suas ações” (grifo da autora, p. 127). 

 Peruzzo (2005) afirma que o investigador precisa participar de modo consistente 

e sistematizado das atividades do grupo ou do contexto que está sendo estudado. Ou 

seja, ele precisa se envolver nas atividades, além de compartilhar semelhantes interesses 

e vivenciar os fatos. Por algumas vezes, a pesquisadora quando esteve presente em 

reuniões sobre telejornais, métodos de busca de audiência e até em conversas informais 

com os colegas de trabalho deixou escapar suas impressões sobre aquele determinado 

sistema que está sendo pesquisado. Assim, observa-se que o pesquisador participante 

não fica isento de influenciar, direta ou indiretamente os profissionais envolvidos no 

processo, mas quando o faz isso se torna parte da própria pesquisa.  

Com o sentido de não só identificar, mas também agir, a perspectiva desse 

estudo é de trazer os resultados ao público em geral e também aos pesquisados para que 

sejam aplicadas novas rotinas em seu próprio benefício. A proposta apresentada no 

próximo capítulo poderá ajudar a melhorar as condições de existência do grupo de 

produtores de conteúdo, através da implementação de uma rotina produtiva clara, 

sucinta e que interligue e estabeleça um diálogo com todas as áreas da redação, mas 

com funções bem definidas e exatas, em consonância com as perspectivas e com as 

peculiaridades do jornalismo transmídia.  

 

Em geral a motivação é compreender de modo sistemático e com base 

científica, os processos de comunicação existentes, como forma de identificar 

suas inovações, virtudes e avanços, mas também as falhas, desvios de 

práticas comunicacionais, levantar as práticas participativas e de gestão, 

entender os mecanismos de recepção de mensagens e auscultar as aspirações 

dos receptores de modo a aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nos meios de 

comunicação grupais ou midiáticos de alcance comunitário ou local. 

Paralelamente poderá ter a preocupação de documentar a história das 

experiências consideradas relevantes e dignas de serem registradas e dadas a 
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conhecer a outros públicos - como o acadêmico - e ao conjunto da sociedade. 

(PERUZZO, 2005, p. 135).  

 

Apesar de garantir uma interação ativa entre a pesquisadora participante com o 

grupo analisado, Peruzzo (2005), alinhada com Orlando Faes Borda, afirma o que 

muitos já desconfiam,  antes mesmo de ir a campo, de que “a pretendida neutralidade 

científica é uma falácia” (p. 130). A frase também se aplica ao jornalismo.  
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CAPÍTULO 4 - Transbordamento da mídia televisiva 

A partir do conceito de sociedade líquida de Bauman (2000), entende-se a 

perspectiva do jornalismo transmídia como um transbordamento. Como pertencemos a 

esta sociedade repleta de liquidez, as mídias com as Novas Tecnologias da 

Comunicação estão transbordando, isto é: indo além dos limites de tempo e do espaço. 

Trata-se do princípio fundamental no qual Palácios (2003) relatou a ultrapassagem da  

limitação de espaço e tempo, com o advento da internet, como uma característica 

fundamental. Esse estudo adere ao pensamento do autor quando faz uma alusão ao copo 

repleto de água, que quanto mais cheio, mais enche.  Assim é a atual circunstância que a 

mídia – tradicional e online – trabalha. Não podemos mais ter bordas, se formos copo, 

ou limites, se formos mídia.  

 Uma mídia que ultrapassa os limites da linearidade e da limitação ainda está 

sendo empregada em meio a todos nós, comunicadores ou não, mas é o que representa 

em nossas práticas sociais do cotidiano. Por isso, a ideia deste estudo de caso é versar 

sobre o aplicativo no telejornalismo do Rio Grande do Norte e visa contemplar, 

também, o acompanhamento das rotinas produtivas de um dos papéis mais 

fundamentais desta cadeia produtiva do jornalismo: o produtor de conteúdo, através do 

uso do aplicativo “VC no RNTV” na lógica das rotinas produtivas. 

 

4.1. Uso de aplicativo no telejornalismo potiguar  

 

Observou-se o uso dos mais distintos aplicativos dentro das redações de 

telejornalismo potiguar. Dentre eles, destacam-se Facebook, Twitter, Instagram, Google 

Maps, entre tantos outros para buscar informações sobre personagens, pautas 

estabelecidas dentro das rotinas produtivas tradicionais dos produtores de conteúdo e 

base de dados de pesquisas iniciais. No entanto, esse estudo delimita-se a citar aqueles 

que são relatados no discurso do próprio telejornal como canal oficial de interação com 

a sua audiência e que possuem seu conteúdo oriundo desta audiência. Este é o caso do 

aplicativo de mensagens “VC no RNTV”, presente na redação da Intertv Cabugi., que é 
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utilizado para recebimento de textos, vídeos e fotos no modo online, o que possibilita a 

participação de espectadores nos conteúdos veiculados.  

Na primeira etapa dessa pesquisa,  no primeiro semestre de 2014, levantou-se o 

número de televisões e programas jornalísticos que estavam presentes na grade de 

televisão aberta com sinal transmitido para Natal, a capital do Rio Grande do Norte, De 

lá para cá, alguns jornais saíram do ar e outros se remodelaram. Segundo a Anatel, em 

dados divulgados pelo Ministério das Comunicações (2015), o RN possui nove 

emissoras de televisão analógicas licenciadas ou com autorização provisória. O 

levantamento feito (vide Anexo C) detectou oito emissoras com sinal de transmissão 

aberto em Natal, e cerca de vinte telejornais divididos entre os oito canais de televisão,  

o que pode ser visto no Quadro 02.  

Quadro 02 – Levantamento de emissoras e telejornais 

EMISSORA TELEJORNAIS CANAL VHF 

 

Intertv Cabugi 

Bom dia RN 

RNTV 1ª edição 

RNTV 2ª edição 

Cabugi Comunidade 

 

11 

RedeTV! Jornal Verdade 17 

 

TV Assembleia 

Jornal da Assembleia 

Última hora 

Assembleia Notícia 

 

50 

TV Band Rio Grande do Norte Urgente 

RN Acontece 

03 

 

TV Ponta Negra 

Jornal do Estado 

Patrulha da Cidade 

Jornal do Dia – 1ª edição 

Jornal do Dia – 2ª edição 

 

13 

 

TV Tropical 

RN no ar 

Encontro com a Notícia 

Balanço Geral 

Jornal da Tropical 

 

08 

TV União RN Urgente 25 

TVU-RN TVU Notícias 05 

 

     Fonte: Autora (2014) 
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  A Intertv Cabugi é a única emissora no Rio Grande do Norte que possui um 

aplicativo, programa de software disponível para usar nos smartphones e tablets, 

inteiramente dedicado à contribuição do telespectador. O aplicativo “VC no RNTV” 

desenvolvido pela HXD Smart Solutions foi lançado em Natal no dia 18 de setembro de 

2014, e, segundo o jornalista da emissora Hugo Andrade
5
, o aplicativo tem o intuito de 

“dar voz aos telespectadores e melhorar sua interação com o público”. O aplicativo é 

considerado pela emissora como uma ferramenta que contribui para o jornalismo 

“colaborativo
6
” que busca se readequar à era digital. Depoimentos dos próprios 

funcionários da empresa mostram que após o uso da ferramenta houve uma 

aproximação do telespectador na construção das notícias do telejornal. Todas as 

emissoras da rede Intertv, presentes nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Norte, possuem esse canal de interatividade.     

  Durante o período de doze meses esta pesquisa acompanhou a usabilidade, a 

rotina produtiva e os critérios de noticiabilidade utilizados pelos produtores oficiais, que 

manuseavam os conteúdos produzidos por espectadores, e enviavam suas participações 

ao telejornal RNTV 1ª edição. Houve recorte de estudos no telejornal apresentado pelo maior 

índice de aplicação do conteúdo que nele ocorria.   

Este mesmo conteúdo, gerado pelo público e exibido na emissora, Fechine 

(2013) é conceituado como conteúdos habilitados das estratégias de transmidiação. Para 

Murilo Meireles
7
 (2015), editor adjunto do telejornal e gestor dos arquivos que chegam 

pelo “VC no RNTV”, o objetivo do uso do aplicativo está na interatividade com o 

público, o que nesse estudo chamamos de participação. Para o jornalista isto significa:  

 

Aumentar a interatividade com o público ao mesmo tempo em que 

aproveitamos o material (fotos e vídeos) com potencial informativo, que 

chega à nossa redação via redes sociais e aplicativos de mensagens. Com um 

aplicativo próprio, o VC no RNTV, [nós] conseguimos fazer uma primeira 

                                                           

5 
 Entrevista concedida por ANDRADE, Hugo. Entrevista I. [nov. 2014] através de email pessoal.    

6  Em artigo, Schmidt e Zanotti (2009) “jornalismo colaborativo – além do material jornalístico 

que o público produz – trata-se dos espaços para comentários de notícias e fóruns de discussão. Sob seu 

olhar, estes espaços compõem o jornalismo participativo, ou seja, é a sua própria manifestação” (p. 02). 

Segundo o Dicionário de Comunicação, Rabaça e Barbosa (2001) o termo colaboração no jornalismo 

refere-se  e “matéria de jornal ou revista, geralmente sob a forma de artigo assinado, e redigida por pessoa 

que não pertence ao quadro permanente de redatores da publicação.” (p. 147).  

7 
 Entrevista concedida por MEIRELES, Murilo. Entrevista II. [dez. 2015] pessoalmente na sede 

da emissora em Natal-RN.    
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"filtragem" dessas informações, já que o usuário assume (em contrato 

previsto no próprio app) que ele é responsável pela produção desse material e 

que nos cede o direito de uso.  (MEIRELES, 2015, p. 01).   

 

 No entanto, na segunda etapa da pesquisa somente através da observação 

participante notou-se que o fluxo de informações não era apenas um, nem linear. 

Constatou-se que não se tratava de uma mídia tradicional recebendo informações por 

meio de diversas formas (ligações, aplicativos, denúncias formais, pessoalmente ou pelo 

aplicativo). Ou seja, o aplicativo não servia apenas como um canal de fluxo único, que 

funcionava como: ESPECTADOR – APLICATIVO – REDAÇÃO. O contrário também 

ocorria, e com a mesma frequência, pois usava-se o aplicativo para tecer uma 

participação e a própria redação buscava o espectador que, por exemplo, produzira um 

vídeo, para que o enviasse através do aplicativo, estabelecendo uma direção inversa: 

REDAÇÃO – APLICATIVO – ESPECTADOR.  

4.1.1. O aplicativo “VC no RNTV” 

 

  O procedimento para cadastro no aplicativo é simples e gratuito. Após baixar o 

programa através da loja de aplicativos do sistema do smartphone utilizado (seja 

Android, Windows phone ou IOS), é preciso que seja feito um cadastro pelo usuário, 

seguido de uma autorização que cede à emissora de televisão, de forma gratuita e 

espontânea, todos os direitos autorais sobre fotos e vídeos enviados. Como se pode ver 

nas Figuras 02, 03 e 04, o layout é simples e intuitivo, e se assemelha a outros 

ambientes de redes digitais utilizadas no cotidiano desses usuários. A Figura 02 é a tela 

inicial, a primeira que o usuário se depara quando baixa o aplicativo. A Figura 03 é a 

tela de cadastro do usuário e a Figura 04 mostra o painel de envio das notícias, no qual o 

usuário insere data, descreve a ocorrência, marca o local do registro e anexa a arquivo 

(em formato de foto ou vídeo) para envio.  
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Fonte: VC NO RNTV (2014) 8 

 

Em entrevista com o jornalista e produtor do jornal RN TV 1ª edição, Hugo 

Andrade, o profissional relatou que a ferramenta foi criada com a finalidade de buscar o 

público onde ele está e que se trata de uma tendência na cabeça de rede
9
da emissora, 

Rede Globo de Televisão. “Hoje é muito mais fácil enviar uma foto ou um vídeo por 

aplicativos do que e-mail” (ANDRADE, 2014, p. 01). O produtor não relata quais são 

os critérios de usabilidade das notícias, mas ressalva que o espectador quando é 

provocado pelo telejornal passa a contribuir ainda mais com o conteúdo, e, de acordo 

com o montante de notícias, a participação do telespectador tem mais ou menos espaço. 

“Já colocamos sete participações, mas o ideal é que seja no mínimo uma por dia.” 

(ANDRADE, 2014, p. 01). A decisão de utilizar material com mais frequência no 

telejornal destinado ao horário de almoço foi para o produtor uma tendência natural, 

tendo em vista que o perfil desta programação é mais “comunitário
10

”.  

                                                           

8 
 Software da Intertv Cabugi, desenvolvido como aplicativo e objeto de análise nesse estudo. As imagens 

foram retiradas do canal Apple Store, pois não há conexão do aplicativo no site da emissora. 
9 Paternostro (2001) conceitua: “emissora principal que gera a programação para as outras emissoras que 

compõem a rede” (p. 196). 

10 
 Segundo Pena (2005) jornalismo comunitário é aquele que “atende às demandas da cidadania e 

serve como instrumento de mobilização social.” (p. 187) 

Figura 2 - Tela inicial do 

aplicativo. 

Figura 4 - Tela de envio da notícia. 

 

Figura 3 - Tela de cadastro 

aplicativo. 
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Em média, 70 a 100 telespectadores enviam vídeos e fotos por dia para a 

emissora de televisão através do aplicativo, direto do correio eletrônico dos produtores 

desse tipo de conteúdo, que passa a compor um banco de dados.  De forma gradativa, 

tendo em vista a equipe restringida de cada telejornal
11

, os fatos são verificados e 

checados. Somente quando existir a confirmação da veracidade do ocorrido é que o fato 

é noticiado. A emissora tem uma preocupação em creditar a participação de cada 

telespectador nos vídeos e nas fotos. Dessa forma,  o produtor de conteúdo do telejornal 

atua como um gatekeeper, conceito trabalho no capítulo 02 deste estudo. 

No primeiro recorte de observação e levantamento de dados, notou-se que 

durante uma semana de telejornal, de segunda a sexta-feira, foram ao ar 14 diferentes 

participações (entre vídeos e fotos) oriundas dos telespectadores com diversas 

temáticas: chuvas no sertão, arrombamento de veículo, paisagens, desperdício de água, 

protestos no interior e explosão de caixa eletrônico.  Nesse primeiro momento, o uso de 

acontecimentos fora da área de alcance da emissora era notório: dos catorze vídeos 

exibidos 13 eram do interior do Rio Grande do Norte, das cidades de: Bento Fernandes, 

Galinhos, Pau dos Ferros, Currais Novos, Caicó, São Vicente e Santa Maria (os 

espelhos originais e uma versão produzida pela autora encontram-se no Anexo A).  

 

4.2. O novo papel do produtor  

 

   Como observador participante foi possível acompanhar o funcionamento da 

redação da televisão Intertv Cabugi, empresa que exibe o produto televisivo objeto 

desse estudo, e observar os sujeitos atuantes, os produtores de conteúdo. De acordo com 

a Figura 04, de criação da autora, pode-se notar de que maneira é feita a distribuição das 

funções de cada um que faz parte da redação jornalística da televisão na atualidade 

(2016).  

Já na Figura 05, também de autoria da investigadora, observa-se o 

funcionamento da redação em sua essência como organismo vivo, a partir da função do 

produtor de conteúdo dos telejornais. Para compreender a função tradicional de cada 

profissional que ali trabalha (vide Figura 05) visualiza-se as áreas de jornalismo a partir 

dos cargos mais elevados, o diretor do jornalismo e o chefe de redação. Depois vêm 

                                                           

11 
 Explicitar-se-á melhor a rotina produtiva e o número de profissionais dentro da redação no próximo tópico. 
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editor-chefe, editor-adjunto, repórter e produtor.  As equipes são divididas nos turnos 

matutino, vespertino e noturno para que ocorra a cobertura do maior período de tempo 

possível. Com a finalidade de se conseguir visualizar o organograma funcional da 

redação, a pirâmide foi montada com números reais na tentativa de que espelhasse o 

quadro vivenciado na redação da forma mais fiel possível.    

 

 

  Como pode-se notar na Figura 05, o papel do produtor é de base, é com clareza 

que se afirma que em um telejornal tudo começa e termina na produção. Na redação 

pesquisada trabalham cerca de cinco produtores plenos de conteúdo que se dividem 

entre os três telejornais da emissora. Há um núcleo separado, de repórter e produtor, que 

garante a produção de rede nacional. As atribuições desses cinco profissionais são de 

atualização, apuração, checagem, aprovação dos assuntos propostos em reunião de 

pauta, aprofundamento das questões, formalização da temática em texto ou ligações 

(modificando o curso da reportagem proposta) e o auxílio na edição de texto e vídeo 

com a checagem de informações secundárias e a necessidade de material de arquivo. 

Dentro da referida redação há a divisão de responsabilidades para cada telejornal.   

Fonte: Autora (2016) 

Figura 05 – Pirâmide organizacional da redação de telejornalismo 
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Independente do tempo de produção, há, em média, dois produtores responsáveis. O 

maior telejornal conta ainda com uma equipe de estagiários para garantir o suporte.  

A rotina de um produtor de conteúdo resume-se à checagem incessante dos fatos 

e, com a chegada das NTC, o trabalho aumentou. Ao chegar à redação é preciso que 

tenha estabelecido o período para pesquisa e para atualização dos ocorridos, o que 

alguns manuais de jornalismo chamam de ronda, para apurar as notícias que chegam à 

redação, cada vez pelos mais diferentes suportes. Logo após a conclusão da checagem 

de fatos relevantes, cria-se uma lista de notícias que estão na ordem do dia, separadas 

por editorias (espécie de conteúdos), e vai para a formalização das temáticas e 

aprovação das mesmas na reunião de pauta com editores-chefe, repórteres e chefia de 

redação.  A partir dessa aprovação aprofunda-se nas questões e começa-se a produção 

das pautas (documento explicativo ao repórter do que trata a reportagem proposta com 

marcações, roteiro, direcionamento e informações gerais). Durante a gravação da 

reportagem é de fundamental importância o aparato do produtor na redação, auxiliando 

o repórter.  Após a conclusão da gravação, o produtor permanece responsável por 

conteúdos secundários, checagem de datas e recuperação do material de arquivo. Há 

também a necessidade de dar um retorno aos personagens e às fontes oficiais da 

exibição da reportagem.  Somente após a exibição é que o trabalho do produtor 

recomeça para uma nova produção, como se pode observar na Figura 06.  
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  O trabalho do jornalista produtor de conteúdo é muito pautado na Teoria do 

Gatekeeper ou na Teoria da Ação Pessoal, já citadas no segundo capítulo desse estudo. 

Tradicionalmente é através dessa figura que as pautas são selecionadas com aval do 

editor-chefe de cada telejornal. Chaparro (2014) relata que no momento de noticiar, na 

rotina produtiva e nos procedimentos profissionais, conscientes e inconscientes, a 

perspectiva da fonte influencia inevitavelmente.   A partir das Figuras 05 e 06 criaram-

se outras figuras que demonstram a atuação do produtor após a implantação do 

aplicativo na rotina produtiva desses jornalistas. 

Como pode-se notar na Figura 07, de autoria dessa pesquisadora, o papel do 

produtor não se limita mais à sua rotina anterior. O mesmo passa a executar funções de 

chefia de redação, de edição textual e até mesmo de reportagem depois da presença do 

aplicativo, o que modifica consideravelmente sua rotina de produção. Quando um vídeo 

ou foto chega à redação através de uma denúncia e é checado pelo produtor de 

conteúdo, o mesmo altera a rota da equipe de reportagem na rua (cinegrafista e repórter) 

para checar ou produzir a reportagem. Assim,  com a velocidade dos acontecimentos e o 

tempo de jornal precisando ser ocupado, não há espaço para parar e realizar qualquer 

tipo de reunião, tendo em vista que nas mídias tradicionais se obedece a tempo e espaço 

limitados. Torna-se impossível fazer uma reunião de checagem com o editor-chefe do 

jornal para verificar se aquele conteúdo é válido ou não. O procedimento, após ser 

analisado pelos critérios do produtor – o que altera a rotina da equipe de produção -  é 

levado adiante, o que caracteriza o exercício da função de editor-chefe, aquele que 

Figura 07 – Pirâmide de atuação no telejornal após o uso do 

aplicativo 
Fonte: Autora (2015) 
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seleciona os assuntos que vão ou não ao ar no telejornal. Acrescente-se que,  muitas 

vezes, o produtor vai a campo apenas com uma câmera GoPro,  realizando a atividade 

do repórter, entrevistando personagens e redigindo os respectivos textos que serão lidos 

pelo(a) apresentador(a). Os demais produtores que não interagem com o aplicativo 

exercem sua função basilar de garantir o suporte e a construção das temáticas para as 

equipes de reportagem.  

A outra questão que modifica a rotina desse novo produtor de conteúdo é o 

modo como o fluxo de informações é alterado, como pode-se verificar  na Figura 08:  

  A partir da Figura 08, denominada como “fluxo de informações na redação após 

o aplicativo”, busca-se mostrar de forma clara o caminho percorrido pela notícia que  

não se finaliza no momento de exibição do conteúdo, o que caracteriza um fluxo 

contínuo e incessante de informações.      

 

 

4.3. Análise do uso do VC no RNTV 

Para Shirky (2011) a atual transformação do tempo livre em excedente cognitivo 

tampouco se limita às novas ferramentas sociais que neste estudo chamamos de NTC. 

Figura 08 – Fluxo de informações na redação após o aplicativo 

Fonte: Autora (2015) 
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Embora a mídia que apoia a participação pública, o compartilhamento e a discussão seja 

uma novidade, vale ressaltar que há cinco anos o autor escreveu isso, e essa realidade 

ainda se faz presente. “Apenas dispor dos meios para compartilhar, sem um motivo para 

isso, não significa muito. Qualquer atividade voluntária carece de oportunidades que 

toquem em alguma motivação humana real” (p. 108).  

Durante um ano analisando o “VC no RNTV”, de setembro de 2014 a 2015, em 

duas distintas etapas metodológicas, o aplicativo funcionou como o único modo de 

participação dos telespectadores. Apesar de ser uma ferramenta fundamental para o 

diálogo com os mais diversos públicos, a empresa, com o quadro reduzido de 

funcionários, empregando menos de trinta jornalistas para produzir diariamente mais de 

duas horas e meia de telejornais, não conseguia mantê-lo ativo e ocupar o tempo de 

jornal diário, tendo em vista que o Bom Dia RN tem duração de uma hora e meia. 

Quanto ao telejornal RNTV 1ª edição, este tem mais uma hora e o telejornal RNTV 2ª 

edição tem cerca de quinze minutos.  Entre editores, chefes de redação, repórter e 

produtores somam-se cerca de vinte pessoas que trabalham em escala de sete horas,  

revezando-se entre os turnos matutino, vespertino e noturno para assegurar a produção, 

edição e veiculação dos telejornais.    

Apesar de o uso do aplicativo ter ocorrido por mais de um ano, não havia um 

núcleo específico para esse tipo de produção e a função perpassava por todos presentes 

na redação. Shirky (2011) afirma que “Quando queremos que aconteça algo cuja 

complexidade está além das capacidades de uma única pessoa, precisamos de um grupo. 

Existem várias maneiras de fazer grupos se responsabilizarem por atividades grandes ou 

complexas” (p. 108). Não se reparou no uso do “VC no RNTV” motivação suficiente 

para atrair grande dedicação dos seus produtores, nem tão pouco do seu público. 

Porquanto, as empresas de comunicação não estão preparadas para o fluxo 

contínuo de informações que a cada estímulo vai se multiplicando e a seleção de 

notícias com base nos critérios técnicos e os noticiosos terminam sendo seriamente 

prejudicados. Selecionar materiais a partir de critérios subjetivos não padroniza o 

jornalismo noticioso com tamanha veemência. Por muitas vezes se o fato não é de tanta 

relevância, mas acontece próximo da equipe de reportagem ou da própria sede da TV, 

ganha mais repercussão do que o normal. Houve um caso de moradores da Zona Norte 

que marcaram um protesto em frente à emissora para serem noticiados. As questões de 
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logística, tais como: disponibilidade de equipe (repórter e cinegrafista) para cobertura da 

temática, interesse público e a distância do fato ocorrido em relação à localização da 

sede da emissora,  são os três critérios iniciais observados que são usados nessa ordem,  

respectivamente.   

  Em entrevista concedida na sede da emissora, o editor adjunto do telejornal 

RNTV primeira edição, Murilo Meireles, afirmou que, apesar de existirem falhas 

técnicas, considera esse tipo de comunicação direta com o público importante. 

“Acredito que é um passo importante em um momento de mudanças evidentes na 

relação com o público.” (MEIRELES, 2015, p. 01). O jornalista também comentou os 

critérios utilizados para selecionar os vídeos que vão ao ar: 

 

A mídia deve deixar claro qual o problema tratado. Não nos preocupamos 

necessariamente com qualidade técnica (luz, enquadramento). Mas sim em 

mostrar um problema real, que incomoda o morador, a comunidade. Aliás, 

quanto mais comunitário, melhor. Problemas mais objetivos e evidentes, que 

podem ser resolvidos mais rapidamente, acabam entrando com mais 

frequência. Os mais complexos podem se transformar em reportagens mais 

elaboradas. (MEIRELES, 2015, p. 01).  

 

Somente em meados de agosto de 2015, o aplicativo voltou a funcionar. Assim 

tornou-se possível realizar o comparativo das participações da audiência entre três 

diferentes plataformas que eram integradas no discurso oficial do telejornal: o aplicativo 

“VC no RNTV”, o uso da participação do público nas redes socais digitais por meio do 

Facebook e do Twitter, nos quais as participações para critérios de busca foram 

limitadas ao uso das hashtags #RNTV, #Intertv, #TVCabugi e #EuVivoZonaNorte, 

quadro de mesmo nome lançado em 10 de agosto de 2015, e também no RNTV 1ª 

edição.  

O levantamento das participações foi feito na segunda etapa da pesquisa, entre 

os dias 07 a 11 de setembro de 2015.  Conforme consta na página 44 deste estudo, 

chegou-se aos seguintes números: 23 participações no aplicativo “VC no RNTV”, 28 

diferentes comentários de perfis no Twitter sobre a temática, sendo que no mesmo 

período  05 pessoas usaram as hashtags pelo Facebook. Das 23 participações durante a 

segunda semana do mês de setembro de 2015, nenhum vídeo foi exibido nos telejornais. 

Inúmeros comentários de redes sociais digitais foram lidos ao vivo durante o quadro 

“Eu Vivo Zona Norte” e as temáticas apresentadas no “VC no RNTV”. 
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Ao se analisar os critérios noticiosos narrados no segundo capítulo desse estudo, 

e utilizados durante a decisão de veicular cada participação da audiência, verifica-se que 

há uma concordância com o que Traquina (2005)  expõe quando fala sobre critérios de 

produção, como se segue: disponibilidade, equilíbrio, usualidade, concorrência e dia 

noticioso. Reparou-se que frequentemente a participação do público é usada como um 

calhau (jargão jornalístico utilizado para preencher tempo e ou espaço do jornal). Entre 

os critérios enumerados por Lage (2001) alguns se encontram presentes, como: a 

proximidade, a atualidade, a identificação, a intensidade, o ineditismo, e a oportunidade.  

  No entanto, notou-se a presença de um novo critério noticioso, o qual pode ser 

visto na literatura de Siqueira (2013): o flagrante único de coprodução esteve presente 

no primeiro recorte epistemológico, ainda em 2014, com as imagens dos protestos em 

São Vicente - RN em decorrência de uma explosão de caixa eletrônico em Santa Maria 

– RN,. Este é um dos itens mais almejados no jornalismo da atualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo buscou responder à indagação de como as rotinas produtivas 

dos jornalistas estão sendo modificadas para se adequar às estratégias e às inovações 

dos conglomerados de mídia que buscam por maiores índices de audiência. E 

confirmou-se, por meio de uma observação participante, seguida de uma pesquisa 

participante, a hipótese que de o telejornalismo vive uma crise de identidade, e assim 

como os demais meios de comunicação tradicionais (jornais impressos e rádio), está 

testando empiricamente a melhor solução para o momento atual. Notou-se que não há 

pesquisas dentro da própria emissora a respeito do assunto, e pouco se conhece sobre 

novas práticas de fazer jornalismo. Salvo a exceção de alguns profissionais que têm 

mais leitura e repertório nas novas tecnologias.  

 O objetivo primordial de analisar em profundidade as rotinas produtivas  dos 

profissionais de conteúdo foi atingido. E, na prática, percebeu-se que existem algumas 

soluções parciais que estão sendo utilizadas na tentativa de minimizar a crise existente 

nesse modelo tradicional de jornalismo. Uma das questões primordiais é que as funções 

precisam ser melhor desenhadas, principalmente em face aos tempos atuais, quando 

novas tecnologias emergem, trazendo algum alento, mas, ao mesmo tempo, gerando 

desafios que precisam ser enfrentados.  Um desses desafios é o de conviver com os 

coprodutores de conteúdo, um público espectador que quer participar cada vez mais do 

processo produtivo das emissoras de televisão, como já o fazem na internet.  

  Questionou-se no início  “Como se dá o fato de que qualquer pessoa que possua 

um smartphone ou qualquer dispositivo móvel ligado à internet possa se tornar um 

sujeito produtor de conteúdo e transformar o jornalismo da contemporaneidade?” 

Modifica-o em  muitos aspectos, mas a participação, como pode-se notar no capítulo 01, 

não é algo novo. Ela simplesmente passa a ser intermediada pelas novas tecnologias e 

controlada pelos mediadores que produzem o telejornal. A rotina dos produtores é 

alterada pelo alto fluxo de informações, a necessidade de verificação e checagem é 

constante e o papel do produtor permeia outras funções dentro da redação.  

A escolha por pesquisar jornalismo transmídia foi inerente à profissão e a tantos 

questionamentos que já borbulhavam na cabeça dessa autora, antes mesmo do mestrado, 

como a pergunta clássica: Qual será o futuro do jornalismo? Na sequência, viriam outras 

indagações: E agora? O que precisa ser feito? Será que o jornalismo vai resistir? Como  

os jornalistas devem se portar de agora em diante? De qual modelo de negócio os 
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veículos de comunicação vão se apoderar? E o jornalista vai ser como era antigamente? 

Será que isso tudo é só problema de um pesquisador? Ao final, pode-se perceber que 

este não é um problema individual. É um problema de todo o mundo. Porque todos 

consomem informações diariamente. Para se compreender como as notícias são 

selecionadas é preciso sair da zona de conforto e da ingenuidade dos que ainda 

acreditam nas soluções simplistas e racionalizadas. E, infelizmente, ainda têm os que 

pensam assim, mesmo que estejam navegando em problemas complexos.  

  A condição dessa autora de ser jornalista, e ter a experiência de trabalho em 

redações, foi um fator que a ajudou a pesquisar sobre os avanços tecnológicos e acerca 

das mudanças de paradigmas do jornalismo nesse novo modo de se fazer comunicação 

social. No entanto, trouxe também uma angústia digna daqueles super-heróis que tentam 

“salvar o mundo”. Os que têm o objetivo inocente e inacessível de “salvar o 

jornalismo”, mas sem precisar apertar o botão de pause do cotidiano e tão pouco 

precisar retroceder. Com a pesquisa – que precisa seguir em frente – pode-se até mesmo 

se alcançar benefícios terapêuticos e se obter o alívio de angústias profissionais. Com 

certeza o jornalismo vai prosseguir em sua trajetória buscando otimizar o seu papel 

perante a sociedade. E todos – estudantes, profissionais, pesquisadores, público – 

também terão o seu quinhão de participação, pois todos serão necessários para repensar 

esse mundo que tem sua lógica capitalista, na qual uma das principais moedas continua 

sendo a informação.  

   Do ponto de vista de sobrevivência econômica para o setor, há uma 

concordância com o professor Manuel Carlos Chaparro (2014) que diz: “a mais 

complicada contradição que a nova era da comunicação nos coloca é: o jornalismo só 

sobreviverá se for também negócio, fonte de lucro.” (CHAPARRO, 2014, p. 17). Então, 

como algo que não pode ter preço e sim valor, consegue tornar-se modelo de negócio 

rentável? Como as redações poderão sobreviver? Acredito ainda mais na 

descentralização do poder da mídia e na reconstrução, mesmo que lentamente, no 

conceito de trazer informação. Que sejam vendidas, então, boas histórias - independente 

das plataformas - ao invés de papel.  

  Atualmente uma das mais importantes modificações ocorridas nos últimos 

cinquenta anos foi a organização e a capacitação discursiva das fontes, que estão se 

portando de modo estratégico em sua forma competente de agir e interagir no mundo. O 

jornalismo não pode cair no artifício de se deixar pautar somente por fontes 
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institucionalizadas e organizadas.  Os acontecimentos programados tiram o trabalho 

investigativo do repórter e a sociedade espera que o jornalismo faça seu papel de 

investigar, criticar e pontuar soluções. Acredita-se ainda, como já disse Gitlin (2005) no 

título do seu livro, que a sociedade atual está ficando doente de informação. Noutras 

palavras,  a sociedade midiática está sobrecarregando as pessoas de fluxos contínuos e 

intermináveis de dados. Dessa forma, torna-se necessário que cada um crie sua própria 

carta de navegação, para que não fique perdido em meio ao turbilhão de informações 

que é imposto diariamente a todos.  

  O jornalismo transmídia, que foca na narrativa de histórias de pessoas reais, que   

se abre à participação para que os que estiverem dispostos a contribuir façam parte 

dessa cultura participativa, pode ser uma possível solução para o momento de 

indeterminações vivenciado hoje pelo jornalismo tradicional. Proporcionar ao conteúdo 

profissional o aporte destas contribuições, auferir-lhe a devida credibilidade e distribuir 

massivamente histórias reais que relatem o cotidiano palpável das pessoas e não o seu 

viés plastificado e amorfo,  é um caminho possível e desejável de ser seguido.  

Cabe a todos os produtores de mensagens das diversas mídias, inclusive  da 

televisão, ter a sensibilidade de perceber que há vida na outra ponta, e nem todos os 

consumidores têm possibilidade de participar, nem tão pouco de acessar os conteúdos e 

vivenciar os papéis de coprodutores de mensagens aqui descritos. O presente estudo traz 

uma reflexão e um alerta sobre a lacuna ainda existente, sobretudo no Brasil e nos 

países em desenvolvimento, que exclui largas camadas da população, aqueles que não 

têm acesso às NTC, os excluídos tecnológicos, sociais e econômicos.  Pensar em uma 

cultura participativa, que acolha o máximo de pessoas, significa pensar em uma longa 

caminhada  que precisa ser feita no avesso da exclusão.  Apesar de as grandes 

corporações desenvolverem o jornalismo que atua com a realidade da cultura da 

convergência, percebe-se que a possibilidade das múltiplas telas e a participação do 

espectador – ora como receptor, ora como figura que sugere o que pode ser apurado e 

ora como construtor de conteúdo – já modificou o modo de se fazer telejornalismo. Os 

jornalistas percebem que não estão sozinhos e que o trabalho transmídia é work in 

progress, um trabalho em execução. Todas essas vertentes que se apresentam, impõem-

se como uma nova ordem ditada pelo cotidiano. A procura da mídia em se aproximar do 

público e buscá-lo nas mais variadas plataformas, caracteriza o que Fechine (2013) 

chama de processo de transmidiação. E isso representa um jeito dinâmico de mostrar 

aos profissionais da comunicação que há um mundo novo à sua frente, desafiando à 
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jornada que promete um “transbordamento” no copo da comunicação. Uma ruptura com 

todas as bordas.  Porque há um mundo novo que precisa ser inundado com informações 

legítimas, reais, verdadeiras, múltiplas,  que deem conta de todas as vozes que precisam 

ser ouvidas.    
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Anexo A: espelhos do telejornal analisado RNTV primeira edição – primeira coleta. Data: 

17/11/2014 a 21/11/2014.  Fonte: autora (2014) 
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Anexo B: espelhos originais retirados do sistema interno, EasyNews, do telejornal analisado, 

RNTV primeira edição – primeira coleta. Data: 17/11/2014  a 21/11/2014. Fonte: EasyNews 

(2015) 
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Anexo C:  Levantamento das emissoras abertas do RN. Data: 01/09/2014 

TV Assembleia 

Fonte: Site da emissora. Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/tv> 
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  Entre a grade de programação estão os seguintes programas: Jornal da 

Assembleia, Última Hora, Alô Cidadão, Assembleia Notícia, Rolé, Cafundó, Com a 

Palavra, Memória, Esporte em Pauta e Cidadão do Futuro.  

Band Natal 

Fonte: site da emissora Disponível em: <http://www.band.uol.com.br/tv/natal/noticias> 

Rio Grande do Norte Urgente: O Rio Grande do Norte Urgente acontece de segunda a 

sexta, às 18h50 e é apresentado por Luiz Almir. O programa está ligado nos problemas 

da comunidade, trazendo sempre reportagens exclusivas e entrevistas ao vivo. Dinâmico 

e inovador, o Rio Grande do Norte Urgente disponibiliza diversos canais de 

comunicação imediata com o telespectador, possibilitando uma análise profunda dos 

fatos. 

RN Acontece: O programa RN Acontece é apresentado ao vivo pelo jornalista Diógenes 

Dantas, de segunda a sexta, das 13h30 às 14h. O RN Acontece abre um espaço no 

telejornalismo do Rio Grande do Norte para mostrar e discutir a vida no estado com 

uma variedade de temas: da política à cultura; dos esportes à economia; dos problemas 

sociais às questões urbanas. 

Inter TV Cabugi 

Fonte: Fan page do Facebook da própria emissora os programas locais são: Bom Dia 

RN, RNTV 1ª Edição, RNTV 2ª Edição e Cabugi Comunidade. 

Bom Dia RN: Apresentado por Murilo Meireles, o Bom Dia RN vai ao ar de segunda a 

sexta-feira das 06h30 às 07h30. Com entrevistas ao vivo no estúdio e nas ruas, aborda 

questões de interesse público, economia, política, tecnologia, desenvolvimento social e 

infraestrutura. O conteúdo da edição é reforçado com as matérias produzidas em 

Mossoró. O bloco de esportes é apresentado por Thiago Cesar, que entrevista 

comentaristas esportivos e mantém o telespectador informado quanto às notícias do 

futebol potiguar e demais modalidades esportivas. 

RNTV 1ª Edição: Com um perfil de reportagens ligadas aos interesses da comunidade, 

com entrevistas ao vivo, agenda cultural e matérias de denúncias, a primeira edição do 

RNTV vai ao ar das 12h às 12h50. O jornal é apresentado pelos jornalistas Lídia Pace e 

Matheus Magalhães. O conteúdo da edição é reforçado com as matérias produzidas em 

Mossoró. Uma outra editoria que compõe o telejornal é a esportiva, apresentada por 

Thiago Cesar. 

RNTV 2ª Edição: O resumo do que foi noticiado ao longo do dia vai ao ar no RNTV 2ª 

Edição. O telejornal é apresentado por Margot Ferreira, que mantém o telespectador 

informado dos fatos relevantes na capital e no interior do estado. O conteúdo da edição 

é reforçado com as matérias produzidas em Mossoró. 

Cabugi Comunidade: O Cabugi Comunidade vai ao ar aos domingos, das 7h às 7h30. O 

objetivo do programa é promover debates sobre temas que tiveram repercussão durante 

a semana. Apresentado pela jornalista Emilly Virgilio, aprofunda assuntos abordados ao 

longo da semana, discutindo todos os pontos para esclarecer possíveis dúvidas dos 

telespectadores. O Cabugi Comunidade é composto por três blocos, e conta com a 

presença de especialistas para debaterem as matérias feitas sobre o tema escolhido. 
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TV Ponta Negra 

Fonte: Site da emissora. Disponível em: <http://www.tvpontanegra.com.br>  

Jornal do Estado: As notícias da manhã, em tempo real, o esporte potiguar e os fatos 

que são destaque no Rio Grande do Norte. Um telejornal diário que vai ao ar de segunda 

a sexta, às 7h, com apresentação de Jacson Damasceno.  

Patrulha da Cidade: Líder de audiência da casa, o programa policial repercute a situação 

da segurança pública do Rio Grande do Norte. As reportagens mostram os principais 

fatos policiais, informa a população sobre a violência que acerca nosso cotidiano e faz 

uma análise sobre as deficiências na área da segurança. Exibido de segunda a sexta, às 

12h, com Cyro Robson.  

Jornal do Dia 1ª Edição: O Jornal do Dia 1ª edição apresenta os números da economia 

de forma clara, jornalismo esportivo, política, e realiza entrevistas no meio político do 

RN. Exibição de segunda a sexta, às 13h20, com Geórgia Neri.  

Jornal do Dia 2ª Edição: Esporte, polícia, cultura e outros assuntos de interesse da 

comunidade. A cobertura dos fatos que foram destaque durante a manhã e os últimos 

acontecimentos do dia.  Renata Passos apresenta, de segunda a sexta, às 19h20.  

Primeiro Plano: Programa de entrevista que repercute o que foi noticiado e destacado 

durante a semana. O programa é semanal e sua exibição acontece todos os sábados às 

19h20, com apresentação de Daniel Cabral. 

TV Tropical 
Fonte: Site da emissora. Disponível em: http://www.tvtropicalrn.com.br/programacao 

RN no Ar: O RN no Ar é um telejornal diário que leva ao telespectador as notícias da 

noite e da madrugada e as primeiras informações da manhã, antecipando o que vai ser 

destaque durante o dia. Apresentado por Kaline Mesquita com comentários do jornalista 

Cassiano Arruda, abordando assuntos da política à economia; e de Glauber Nascimento, 

com as informações do cenário esportivo do estado. O telejornal vai ao ar de segunda a 

sexta, às 7h45. 

Encontro com a Notícia: Os principais fatos do dia são analisados e debatidos no 

programa Encontro com a Notícia, um jornalismo opinativo que debate principalmente 

assuntos políticos apresentados por Mariana Pinto e comentados por Jânio Vidal. É 

exibido de segunda a sexta, às 8h15. 

Balanço Geral RN: Carro chefe da audiência na casa, o Balanço Geral é um telejornal 

popular que faz uso do jornalismo comunitário, prestação de serviço, cobertura de fatos 

policiais, flagrantes, denúncias, reportagens investigativas e interatividade. Apresentado 

pelo ex-vereador de Natal, Salatiel de Souza, de segunda a sexta, ao meio-dia. 

Jornal Tropical: Um telejornal que debate polícia, cidades, esporte, economia e cultura. 

Os fatos mais relevantes de Natal e do Rio Grande do Norte que ocorreram e faz uso de 

entrevistas ao vivo. Apresentado por Cristiano Félix e Mariana Rocha, o telejornal vai 

ao ar de segunda a sexta, às 19h45. 

http://www.tvtropicalrn.com.br/programacao
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Rede TV! RN 

Fonte: site da emissora. Disponível em: < http://www.redetvrn.com.br/programa/37> 

Jornal Verdade: Política, empreendedorismo e as principais notícias do estado são 

acompanhadas no Jornal Verdade. Um jornal interativo, dinâmico e imparcial. Com 

apresentação e comentários de Tulio Lemos e Juliana Celli.  De segunda a sexta, das 

13h às 13h40. 

TV União 

Fonte: site da emissora. Disponível em: <- http://tvuniaodenatal.tv.br/> 

RN Urgente: Com apresentação da jornalista Wilma Wanderley, o programa aborda 

temas variados, principalmente na esfera policial, atuando como porta-voz da 

comunidade e denunciando os problemas frequentes do nosso dia a dia. Veiculado de 

segunda a sexta, das 11h30 às 12h, e aos sábados das 18h30 às 19h30. 

TV Universitária 

Fonte: site da emissora. Disponível em: <http://www.tvu.ufrn.br/> 

TVU Notícias: Adota um jornalismo voltado para o cidadão e busca provocar a reflexão 

e o aprofundamento das notícias de interesse público. Dividido em três blocos, 

apresenta, nos dois últimos, entrevistas de estúdio, uma para divulgar assuntos diversos 

de maneira mais rápida e outra sobre temas mais complexos. Noticiário local com 30 

minutos de duração, tem a sua prática jornalística voltada para o interesse público, 

busca provocar a reflexão e a crítica do telespectador e contribui para a formação do 

aluno do Curso de Comunicação Social da UFRN. Dividido em três blocos, apresenta, 

nos dois últimos, entrevistas em estúdio, uma para divulgar assuntos diversos de forma 

mais ágil e outra de forma mais aprofundada. A apresentação acontece de segunda a 

sexta-feira, às 19h, ao vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redetvrn.com.br/programa/37
http://tvuniaodenatal.tv.br/
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Entrevista semiaberta concedida por Murilo Meireles, editor auxiliar do RNTV 1ª 

edição e responsável pelo gerenciamento do aplicativo “VC no RNTV”.  

- Local: Sede da Intertv Cabugi  

- Data: 06 de dezembro de 2015  

Anna Paula – Como surgiu a ideia do aplicativo?  

Murilo Meireles: Antes de começarmos quero deixar claro que algumas questões eu 

não consigo responder por limitações técnicas mesmo. Eu apenas operacionalizava o 

aplicativo, não fiz parte da concepção do mesmo que já veio da rede. Por isso, não sei 

informar com certeza isso. 

Anna Paula - Ok, o que não souber responder fica de lado e vamos às próximas 

questões. Com que objetivo a TV usa esse aplicativo? 

Murilo Meireles: Aumentar a interatividade com o público ao mesmo tempo em que 

aproveitamos o material (fotos e vídeos) com potencial informativo, que chega à nossa 

redação via redes sociais e aplicativos de mensagens. Com um aplicativo próprio, o VC 

no RNTV, conseguimos fazer uma primeira "filtragem" dessas informações, já que o 

usuário assume (em contrato previsto no próprio app) que ele é responsável pela 

produção desse material e que nos cede o direito de uso.    

Anna Paula: Qual é a logística de produção do aplicativo? Onde chegam as 

mensagens? E em que local são armazenadas? 

Murilo Meireles: As informações "por escrito" chegam em um e-mail próprio. Já a 

mídia (fotos e vídeos) chegam em um programa próprio, que reúne o material. As 

mídias devem ser "baixadas" todos os dias. O próximo passo é verificar cada foto ou 

vídeo, cruzar com as informações dos e-mails e avaliar o que pode 

render jornalisticamente.  

Anna Paula – Em média de quantas mensagens chegam por dia? 

Murilo Meireles: De 70 a 100 por dia.   

Anna Paula – Como selecionam? Que critérios usam? 

Murilo Meireles: A mídia deve deixar claro qual o problema tratado. Não nos 

preocupamos necessariamente com qualidade técnica (luz, enquadramento). Mas, sim, 

em mostrar um problema real, que incomoda o morador, a comunidade. Aliás, quanto 

mais comunitário, melhor. Problemas mais objetivos e evidentes, que podem ser 

resolvidos mais rapidamente, acabam entrando com mais frequência. Os mais 

complexos podem se transformar em reportagens mais elaboradas. 

Anna Paula - Quantas mensagens usam por telejornal?  

Murilo Meireles: Nunca estabelecemos um limite. Exibimos o que render.      
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Anna Paula: Por que apenas o RN TV 1 usa o aplicativo? 

Murilo Meireles: Pelo perfil do telejornal, mesmo. O RN TV 1ª Edição tem uma 

proposta mais comunitária, diferente do Bom Dia RN, por exemplo. Já o RN TV 2ª 

Edição tem menor duração. Então, acabamos fazendo apenas o resumo dos principais 

fatos do dia.  

Anna Paula: Quem são esses telespectadores? (Idade / gênero / localidade)  

Murilo Meireles: São todos os perfis e idades, difícil mesmo mensurar. Tínhamos as 

mais diversas participações. Homens e mulheres, jovens e adultos, e de todas as 

localidades, Natal e cidades do interior também. A aceitação do aplicativo era muito 

boa.  

Anna Paula: Houve aumento de audiência após a participação? 

Murilo Meireles: Não conseguimos detectar, pois não foi feito estudo de audiência 

focado no uso do aplicativo. O que notamos é que quando as participações são 

estimuladas no ar elas ocorrem mais. 

Anna Paula: Há verificação jornalística dos fatos relatados? 

Murilo Meireles: Tem que ter. O assunto só vai ao ar depois de checado. Ligamos para 

outros moradores e comerciantes da área. Usamos até recursos como Google Earth pra 

confirmar endereços. Em seguida, checamos as informações com fontes oficiais. Nada é 

publicado sem autorização do autor do vídeo. Como já dito, essa autorização é dada no 

próprio aplicativo.      

Anna Paula: Você considera um canal útil? 

Murilo Meireles: Certamente. Acredito que é um passo importante em um momento de 

mudanças evidentes na relação com o público. É uma ideia a ser melhor explorada.      


