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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar a prática jornalística e as estratégias 

adotadas pelos jornais Tribuna do Norte e Novo na cobertura da rebelião em Alcaçuz, em 

janeiro de 2017, a partir do uso das transmissões ao vivo no Facebook. Partimos da noção 

de que o acontecimento sempre acontece a alguém e que podemos compreendê-lo a partir 

de duas formas distintas, a sua dupla vida – existencial e objeto (QUÉRÉ, 2005; 2012). 

Trabalhamos o conceito de sites de redes sociais e buscamos relacioná-los à prática 

comunicacional no contexto da convergência para que assim possamos compreender 

como se formam os acontecimentos jornalísticos no Facebook. Nosso objeto empírico é 

formado por 69 vídeos veiculados ao vivo naquela plataforma, entre os dias 14 e 24 de 

janeiro de 2017, pelos jornais Tribuna do Norte e Novo, sendo analisados a partir da 

adaptação do protocolo metodológico Análise de Cobertura Jornalística (ACJ) associada 

à entrevistas semiestruturais. Como resultado, observamos que a razão para os periódicos 

adotarem esse dispositivo enquanto estratégia de divulgação foi a possibilidade do 

acontecimento rebelião em Alcaçuz ser noticiado em tempo real. Entretanto, percebemos, 

com a aplicação da ACJ, a falta de uma cobertura reflexivo-crítica sobre a rebelião por 

parte dos repórteres e das redações.  

  

Palavras-chave: Acontecimento. Convergência jornalística. Jornalismo. Sites de redes 

sociais. Transmissões ao vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has as main objective to analyze the journalistic practice and the strategies 

adopted by the newspapers Tribuna do Norte and Novo in the cover of the rebellion in 

Alcaçuz, in January of 2017, from the use of the live transmissions in Facebook. We start 

from the notion that the event always happens to someone and that we can understand it 

from two distinct forms, its double life - existential and object (QUÉRÉ, 2005; 2012). We 

work on the concept of social networking sites and seek to relate them to 

communicational practice in the context of convergence so that we can understand how 

journalistic events on Facebook are formed. Our empirical object is formed by 69 videos 

broadcast live on that platform between January 14 and 24, 2017, by the Tribuna do Norte 

and Novo newspapers, and is analyzed based on the adaptation of the methodological 

protocol Journalistic Coverage Analysis (ACJ) and semi-structured interviews. As a 

result, we note that the reason for the journals to adopt this device as a dissemination 

strategy was the possibility of the rebellion event in Licorice being reported in real time. 

However, with the application of the ACJ, we perceive the lack of critical-reflective 

coverage of the rebellion by reporters and newsrooms. 

  

Keywords: Event. Journalistic convergence. Journalism. Social networking sites. Live 

streams. 
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INTRODUÇÃO 

 

O 11 de setembro de 2001, as catástrofes naturais na primeira década do século 

XXI, a ocupação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro em 2010, a morte de Steve 

Jobs, as jornadas de junho de 2013, a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do 

Mundo de 2014, o impeachment da presidenta Dilma, a rebelião no presídio de Alcaçuz 

em 2017.  

Todas os fatos acima constituem-se em acontecimentos que, em maior ou menor 

escala, construíram sentidos e foram apropriados pela prática jornalística. A noção de 

acontecimento traz em seu conceito diversas abordagens e perspectivas estudadas na arte, 

na história e também no jornalismo. É nesta última que pretendemos nos deter, mas como 

nos debruçar sobre um conceito que provoca tantas interpretações e suscita em cada 

sujeito impressões diferentes? Como falar, ainda, em acontecimento nos tempos 

midiáticos quando percebemos novas dinâmicas de comunicação e interação? (FRANÇA, 

2012).  

Assim como Quéré (2005; 2012), encaramos o acontecimento enquanto algo que 

irrompe dentro do nosso cotidiano constituindo graus de notoriedade diferentes para 

quem o experencia. Por exemplo, para um brasileiro apaixonado por futebol o placar do 

jogo contra a Alemanha em 2014 foi motivo de tristeza, indignação e até mesmo 

vergonha, já para uma pessoa que não se empolga com essa prática desportiva, a derrota 

do Brasil poderia ser apenas um motivo de chacota. Portanto, “uma ocorrência que não 

nos afeta não se torna um acontecimento no domínio da nossa vida” (FRANÇA, 2012, p. 

13).  

O jornalismo se insere nesse contexto à medida que dá voz aos fenômenos 

sociais enquadrando-os enquanto acontecimentos. Para isso ocorrer é necessário que a 

atividade jornalística reconheça, apure e relate os fatos que considera notórios e relevantes 

a serem divulgados. Durante esse processo, o jornalista realiza escolhas, enquadra e 

também se apropria do que está noticiando, inscrevendo, pois, essa prática à ordem dos 

sentidos (BENETTI, 2010).  

Henn (2011, p. 83-84) destaca que, desde seu irrompimento até o momento em 

que é noticiado, o acontecimento passa por uma série de mediações, sendo a produção da 

notícia uma semiose complexa.  
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Ao se transformarem em notícias propriamente ditas, além de darem forma às 

ocorrências, trazem embutidas as interveniências produtivas e os 

circunstanciamentos dos códigos que regem a atividade, que vão desde os 

critérios de noticiabilidade e valores notícias, até as próprias normas de 

redação e edição do texto jornalístico. 

 

Assim, tornam-se ainda mais complexas as relações mídia/acontecimento 

quando esse último começa a ser formado ou divulgado nos meios digitais. A mediação 

do acontecimento deixa de ser exclusiva dos veículos de comunicação de massa ou dos 

espaços em que ele ocorria e passa também a existir através das relações estabelecidas 

nas ambiências em rede. Adaptar-se e encontrar seu espaço em meio a esse fenômeno é 

um dos grandes desafios para o jornalismo.  

É importante destacar que no último século as Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação ampliaram progressivamente suas dimensões perpassando a sociedade 

contemporânea em diversos estratos, integrando o mundo em diversas redes globais 

(CASTELLS, 1999). As novas tecnologias apontam cada vez mais para o encurtamento 

do espaço e tempo existentes, a comunicação foi modificada e agora enquadra-se na 

condição da instantaneidade. Vivemos, portanto, numa Era da Informação que acarretou 

em transformações velozes e traços de um cibermundo. Os sistemas de comunicação e 

transporte tiveram um aceleramento notório, novos comportamentos surgiram, 

modificando o cotidiano dos sujeitos, agora, digitais. 

 

Nesse contexto, a internet adquiriu importância estratégica no modelo social 

forjado pela revolução tecnológica. Mais do que um protocolo afirmativo, a 

internet transformou-se num espaço social e cultural que permite estabelecer a 

comunicação entre distintos tipos de rede. Constitui a base material da vida e 

das formas de relação com a produção, o trabalho, a educação, a política, a 

ciência, a informação e a comunicação (BIANCO, 2004, p.3). 

 

No contexto de atuação e produção jornalística é possível identificar uma vasta 

gama de informações que circulam em rede, requerendo desses profissionais maior 

atenção às discussões e novidades lançadas no mercado que possam contribuir em sua 

atuação no dia a dia. Aproximamos essa conjuntura em que os veículos de comunicação 

se encontram à ideia de convergência.  

Mais especificamente a de convergência jornalística, que trata de um processo 

transformador que vai do modelo de negócios das empresas de comunicação até a prática 

profissional – que atravessa o uso de dispositivos tecnológicos – e as estruturas das 

informações. É nesse quadro que conseguimos aproximar os sites de redes sociais que 

são somados às estratégias de atuação dos veículos de comunicação nos meios digitais. 
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Para Raquel Recuero (2009a), os laços nesses espaços digitais são construídos a partir 

das conexões entre os sujeitos, grupos ou instituições. A autora diz: 

O advento da Internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. Entre essas 

mudanças temos algumas fundamentais. A mais significativa, para este 

trabalho, é a possibilidade de expressão e sociabilização através das 

ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC). Essas 

ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, 

interagir e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, 

rastros que permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a 

visualização de suas redes sociais através desses rastros (RECUERO, 2009a, 

p. 24).  

São devido a essas possibilidades de conexões, aliadas, é claro, ao número de 

cliques que as interações podem proporcionar, que os meios de comunicação estão 

mergulhando cada vez mais no mundo das redes sociais. Atualmente, os jornais utilizam 

esses espaços de diversas formas para construir conteúdo informativo, servem como um 

dispositivo de apuração, onde encontram informações que podem render boas pautas, 

encontrar novos leitores (SILVA, 2013) e, de certa forma, fidelizar aqueles que já 

interagem. 

Sousa (2013, p. 187), aponta exatamente que os percursos que faz o jornalismo 

estão associados aos espaços por onde ele atua, mas não apenas isso, os internautas têm 

papel de protagonista nestas redes sociais. De acordo com a autora, a notícia nas redes 

divulgadas por veículos de comunicação “envolve as organizações jornalísticas que 

publicam as informações, os usuários que comentam, replicam e algumas vezes à 

ressignificam e os sites de redes sociais e suas ferramentas que permitem às ações das 

organizações jornalísticas e dos usuários”.  

Muda a prática do jornalista, mas se configuram também algumas nuances do 

acontecimento. “O irromper do acontecimento neste ambiente pode produzir uma 

semiose explosiva, de imediata repercussão e de desafios instigantes para a pesquisa” 

(HENN, 2011, p. 94-95). No momento, inclusive, que ele ultrapassa as barreiras do 

digital, podemos dizer que constitui um acontecimento em rede (ZAGO, 2014; 2015). O 

acontecimento num contexto de sites de redes sociais ganharia duas dimensões, segundo 

a autora. A primeira seria da ordem do jornalismo, as formas e como ele se apropria de 

algo e quais as estratégias usadas para sua divulgação, quais plataformas, que tipo de 

conteúdo – ou seja, há ainda a adaptação às lógicas do dispositivo que os veículos estão 

fazendo uso. Já na segunda dimensão, a da recirculação, o público é quem tem o papel de 
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desdobrar aquilo a que teve acesso (ZAGO, 2013) e isso vai depender do grau de 

subjetivações já formadas pelos sujeitos.  

 

Cada dimensão do acontecimento possui suas particularidades, mas elas 

também se entrecruzam [...]. De qualquer modo, há características próprias a 

cada dimensão, como predomínio de informação, ou de opinião em espaços 

bem demarcados, na circulação, e predomínio de crítica e de humor na 

dimensão da recirculação (ZAGO, 2013, p. 166).  

 

Vemos surgir, portanto, novas possibilidades de se comunicar nessas 

ambiências, formas mais autônomas e que priorizam a velocidade da informação. O texto 

continua em cena, mas, agora, os veículos de comunicação levam ao palco fluxos 

informacionais constituídos por fotos, áudios e vídeos.  Nesse cenário, damos destaque 

ao uso de transmissões ao vivo em coberturas jornalísticas que se configuram e constroem 

acontecimentos. 

Antes de adentrar mais nesse novo aspecto da produção de conteúdo através de 

sites de redes sociais é preciso ressaltar a importância das tecnologias móveis quando 

incorporadas às redações. Constrói-se, a partir dessas tecnologias e das conexões de rede 

sem fio, o que Silva (2013; 2015) denomina de jornalismo móvel.  Assim o autor destaca 

que: 

 

Nos deparamos com novas apropriações por parte do jornalismo relacionados 

a estas características das mídias móveis que fornecem ao jornalismo um 

aparato que se adapta perfeitamente às necessidades buscadas como 

imediatismo, maior capacidade para transmissão de arquivos diretamente dos 

locais da reportagens de campo em qualquer formato digital (áudio, vídeo, 

imagem, texto) (SILVA, 2013, p. 10-11). 

 

É possível a partir deste contexto de mobilidade digital recriar a forma como as 

informações são passadas, de como o próprio acontecimento é reconstruído e divulgado 

entre os sujeitos nas redes digitais. 

Silva, Guimarães e Sobrinho Neto (2016) relacionam exatamente essa 

proximidade construída entre mobilidade, jornalismo e live streaming. Os pesquisadores 

entendem que essa prática ganha cada vez mais espaço nas redações devido ao fluxo de 

mudanças do perfil do público. “Esse novo perfil, facilmente ilustrado pelo telespectador 

dos canais esportivos, por exemplo, anseia por mais informações adicionais ao que se 

discute durante a programação tradicional” (SILVA, GUIMARÃES, SOBRINHO 

NETO, 2016, p. 146).  
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Nesse sentido, a fim de compreendermos como os veículos de comunicação têm 

utilizado as transmissões ao vivo para construir o acontecimento jornalístico lançamos 

mão desta pesquisa. Nosso trabalho é operacionalizado a partir do estudo do uso das lives 

no Facebook na cobertura da rebelião em Alcaçuz1 em janeiro de 2017. Ela foi iniciada 

quando presos de duas facções rivais atuantes no estado do Rio Grande do Norte, 

Sindicato do Crime e Primeiro Comando da Capital (PCC), iniciaram um conflito que 

resultou na morte de 26 detentos.  

Durante o acontecimento, iniciado no dia 14 de janeiro e que durou um pouco 

mais de uma semana, os jornais do Rio Grande do Norte voltaram seus trabalhos e rotinas 

para a rebelião, outras organizações comunicacionais do país também vieram à Natal para 

fazer a cobertura do caso. Destacamos neste trabalho a atuação dos jornais Tribuna do 

Norte e Novo, ambos atuantes na capital potiguar.  

Com sede no bairro da Ribeira, a Tribuna do Norte é o impresso mais antigo do 

estado, com 68 anos de atuação. Desde 1999, o jornal atua no ambiente online. Hoje, além 

do jornal publicado diariamente, exceto nas segundas-feiras, e do site, a TN produz 

conteúdo para seus perfis nos sites de redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Além 

disso, o jornal realiza a construção de um boletim via Whatsapp encaminhado diariamente 

aos seus leitores.  

O Novo Jornal iniciou suas atividades em 2009 e no final do ano de 2017, devido 

a problemas financeiros, demitiu seus profissionais e contratou uma empresa de 

assessoria de comunicação que, hoje, realiza o trabalho de atualização das mídias digitais 

da empresa. A organização também começou a atuar com sede na Ribeira, mas em 

outubro de 2015 a redação mudou para outro endereço, na avenida Hermes da Fonseca, 

no bairro Petrópolis. Quando começou a ser veiculado entre as ruas de Natal, o jornal não 

possuía atuação nas plataformas digitais, esse cenário mudou e foi intensificado a partir 

de 2012 quando passou a investir na construção de aplicativo para iPad. O jornal atua nas 

plataformas Facebook, Instagram e Twitter. Em abril de 2018 mudou o nome dos perfis 

dessas duas primeiras redes de Novo Jornal para Novo Notícias.  

Para a cobertura da rebelião em Alcaçuz, os jornais utilizaram diversas redes 

sociais na Internet, além do jornal impresso, para veicular o que ocorria dentro de 

                                                 
1 A penitenciária de Alcaçuz trata de uma unidade prisional estadual, localizada no município de Nísia 

Floresta, no Rio Grande do Norte, há 25km da capital potiguar, Natal. O presídio foi fundado em 1998, na 

gestão do então governador Garibaldi Alves Filho. Em janeiro de 2017, o local foi palco da maior rebelião 

já ocorrida no estado, à época o espaço possuía capacidade para 620 internos, mas contava com mais de 

1.200 presos.  
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Alcaçuz, entre elas pontuamos as transmissões ao vivo.  Durante o período do conflito as 

empresas construíram 69 lives, a TN fez 35 e o Novo 34. As transmissões foram realizadas 

principalmente direto do presídio e da Governadoria do Estado2. Em Nísia Floresta, os 

repórteres traziam atualizações sobre o dia a dia em Alcaçuz, narrando, inclusive os 

conflitos – os profissionais tinham uma visão panorâmica do local. Da Governadoria, as 

lives streaming consistiam, essencialmente, em entrevistas coletivas com fontes do poder 

público.  

Assim, para nos guiar neste percurso de entendimento da prática jornalística na 

cobertura do acontecimento, nos pautamos na seguinte pergunta-problema: Como os 

jornais Tribuna do Norte e Novo estruturaram e construíram o acontecimento da 

Rebelião em Alcaçuz, em janeiro de 2017, através de transmissões ao vivo realizadas 

no site de rede social Facebook?  

A fim de responder esta pergunta principal e norteadora para o seguimento deste 

trabalho nos ancoramos em autores como França (2012; 2017), Quéré (2005; 2012), 

Mouillaud (2002), Charaudeau (2015), Rodrigues (1993), Henn (2011; 2014) para 

trabalhar o conceito de acontecimento. No que diz respeito à prática jornalística em sites 

de redes sociais, inicialmente buscamos trazer um arcabouço teórico, o qual nos pautamos 

em autores como Recuero (2009), Boyd e Ellison (2007; 2013), Zago (2014), articulando-

o à prática jornalística (LONGHI; FLORES, 2012; RECUERO, 2014; ZAGO, 

RECUERO, 2011); trabalhamos ainda conceitos importantes como o de convergência, a 

partir de Kolodzy (2006), Avilés (2006), Scolari (2008) e, especialmente, Salaverría 

(2010).  

Trouxemos ainda uma discussão sobre a mobilidade e dispositivos móveis 

digitais, a partir de Canavilhas e Santana (2011) e Silva (2013), e de apropriações desses 

dispositivos a partir de Martín-Barbero (2003), Lacerda e Mazivieiro (2013) e Lemos 

(2001). Importante, ainda, a discussão das lives a partir da noção de velocidade da 

informação (MORETZSOHN, 2002; GUIMARÃES, 2017), da celeridade e objetividade 

que acaba por trazer às coberturas de um acontecimento (BENTES, 2014; D’ANDREA, 

2015).   

 

 

 

                                                 
2 A Governadoria está localizada dentro do Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, na 

cidade de Natal, e fica, aproximadamente, a 43 quilômetros da Penitenciária de Alcaçuz.  
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Objetivos 

 

Assim, como objetivo geral desta pesquisa, nos propomos a analisar a prática 

jornalística, empreendida através de lives do Facebook, e as estratégias adotadas pela 

Tribuna do Norte e Novo na cobertura da rebelião em Alcaçuz. Como objetivos 

específicos pretendemos: 

a) Investigar, através das marcas deixadas nas lives realizadas pelos jornais, como se 

deu o processo de produção desse acontecimento; 

b) Compreender como e se jornalistas da Tribuna do Norte e do Novo percebem os 

sites de redes sociais enquanto ambiências para o desenvolvimento de sua prática 

profissional; 

c) Identificar os motivos para a utilização das transmissões ao vivo na cobertura da 

rebelião de Alcaçuz; 

d) Discutir o jornalismo enquanto prática social que (re) constrói o acontecimento.  

 

Hipóteses 

 

Com a proposta de nos nortear na questão e objetivos de nossa pesquisa, 

elencamos os seguintes pontos abaixo como hipóteses: 

Hipótese 1: a escolha das transmissões ao vivo se deu devido a celeridade à 

informação que o dispositivo proporciona. 

Hipótese 2: os jornais percebem esses recursos como mais um para auxiliar na 

cobertura de acontecimentos factuais. 

Hipótese 3: quando estavam ao vivo narrando a rebelião, os jornalistas do Novo 

e TN significavam o acontecimento tanto para eles mesmos como para quem recebia a 

mensagem. 

 

Justificativa  

 

A rebelião na Penitenciária em Alcaçuz estava preenchida de valores-notícia 

(TRAQUINA, 2005). Pudemos constatar um cenário de violência e do inusitado, citando 

apenas duas das diversas características atreladas ao fato. É por esta razão que nos 

aproximamos desse acontecimento, a fim de perceber o processo comunicativo formado 

em torno de sua cobertura.  
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Castells (1999, p. 22) destaca que estamos presenciando um novo sistema de 

comunicação que está “[...] promovendo a integração global da produção e distribuição 

de palavras, sons e imagens de nossa cultura como personalizando-os ao gosto das 

identidades e dos humores dos indivíduos”. É com isso em mente que enquadramos as 

potencialidades dos sites de redes sociais quando apropriados pelo campo da 

comunicação, em especial, do jornalismo.  

Tendo em conta, ainda, de que este é um vasto campo de análise e que diversas 

redes sociais foram utilizadas na cobertura de Alcaçuz, optamos pelas transmissões ao 

vivo por considerar que elas exigem do jornalista maior versatilidade em sua rotina diária 

de exercício da profissão. Por serem repórteres de jornal impresso, observamos que eles 

não apenas teriam que apurar o caso e narrá-lo via texto, como também preparar-se para 

o improviso, apurar o fato antes da entrada ao vivo (em outros casos eles apenas 

descreviam as cenas que observavam) e narrá-lo de uma forma diferente do que estavam 

acostumados. Assim, propomos apenas a utilização das lives neste estudo, por elas 

próprias irromperem como um fato de mudança nas rotinas de trabalho do jornalista e 

por, neste caso, apresentarem amplo conteúdo a ser analisado.  

Destacamos o fato dos jornais apropriarem-se desse novo espaço como uma 

forma de diluir as barreiras entre espaço-tempo encontradas. Silva, Guimarães e Sobrinho 

Neto (2013, p. 159) também dão enfoque a essa realidade. 

 

Cada vez mais, o jornalismo tenta se despir do caráter distante e sisudo que lhe 

foi inerente dos seus primórdios até pouco tempo atrás e passa a fazer ruir as 

barreiras que o separam do público tentando aproximação, através das 

narrativas do ao vivo, dos bastidores da produção e dos acontecimentos. Essa 

interação mediada cria a sensação de participação efetiva da audiência. 

Portanto, essa nova estética afeta as práticas jornalísticas porque está inserida 

no contexto da produção alterando a noção espaço-temporal habitual da 

televisão, por exemplo. 

 

Buscaremos também contribuir para as discussões que envolvem esse tipo de 

plataforma de live streaming e sua relação com a prática jornalística que ainda são poucas, 

constatação tomada após levantamento bibliográfico realizado no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes, no banco de publicações da Compós, na ferramenta Google 

Acadêmico e no indexador Scielo.  

Observamos também a escassez de trabalhos publicados sobre a aplicação do 

protocolo de Análise de Cobertura Jornalística às redes sociais. Identificamos, sim, 

pesquisas sobre a ACJ, mas também numa gama bem menor do que esperávamos. 
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Buscaremos, pois, contribuir para uma construção e consolidação teórica quanto ao 

alinhamento entre os conceitos de acontecimento, cobertura jornalística e redes sociais, 

interligando à metodologia proposta.  

 

Estrutura do trabalho 

 

Nossa dissertação está estruturada em três capítulos, além da introdução e 

conclusões. De forma articulada, trabalhamos nos dois primeiros capítulos os conceitos-

chave da pesquisa: acontecimento e sites de redes sociais. Articulamos ainda nessas duas 

etapas como eles conectam-se à prática jornalística. Com isso em mente, interligamos a 

atuação do jornalista ao das transmissões ao vivo. Por fim, para ancorar essa abordagem, 

propomos a aplicação e adaptação da Análise de Cobertura Jornalística às redes sociais. 

Os capítulos estão descritos abaixo: 

Capítulo 2 - Acontecimento jornalístico e cobertura noticiosa: compreensão 

dos conceitos: nesta etapa propomos uma discussão sobre a noção de acontecimento e 

como foi sua aproximação ao campo midiático. Contextualizamos abordagens que 

envolvem o conceito e o relacionamos à prática jornalística e suas transformações.  

Capítulo 3 – Sites de redes sociais e a reconfiguração na prática jornalística: 

neste capítulo discutimos conceitos como sites de redes sociais, convergência e 

convergência jornalística. Consideramos ser essencial essa abordagem para 

compreendermos como as novas ambiências atuam e são aproximadas ao exercício 

jornalístico. Construímos, ainda, um diálogo sobre como as tecnologias são apropriadas 

pelos veículos de comunicação, ajudando a construir fluxos cada vez mais velozes na 

construção e divulgação dos acontecimentos.  

Capítulo 4 – Abrindo caminho para novos percursos: análise da cobertura 

jornalística aplicada a um site de rede social: aqui, damos enfoque ao nosso percurso 

metodológico, os caminhos traçados e escolhidos para a concretização da pesquisa. 

Apontamos e justificamos as razões para nos apropriamos da Análise de Cobertura 

Jornalística (SILVA; MAIA 2011) e como a aplicamos na análise das transmissões ao 

vivo realizadas pelos jornais Tribuna do Norte e Novo durante a rebelião de Alcaçuz.  

Capítulo 5 – Análise da cobertura do acontecimento rebelião em Alcaçuz: 

resultados e discussão: nesta última etapa, apresentamos os resultados obtidos com a 

coleta, descrição e análise das lives veiculadas pelos jornais acima citados e entrevistas 

realizadas com cinco profissionais que estavam envolvidos na cobertura. Confrontamos 
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essas informações e as articulamos ao arcabouço teórico utilizado e construído ao longo 

desta pesquisa.  

Por fim, trazemos nossas considerações finais apontando nossas inferências 

sobre o tema pesquisa, resgatando nossos questionamentos iniciais. Conclui-se que a 

cobertura de Alcaçuz foi realizada através das lives graças à celeridade que ela traz ao 

processo de informar e que cada vez mais ela é apropriada em momentos factuais. A 

análise da forma que os jornalistas a utilizaram também nos faz inferir que o 

acontecimento naquele momento em que está sendo narrado é imediatamente 

ressignificado a partir das construções simbólicas e transmitido, sem ocorrer a reflexão 

sobre o que está sendo dito, os discursos consistiam em narrativos, não possuindo reflexão 

crítica sobre o que se passava. Identificamos ainda que os jornalistas das empresas 

trabalhadas utilizam de diversas formas as redes sociais, encarando-as enquanto espaços 

de desenvolvimento da prática jornalística.  
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2 ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO E COBERTURA NOTICIOSA: 

COMPREENSÃO DOS CONCEITOS 

 

“Senhoras e senhores, tenho uma grave declaração a fazer” – disse o locutor em 

uma de suas várias interrupções à programação local da rádio Columbia Broadcasting 

System (CBS), nos Estados Unidos – “Tanto as observações da ciência quanto a evidência 

de nossos olhos levam-nos à indiscutível conclusão de que esses estranhos seres que 

desceram esta noite sobre as fazendas de Nova Jersey são a vanguarda de um exército de 

invasores vindos de Marte”, completa o radialista em tom de desespero ao noticiar a 

invasão de marcianos ao planeta terra3.  

Aquele acontecimento extraordinário, que “interrompeu” a programação da CBS 

e causou pânico aos ouvintes desavisados não passava, na verdade, de uma dramatização 

adaptada do livro A Guerra dos Mundos de Herbert G. Wells. Construído por Orson 

Welles e, apesar de trazer todos os aspectos de um programa radiojornalístico, o roteiro 

não buscava nada mais que o entretenimento dos milhares de norte-americanos que 

ouviam a emissora naquela noite.  

Quase 80 anos depois, o caso ainda fascina e é trazido à tona em discussões que 

abordam a credibilidade do jornalismo, que falam sobre o mass media ou sobre opinião 

pública. Trata de um falso acontecimento jornalístico, tornado monstruoso e que buscou, 

assim como muitos outros da realidade, (re)produzir o sensacional. É nesse sentido, que 

o historiador francês Pierre Nora (1979) discute as interações existentes entre os veículos 

midiáticos e o acontecimento. Nora entende que o acontecimento não é criado de forma 

artificial ou performática, como o modelo citado acima, mas que ele pode ser manipulado 

pela mídia. Esta poderia e teria o poder de divulgar apenas parte de um acontecimento. 

Integrante da Escola dos Annales4, Pierre Nora (1979) busca se afastar do 

pensamento positivista, que consistia, basicamente, na construção de uma história 

baseada em fatos passados e que apenas ao final do acontecimento poderia ser analisada 

e narrada pelos historiadores, e constrói uma narrativa na qual a história deve estar 

também no presente, fala de uma história contemporânea, baseada também em um novo 

                                                 
3 <https://www.youtube.com/watch?v=oWD9Q6klzco&t=18s>. Gravação de The War of the Worlds que 

foi ao ar dia 30 de outubro de 1938.  
4 Movimento historiográfico constituído durante o século XX, que propunha um desligamento da visão 

positivista e que se destacou por incorporar métodos das ciências sociais à história. O historiador Pierre 

Nora é considerado da terceira geração da escola. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/historia/escola-dos-annales/. Acesso em 12/12/2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=oWD9Q6klzco&t=18s
https://www.infoescola.com/historia/escola-dos-annales/
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tipo de acontecimento5, tendo em conta, especialmente, que com as transformações 

globais – econômicas, políticas, sociais e tecnológicas – aqueles passam para o domínio 

do imediato, inerente aos meios de comunicação de massa.  

Silva (2011) destaca que até o século XVIII a noção de acontecimento era 

associada à história dos monarcas e seus reinados. No século seguinte, essa concepção 

estava ligada, principalmente, aos fatos políticos, no qual era dado ao historiador o papel 

de narrador e não de analítico que explicava os acontecimentos. Uma renovada concepção 

do acontecimento histórico inicia quando é criado o movimento historiográfico 

constituído em torno do periódico Annales D’Histoire Economique et Sociale, no início 

do século XX. Através dos pesquisadores de Annales, passa-se a falar de uma nova 

história, uma história interdisciplinar.  

É também no século XX que o acontecimento deixa de ser restrito e trabalhado 

apenas por historiadores e passa a ser apropriado pelo campo midiático. Segundo Nora 

(1979), seriam os meios de comunicação a condição para a existência dos fatos.  

 

De agora em diante esse monopólio lhes pertence. Nas nossas sociedades 

contemporâneas é por intermédio deles e somente por eles que o acontecimento 

marca a sua presença e não nos pode evitar. [...] Imprensa, rádio, imagens não 

agem apenas como meios dos quais os acontecimentos seriam relativamente 

independentes, mas como a própria condição de sua existência (NORA, 1979, 

p. 181).  

 

Com essa visão pessimista da mediatização do acontecimento, Nora destaca o 

acontecimento como produto da contemporaneidade e que conta com a “participação 

exigente e alienada, voraz e frustrada, múltipla e distante, impotente e portanto soberana, 

autônoma e teleguiada” do público (idem, p. 185-186).  

Interessante notar os apontamentos do autor em torno dos mass media uma vez 

que, em seu discurso, percebe-se uma influência dos pesquisadores da Escola de 

Frankfurt. Ele destaca “um estado de superinformação perpétua e de subinformação 

crônica” que caracteriza a sociedade atual (idem, p. 187). Como se vivêssemos em 

simulacros, num sistema em que o acontecimento é sempre espetáculo. Buscamos nos 

distanciar dessa proposta, uma vez que é preciso ter em conta que o receptor da mensagem 

não pode ser tratado como simples massa amorfa, valendo-nos de diversas pesquisas, que 

                                                 
5 Interessante apontar que a produção de conhecimento a respeito do conceito de acontecimento é vasta e 

abordada por diversas áreas, entre elas destaca-se a história. 
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envolvem por exemplo os Estudos Culturais (THOMPSON, 1981; MARTINO, 2009; 

ESCOSTEGUY, 2010).  

Nessa perspectiva, a respeito da noção de acontecimento, é importante distinguir 

algumas características do que é trabalhado pelos historiadores e pelos veículos 

midiáticos. A principal diferença entre os dois é que o jornalístico busca relatar estórias, 

já o acontecimento histórico baseia-se em histórias (SILVA, 2011).  

Corroborando com a ideia das diversas perspectivas tratadas pela história sobre 

acontecimento, Pinheiro (2015) aponta que nessa área o conceito já não é visto como 

cópia fiel de eventos passados. Ele passa a se aprofundar no econômico, ao invés do 

político, e exigir do historiador maior dinamismo diante dos fatos. “Antes valorizava-se 

a história de batalhas e outros acontecimentos; agora, defende-se o fenômeno humano 

total, com ênfase em suas condições sociais e econômicas” (PINHEIRO, 2015, p. 31). 

À medida que a história se preocupava com a análise de períodos longos, com 

as ações do homem enquanto coletivo, problematizando os fatos exaustivamente, cada 

vez mais os meios de comunicação de massa apropriaram-se do acontecimento. Fazendo 

com que as narrativas que irrompiam na ordem do cotidiano ficassem a cargo dos 

jornalistas. Enquanto o acontecimento jornalístico, portanto, apresentava recortes do 

cotidiano, fatos imediatos, os historiadores passaram a debruçar-se sobre aqueles 

considerados únicos e irreversíveis (SILVA, 2011).  

Outro fator que diferencia os dois tipos de acontecimento, ressalta a 

pesquisadora, é que o jornalístico vai ao encontro do sensacional, já o histórico busca o 

entendimento de ações que se repetem, analisando em que contexto se enquadram as 

ações humanas dentro da realidade presente. “Daí o constante ‘regresso do 

acontecimento’, pois acontecimentos que no presente se impõe sem discussão, devido à 

rapidez com que tudo acontece na época contemporânea, voltam mais tarde à ribalta pela 

mão do historiador (SILVA, 2011, p. 90)”.  

A rapidez da informação, a forma como ela é apurada e noticiada também são 

destacadas, isso porque, segundo a autora, não ocorre o destrinchar do acontecimento no 

texto noticioso, já nas publicações construídas por historiadores é possível encontrar uma 

discussão sobre o acontecimento, que é problematizado e trabalhado a exaustão.  Trata-

se, portanto, de lógicas de atuação diferentes.  

Com base no artigo Perspectiva acerca do conceito acontecimento, dessa autora, 

preparamos um quadro com as principais diferenças entre acontecimento histórico e 

jornalístico: 
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Tabela 1 - Diferenças entre acontecimento jornalístico e histórico 

 

Jornalístico Histórico 

Distanciamentos 

Baseia-se em estórias Baseia-se em histórias 

Provoca emoções passageiras 
Histórias efetivamente vividas, mesmo 

que representem dor 

Fatos do agora, pauta-se pelo sensacional 
Preocupa-se com ações do homem no 

tempo 

Imediatismo, discurso de atualidade 
Discurso pesquisado, problematizado e 

explicado à exaustão 

Interessa o visível dos fatos Busca o invisível 

Fonte: elaboração da autora. Adaptado de Silva (2011). 

 

A autora ainda destaca que mesmo com suas diferenças, os dois tipos de 

acontecimento desempenham função social importante, tendo em conta que constroem 

sentido na prática que exercem.  

 

Tabela 2 - Aproximações entre acontecimento jornalístico e histórico 

Acontecimentos históricos e jornalísticos são construções 

Apreensão seletiva do acontecimento 

Relatos desempenham papel social 

Fonte: elaboração da autora. Adaptado de Silva (2011). 

 

Como citamos, o conceito de acontecimento é estudado sob a orientação de 

várias vertentes, até mesmo no campo do jornalismo, foco de nossa pesquisa, são diversos 

os conceitos e perspectivas encontradas. Diversos pesquisadores relacionam o 

acontecimento àquilo que merece destaque nos dispositivos midiáticos, outros o apontam 

como a própria narração, enquanto demais autores tematizam o conceito destacando que 

apenas dentro da mídia eles podem existir. Na mesma perspectiva que aponta Nora, de 

que o acontecimento foi apropriado e tomado pelo campo midiático e de que os meios 

são a condição para a sua existência, está o pensamento de Eliseo Véron (1983). 

O pesquisador argentino entende que o acontecimento é construído pelos meios 

de comunicação. Nesse sentido, busca compreender/analisar os processos de produção e 
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também o discurso que origina determinado acontecimento. Para tanto, lançou a obra 

“Construir el Acontecimiento”, na qual aborda a cobertura jornalística da imprensa 

francesa sobre o acidente nuclear de Three Mile Island, ocorrido em 1979 nos Estados 

Unidos. Já no início da publicação, ele destaca: 

 

Por su función, la agencia de prensa actúa como filtro de la información. Se 

propone transmitir en forma precisa, concisa y clara las informaciones que 

estima esenciales acerca de un acontecimiento. [...] El acontecimiento en sí es 

una especie de invariable desconocida que los medios de comunicación van a 

construir en primer lugar a partir del material de los despachos6 (VERÓN, 

1983, p. 10).  

 

Eliseo Verón reforça que os acontecimentos existem ou tendem a existir à 

medida que os meios os constroem. Para isso, dividiu sua pesquisa em três partes, 

analisando sete jornais impressos (Le Martin, Le Figaro, L’Humanité, Libéracion, 

L’Aurore, France-Soir, Le Monde), dois noticiários televisivos (TF 1 e Antenne 2) e três 

emissoras de rádio (RTL, Francer Inter, Radio Monte-Carlo). Nesta primeira fase, ele se 

ocupa em analisar a construção desse acontecimento. 

No segundo momento da pesquisa, promove um estudo sobre o comportamento 

de cada um dos meios citados e na terceira compreende as informações difundidas em 

quatro semanários: Le Point, L’Express, Le Nouveu Observateur e Paris-Match, nos quais 

identifica um discurso de retomada do que havia acontecido.  

Ao longo de sua obra, Verón também denota as diferenças existentes entre os 

formatos, a produção e a própria recepção existente entre o jornal impresso, a televisão e 

o rádio. Além das questões de espaço/tempo, que implicavam diretamente na velocidade 

que a informação chegava ao receptor, a produção e o produto final também variavam de 

acordo com o número de conteúdo disponível, no caso da TV, por exemplo, o tempo de 

matéria mudava caso o número de imagens captadas fosse maior ou menor.  

Outra proposta que corrobora com a ideia de que os acontecimentos nos chegam 

através da mídia é de Miquel Alsina (2009). Para isso, relaciona o acontecimento público 

à evolução da imprensa. Ele elenca três fases da história da comunicação que acabaram 

por modificar o acontecimento: os acontecimentos antes da imprensa de massas, os 

                                                 
6 “Por sua função, a imprensa atua como um filtro de informações. Propõe-se a transmitir de forma precisa, 

concisa e clara a informação que considera essencial sobre um evento. [...] O evento em si é uma espécie 

de invariável desconhecida que a mídia vai construir primeiro a partir da apuração” (VERÓN, 1983, p. 10). 

[Tradução nossa].  
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acontecimentos durante a imprensa de massas e os acontecimentos com a comunicação 

de massas. 

O primeiro compreende meados do século XV até meados do século XIX. 

Durante esse período é possível apontar que as informações eram compartilhadas com 

poucos, via de regra, com aqueles que faziam parte da classe dominante. Eram os 

monarcas e grandes comerciantes que detinham total controle sobre os meios de 

comunicação da época, sendo utilizados para fins comerciais e políticos. O alto 

analfabetismo existente nesta época também dificultava o acesso às informações 

(ALSINA, 2009). 

A partir da metade dos anos 1850, a imprensa torna-se “a principal fonte de 

transmissão do acontecimento” (ibid, p. 123), tornando-se mais ativa entre os cidadãos. 

É nesse período que se constrói uma visão antropocêntrica do acontecimento na qual a 

mídia passa a exercer papel de geradora da transcendência social. Mas, nessa época, 

também se tem uma redefinição do acontecimento, aos poucos, o jornalismo deixa de 

transmitir apenas fatos sociais e volta-se para narrativas de entretenimento e de cobertura 

de fatos do cotidiano (político, econômico, policial, entre outros).  

 

No contexto liberal da imprensa, os excessos da imprensa sensacionalista, e o 

medo pela intervenção do governo para controlá-la, gera a reação dos meios 

editoriais. O surgimento da rádio é um importante marco comunicativo no 

período das entreguerras. A imprensa e a rádio são instrumentos para o melhor 

e para o pior: são meios de informação e cultura ou são meios de manipulação. 

[...] Essa concepção da onipotência da mídia, criava um estado de opinião, que 

propicia a necessidade do controle e do autocontrole dos meios de 

comunicação (ALSINA, 2009, p. 125).  

 

Marcada pela velocidade e multiplicação do acontecimento, o pesquisador 

espanhol aponta uma última fase do acontecimento na história da comunicação que 

iniciou na metade do século XX e segue até hoje. Para o autor, nessa fase, a mídia – 

especialmente a televisiva – opera de diversas formas sobre o acontecimento: 

aproximação do receptor ao fato, torna-o documento (um material que pode ser 

consumido diversas vezes), dá a sensação de participação naquilo que está ocorrendo. 

“Gera-se uma participação afetiva. No entanto, e de fato, é uma participação alienada, 

alheia ao acontecimento em si”, destaca Alsina (ibid, 130).  

O jornalismo, então, contribuiria para a construção de uma realidade social 

pública. Ele diz: “A mídia é quem cria a realidade social. Os acontecimentos chegam a 

nós através da mídia e são construídos através de sua realidade discursiva [...]. Portanto, 
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o processo de construção da realidade depende completamente da prática produtiva do 

jornalismo” (ibid, p.46).  

Em Patrick Charaudeau (2015, p. 95) é apresentado que as mídias fragmentam 

o real e reconstroem o acontecimento quando o nomeiam. De acordo com o autor: “para 

sua significação depende do olhar que se estende sobre ele, olhar de um sujeito que o 

integra num sistema de pensamento e, assim, fazendo, o torna inteligível”. 

Paula Simões (2012), apoiando-se em Quéré (1997), destaca que a busca pelo 

entendimento da ideia do acontecimento dentro do jornalismo que acaba por desvelar a 

construção da enunciação constitui numa perspectiva construtivista.  

 

Está fundada sobre a ideia de que os acontecimentos que a mídia nos apresenta 

não são as imagens puras e simples do que ocorre no mundo, mas os resultados 

de um processo socialmente organizado, e socialmente regulado, de dar forma 

a, de encenar e de dar sentidos às informações, isto é, de descrições de 

ocorrências ou de situações (QUÉRÉ, 1997, p. 416 apud SIMÕES, 2012, p. 

12). 

 

De acordo com a autora, essa perspectiva pode seguir uma linha moderada, na 

qual tem-se o entendimento que acontecimentos são construções das próprias notícias, 

restringindo-se apenas ao relato. E uma perspectiva radical do acontecimento, no qual é 

entendido apenas como representação da realidade. 

Nos distanciamos desse pensamento ao entender que a mídia constitui, sim, 

como um lugar em que os acontecimentos são explorados e publicizados, mas que, na 

verdade, ela faz parte dessa realidade cotidiana, bem como interpreta e faz circular outras 

tantas realidades, construídas pelos sujeitos. Entendemos e temos em conta, também, que 

tais ressignificações construídas pela mídia são disseminadas com grande poder de 

circulação, na qual o “peso” dessa voz ainda aparenta uma crença de ser bem menos 

volátil do que daqueles espaços midiáticos alternativos, por exemplo.   

Ainda assim, ela nos ajuda a articular os debates em torno dos acontecimentos, 

que, como já foi dito, necessitam dos diversos atores sociais para se constituir.  Desse 

modo, isso apenas “nos indica o quanto a mídia penetra e se imiscui no nosso cotidiano, 

o quanto facilita a interpenetração de diferentes esferas de realidade” (FRANÇA, 2012, 

p. 16). 

Interessante, ainda, perceber como diversos pesquisadores criticam os 

dispositivos mediáticos apontando para o fato de que eles se baseiam no agora para 
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disseminar uma enxurrada de informações que se espalham e são disseminadas de acordo 

com o que os media entendem por ser mais importante.  

Quéré (2005, p. 74) descarta completamente esse pensamento ao destacar que o 

acontecimento jornalístico não passa pelo seu receptor sem que esse não o discuta ou não 

o aproprie de acordo com seu grau de afetação, “traduz-se pelo sentimento de pertença a 

um público”. A mídia, portanto, contribui com a estruturação e exteriorização das razões, 

motivos e implicações trazidas pelos acontecimentos, mas, claro, não podemos deixar de 

relativizar a noção da velocidade dentro desse campo fazendo com que, em muitos casos, 

o acontecimento escolhido para ser noticiado não seja revisado ou apurado como deveria.  

 

2.1 Existencial e objeto: a dupla vida do acontecimento 

 

Em “Entre facto e sentido: a dualidade do acontecimento”, Quéré inicia sua 

discussão apropriando-se de Arendt (1953), que tomava o acontecimento a partir de dois 

pontos de vista, o de entendimento e o de ação. O primeiro destaca que o acontecimento 

pode ser explicado como sequência, estando também dentro de um enredo. Já do ponto 

de vista da ação, além de ser compreendido, ele faz compreender. É nesse último que 

reside a ordem hermenêutica do acontecimento, no qual ele tem o poder de trazer à tona, 

de gerar conhecimento, de permitir interações e trocas simbólicas.  

Outra característica encontrada sobre acontecimento em Quéré é a de que ele 

sempre acontece a alguém. Nesse sentido, “o verdadeiro acontecimento não é unicamente 

da ordem do que ocorre, do que se passa ou se produz, mas também do que acontece a 

alguém. Se ele acontece a alguém, isso quer dizer que ele é suportado por alguém” 

(QUÉRÉ, 2005, p. 61).  

Significa dizer que eles têm poder de afetação, que gera no outro uma reação em 

menor ou maior escala apropriada ao contexto em que o indivíduo ou o coletivo se 

inserem. França (2012, p. 13) diz: 

 

Ele não é independente nem autoexplicativo, não são suas características 

intrínsecas que fazem o seu destaque, mas o poder que ele tem de afetar um 

sujeito – uma pessoa, uma coletividade. O acontecimento o é porque 

interrompe uma rotina, atravessa o já esperado e conhecido, se faz notar por 

aqueles a quem ele acontece. Uma ocorrência que não nos afeta não se torna 

um acontecimento no domínio da nossa vida. É simples fato, do qual até 

podemos tomar conhecimento, mas pelo qual não somos tocados. Este 

primeiro aspecto nos permite uma conclusão importante: os acontecimentos se 

inserem em nossa experiência, na experiência humana, no âmbito de nossa 

vivência (FRANÇA, 2012, p. 13). 
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A descontinuidade, a ruptura do cotidiano, também é outra característica do 

acontecimento e mesmo que seja previsto ele ainda assim revelará algo novo. Esse algo 

novo, destaca Quéré (2005), acaba por esclarecer o passado e futuro, não podendo ficar 

preso àquele cenário, já que acaba abrindo diversas possibilidades de entendimento que 

perpassam não somente o presente, como reescreve o passado e o futuro. 

É por isso que se diz que o acontecimento ultrapassa as barreiras do espacial e 

do temporal. “Espacialmente, porque os seus efeitos podem estender-se a lugares muito 

distantes daquele em que ocorreu. Temporalmente, porque se alonga para o futuro e para 

o passado” (QUÉRÉ, 2005).  

Há que se destacar ainda um ponto importante e delineador para as discussões 

que traremos a frente. Quando falamos em acontecimento, tomamos que os diversos 

constructos da sociedade, incluindo a mídia, contribuem para sua formação, debates e 

apropriações.  

Assim, adotamos o conceito de Vera Veiga França sobre acontecimento: 

 

os fatos que ocorrem a alguém; que provocam a ruptura e a desorganização, 

que introduzem uma diferença. Eles fazem pensar, suscitam sentidos, e fazer 

agir (têm uma dimensão pragmática). E tais ocorrências curto-circuitam o 

tempo linear; ocorrendo no nosso presente, eles convocam um passado e re-

posicionam o futuro (FRANÇA, 2012, p. 14). 

 

A relação entre mídia e acontecimento também pode ser apontada a partir das 

duas formas de acontecimento. Apoiando-se em Peirce, Dewey e Mead, Louis Quéré 

(2012) aprofunda-se na ideia de uma dupla vida do acontecimento, uma existencial e a 

outra, objeto. Para isso, parte da ideia de Mead (1938) que define o mundo do 

acontecimento enquanto um mundo temporal, ou seja, ele pode se estender a outros 

seguindo uma linha do passado ao futuro. Tal proposição também converge para a noção 

de Dewey de que o próprio acontecimento deve ser entendido enquanto deslocamento, 

como existencial.  

 

O enunciado precedente de Dewey comporta uma parte considerável do 

mistério: uma mudança existencial seria um vir a ser, mas não um 

acontecimento propriamente dito; para que se torne um acontecimento, é 

necessário que ele seja saliente para um observador em um entorno, que se 

torne um objeto de atenção e de observação sob um aspecto particular, o de 

sua ocorrência (happening) e de sua relação com outras ocorrências (QUÉRÉ, 

2012, p. 23-24). 
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É possível dizer que a grande diferença entre um acontecimento existencial e um 

objeto é a forma de como, a partir de sua recepção, simbologias são criadas. É como se 

ambos coexistissem, sendo que o existencial se encontra, necessariamente, na esfera do 

que ocorre ao nosso redor e o objeto enquadra-se a partir da apreensão, do pensar sobre. 

Novamente, é importante destacar que estas vidas estão relacionadas, “sendo, na 

prática, impossível separá-las” (FRANÇA; LOPES, 2017, p. 79). Ao falar, por exemplo, 

de uma festa religiosa no interior do estado do Rio Grande do Norte é possível apreendê-

la a partir dessas duas dimensões do acontecimento, isso porque ela tanto apresenta um 

movimento existencial como simbólico, para aqueles que, por exemplo, podem perceber 

na festa a execução de um ato de fé naquilo que acredita.  

A rebelião em um presídio também pode ser discutida através dessas dimensões. 

Isso porque ela tanto ocorre (aspecto existencial) – contendo, inclusive, valores notícia 

inerentes a qualquer requisito de cobertura jornalística – como também traz em si forte 

poder de afetação.  

Vera Veiga França ainda reforça que a mídia, através de sua prática, contribui 

para que o acontecimento se insira nessa discursividade e ainda aponta: “dando-nos conta 

de que a mídia é a instituição central pela qual a sociedade fala de si mesma, a si mesma, 

forçoso é constatar que é principalmente neste domínio que os acontecimentos são 

revividos e ganham sua existência simbólica” (FRANÇA, 2012, p. 16).  

É, portanto, quando busca entender os acontecimentos no mundo que o campo 

midiático acaba por produzir os acontecimentos jornalísticos. Dessa forma, propomos, 

então, uma revisão e identificação de tipologias do acontecimento jornalístico de acordo 

com suas coberturas e análises.  

 

2.2 Algumas considerações sobre acontecimento e fato 

 

“Homem morde cachorro”. Que atire a primeira pedra o aluno de comunicação 

que nunca leu ou ouviu a citação acima em uma aula ou livro de Teoria do Jornalismo. 

Velha conhecida, a frase é um exemplo utilizado para se discutir o que seria considerado, 

ou não, um fato a ser noticiado, o que deveria ser tratado como acontecimento ou teria 

relevância para virar notícia. Pois bem, propomos sua utilização para abordar uma trama 

conceitual que é originada antes mesmo de se definir o que deve ir para as páginas dos 

jornais, para as telas da televisão, para os sons do radiojornal ou para as postagens em 

sites, blogs e redes sociais: existe diferença entre fato e acontecimento? 
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Mouillaud (2002) é um dos pesquisadores que argumenta e propõe pensarmos 

as terminologias como sinônimos. A hipótese construída pelo francês é que “o 

acontecimento é a sombra projetada de um conceito construído pelo sistema da 

informação, o conceito do fato” (2002, p. 51).  

O autor fala em um padrão do fato que surge com a necessidade de manter um 

fluxo de notícias na sociedade industrial. Assim, teriam sido instituídas normas que 

ajudariam a construir e instituir um modelo comum na transmissão do acontecimento, 

existiria, portanto, uma comunicação a ser transmitida em forma linear. Ao tentar 

responder o fato do homem ter mordido o cachorro através das perguntas básicas de 

construção de lead, como quem mordeu, o que, quando e porquê, os jornalistas estariam 

fazendo uma “leitura da experiência que é codificada e arbitrária” (MOUILLAUD, 2002, 

p. 60).  

A transformação da matéria-prima, o acontecimento, em informação seria 

construída pela mídia, é ela quem seleciona e faz desembocar um fato em informação. 

Esta, quando construída, forma o que se considera palpável no mundo (MOUILLAUD, 

2002). Aproxima-se, então, ao que Berger e Tavares (2009) destacam como 

transformação de um acontecimento legítimo - que seria vivido e constituído a partir do 

interesse - para aquilo que se considera e reconhece como excepcional. Os autores 

destacam que o acontecimento é pré-existente à mídia e que acabam sendo transformados 

em uma unidade discursiva, a notícia. Seria o acontecimento, portanto, algo inerente à 

vida cotidiana, elemento que dá embasamento para as discussões e narrativas existentes.  

Ao se voltar para o que ocorre no mundo, o jornalismo produz um acontecimento 

relatado, que foi percebido enquanto importante para ser transmitido, transformando-se 

em um acontecimento jornalístico, numa ação relatada que, para o veículo midiático, 

merece ser transmitida (BERGER; TAVARES; 2009).  

Ele é, portanto, enquadrado. Trata-se de um fragmento, construído em acordo 

com as decisões dos media, que podem ser tratados enquanto molduras que determinam 

onde será posto e o que será posto na informação. “A moldura opera ao mesmo tempo um 

corte e uma focalização: um corte porque separa um campo e aquilo que envolve” 

(MOUILLAUD, 2002, p. 61) e a focalização na medida em que intensifica os vínculos 

entre os sujeitos envoltos àquela moldura. O produto construído pelo corte e focalização 

geraria o que o pesquisador denomina de cena – uma cena jornalística –, que pode ser 

transportada e considerada legítima (MOUILLAUD, 2002). 
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Como dito acima, esse acontecimento enquadrado é escolhido a partir do que 

seria realmente notório ao jornalismo. Para Rodrigues (1993, p. 27), é acontecimento 

“tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de entre uma multiplicidade 

aleatória de factos virtuais”. O autor ainda destaca que “o acontecimento jornalístico é, 

por conseguinte, um acontecimento de natureza especial, distinguindo-se do número 

indeterminado dos acontecimentos possíveis”.  

Tendo essa noção em perspectiva, o pesquisador diferencia três tipos de 

notabilidade dos fatos: excesso, falha e inversão. O primeiro consiste no vir à tona algo 

extraordinário e inesperado. O excesso estaria relacionado ao sujeito e suas ações e é o 

mais presente encontrado no acontecimento jornalístico “visto ser a irrupção por 

excelência do funcionamento anormal da norma” (RODRIGUES, 1993, p. 28).  

A falha está ligada à descontinuidade do que seria considerado normal dentro de 

um sistema natural (como um tsunami), mecânico (a falha em um sistema que provoca 

um acidente nuclear) ou até mesmo familiar (a traição de um cônjuge). Exemplo a ser 

considerado como extraordinário e que se enquadra na notabilidade falha é o objeto 

estudado nesta pesquisa: a rebelião ocorrida no presídio de Alcaçuz em janeiro de 2017.  

Já a inversão é apresentada por Rodrigues como aquela em que é possível perceber o 

inusitado, aquilo pouco esperado, no qual os atores envolvidos invertem seus papéis 

institucionalizados. O exemplo dado no início deste tópico, no qual o homem morde o 

cachorro pode ser enquadrado aqui.  

Segundo Charaudeau (2015), o acontecimento para ser tornar midiático 

necessita, antes de tudo, ser significado. O linguista aponta que o acontecimento depende 

do fato para existir e que só pode ser apresentado quando for transformado em narrativa, 

é aí que ele consegue se tornar inteligível. Consistiria, então, numa lógica de percepção 

daquele acontecimento, sua absorção ou entendimento, sua organização e, por fim, o 

relato. Esse relato, seria justamente a notícia que é construída a partir de um conjunto de 

informações que nasce na discursividade do acontecimento.  

“O acontecimento só significa enquanto acontecimento em um discurso. O 

acontecimento significado nasce num processo evenemencial” (CHARAUDEAU, 2015, 

p. 131-132).  Para o pesquisador, a construção de um acontecimento jornalístico deve ser 

feita a partir de algo singular. Inserido neste debate, o linguista francês entende a 

necessidade de diferenciar o que pode ou não constituir o espaço midiático.  

Ele propõe, então, a seguinte classificação para que os acontecimentos estejam 

inseridos nas pautas dos veículos de comunicação: os que surgem, os que são 
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programados e os suscitados. O primeiro enquadra-se naqueles definidos pelo inesperado, 

pelo imprevisível. Os dois últimos são contrários ao acontecimento que surge, eles são 

previsíveis, preparados e até mesmo provocados para serem divulgados.  

O acontecimento é programado quando este “trata de um evento, isto é, da 

aparição de algo conhecido ou anunciado antecipadamente” (CHARAUDEAU, 2015, p. 

138). Já o acontecimento é suscitado quando é construído por determinado setor e faz-se 

pressão junto à mídia para que ela dê cobertura ou visibilidade ao mesmo.  

Interessante perceber que são diversas as classificações existentes sobre 

acontecimento. Muitas delas, mesmo com terminologias diferentes, aproximam-se. É o 

caso do acontecimento suscitado, apontado acima, e o pseudo-acontecimento, termo 

cunhado por Daniel Boorstin (1971) e que se refere a acontecimentos provocados e 

organizados em torno da mídia. É um “novo tipo de atualidade sintética que invadiu nossa 

vida cotidiana” (idem, p. 5). As principais características apontadas são: 

 

1. Ele não é espontâneo, e sim produzido, porque foi previsto, suscitado ou 

provocado [...].  

2. Ele é essencialmente provocado – porém nem sempre de forma absoluta – 

com o objetivo imediato de ser contado ou registrado. Então suas 

circunstâncias serão organizadas em função do meio de informação para o qual 

ele é destinado.  

3. Suas relações com a situação real que ele implica são ambíguas. 

4. Normalmente ele visa constituir uma profecia que se realiza por ela mesma 

(BOORSTIN, 1971, p. 6). 

 

O autor traz à tona uma questão interessante sobre a formação e compreensão do 

acontecimento. Para ele, promover um acontecimento significa construir uma nova 

experiência que não estava prevista. Mas, é importante frisar, que ela só é significada 

quando fotografada, comentada e mencionada em algum meio de comunicação, ou seja, 

quando ela é midiatizada. Ressaltamos que, hoje, para além dessa veiculação em um meio 

tradicional, as mídias sociais digitais fortalecem essa proposta de pseudo-acontecimento. 

Isso ocorre devido a uma mudança do que o Mass Communication Research 

apontava como comunicação de um para todos. Com o encurtamento do espaço tempo 

provocado pela construção das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação o 

cenário é diferente. Se antes precisávamos “conquistar” o interesse dos media para 

divulgar algo, atualmente grande parte dessas barreiras se dissipam. E é nesse sentido que 

muitas empresas têm atuado: utilizando as redes sociais como forma de divulgar seus 

serviços e produtos, apropriando-se das novas interfaces de interação para construir seus 

acontecimentos.  
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Como aponta Clay Shirky: 

 

redes digitais estão aumentando a fluidez de todas as mídias. A velha escolha 

entre mídia pública de mão única (como livros e filmes) e mídia privada de 

mão dupla (como o telefone) expandiu-se e inclui agora uma terceira opção: 

mídia de mão dupla que opera numa escala do privado para o público 

(SHIRKY, 2011, p. 53-54). 

 

É tendo em conta essas transformações existentes da sociedade, que novas 

lógicas de atuação devem e estão sendo construídas pelos veículos tradicionais de 

comunicação. Imprescindível enfatizar que nesse contexto o acontecimento não deve 

apenas ser relato, sendo papel da mídia contribuir com a construção de debates sobre o 

que ocorreu.   

Quando Liriam Sponholz (2009) diz que os fatos podem ser percebidos a partir 

dos pontos de vista ontológico, epistemológico e também comunicativo, poderíamos 

aproximá-los ao que Quéré (2005; 2012) propõe ser acontecimento. Mas, antes, 

expliquemos a característica de cada um.  

O fato, na perspectiva ontológica, consiste na realidade que existe ao nosso 

redor, num dado bruto. A orientação epistemológica do fato propõe que ele seja aquilo 

que se conhece e resultado das mediações que influenciam na apreensão de algo. Do ponto 

de vista comunicativo, é tido como uma declaração, que é neutra, mas descritiva e em que 

não se envolve o processo de argumentação.  

Como apresentamos mais acima, Quéré identifica duas dimensões de 

acontecimento, existencial e outro objeto. O existencial poderia ser aproximado ao fato 

ontológico já que se produzem concretamente em nosso entorno. Já o objeto poderia ser 

relacionado ao fato epistemológico, tendo em conta essencialmente que aquele também 

passa por um processo de simbolização, no qual desemboca em conhecimentos 

adquiridos. Ainda que possamos aproximar o(s) conceito(s) de fato em Sponholz (2009) 

ao de acontecimento construído por Quéré (2005; 2012), não podemos deixar de 

esclarecer que o próprio pesquisador também destaca as diferenciações entre os dois 

termos.  

Novamente apropriando-se de Arendt, Quéré (2005) justifica que um 

acontecimento pode ser “individualizado a montante e a jusante” (p. 12). Ele busca, a 

partir dessa proposta, diferenciar o fato do sentido (acontecimento).  

Ao irromper, o acontecimento pode ser tido como um fato, passando a se situar 

na história, a ser descrito e também explicado. Seria, portanto, visto como um fim, mas 
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que antes ajuda a construir uma narrativa. Dessa forma, “enquanto facto no mundo, 

inscrito no tempo, o acontecimento implica uma modalidade particular de experiência” 

(QUÉRÉ, 2005, p. 13). 

O pesquisador considera, ainda, um outro tipo de acontecimento, um apontado 

por ele como começo, ou seja, passa o próprio acontecimento a elucidar a si mesmo, a 

esclarecer e apresentar novas perspectivas, onde ele “projecta um sentido novo sobre o 

mundo” (ibid, p. 14). São construídos, portanto, sentidos existentes a partir da apropriação 

do acontecimento. Destaca-se que a influência que se detém sobre o acontecimento varia 

a partir do olhar que direcionamos. Fica claro que não podemos mudá-lo, o que passou, 

passou, mas é como o compreendemos e o reconfiguramos que, por exemplo, ele passa a 

ser dependente do sujeito (idem).  

 

O acontecimento que acontece a alguém é, portanto, muito mais do que um 

facto que pode ser dotado de sentido ou de um valor por um sujeito, em função 

dos possíveis prévios de um contexto: é, ele próprio, portador ou criador de 

sentido. Transporta, com ele, ‘as condições da sua própria inteligência’ 

(Romano, p. 147). Transforma o campo dos possíveis daqueles que atinge. 

Abre um horizonte de sentido, em particular introduzindo novas possibilidades 

interpretativas, concernentes tanto ao passado como ao presente e ao futuro 

(QUÉRÉ, 2005, p. 16). 

 

Não queremos dizer que o acontecimento enquanto fim não provoca 

significação, entretanto percebê-lo a partir do seu início permite transbordá-lo, ou seja, 

interpretá-lo num período muito antes do seu irrompimento e encerramento e para além 

das fronteiras em que foi estabelecido (idem).  

Assim, ao buscar compreender como foi construído o acontecimento Rebelião 

em Alcaçuz, estamos nos propondo a enxergá-lo, ou melhor, interpretá-lo para além da 

noção de fato. Queremos compreender como ocorreu a prática jornalística já que 

entendemos o fundamental papel exercido pela mídia na exploração do caso. Percebemos 

que este acontecimento, de grande relevância e, por isso, noticiado nacionalmente, foi 

construído e fundado a partir de diversos sujeitos e a partir dele mesmo: dos presos em 

Alcaçuz, dos guardas da prisão, das famílias dos detentos, das autoridades públicas, da 

sociedade que acompanhava cada detalhe noticiado sobre a rebelião e dos próprios 

jornalistas que transmitiam minuto a minuto cada novidade vinda das quatro paredes do 

presídio ou da governadoria do estado.  

Os vários sujeitos do acontecimento, sejam eles protagonistas ou coadjuvantes, 

a depender da perspectiva e do olhar de cada um, constroem sentidos. É a partir da prática 
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dos profissionais comunicadores que percebemos como esse acontecimento articula-se 

dentro da sociedade (novamente ressaltamos que essa articulação não se dá apenas através 

do jornalista, mas aqui tomamos como esse o foco). Entendemos as transmissões ao vivo 

e todo o processo de construção da notícia através delas também como uma construção 

do acontecimento.  

 

2.3 Prática jornalística e acontecimento na rede 

 

Responsável por trazer à tona o acontecimento objeto, a mídia tem atravessado 

diversas transformações que perpassam desde sua estrutura física até suas rotinas e prática 

profissional. A convergência existente através de suportes midiáticos, a mudança de perfil 

do público, que deixa de ser apenas um mero expectador, o orçamento reduzido de mídias 

tradicionais são alguns dos vários aspectos que fazem repensar a atuação jornalística.  

Muitos pesquisadores têm trabalhado com as transformações encaradas pelo 

jornalismo. Pereira e Adghirni (2011, p. 42) falam em mudanças estruturais do 

jornalismo. Os autores destacam como estrutural uma mudança que “seja suficientemente 

abrangente e profunda para alterar radicalmente o modo como determinada atividade é 

praticada e simbolicamente reconhecida/definida pelos atores”.  

É preciso, então, tomar cuidado ao nominar determinada mudança de estrutural. 

A prática jornalística tem atravessado, sim, transformações em seu meio, mas deve-se 

avaliar se tais transformações são conjunturais ou de menor ordem tecnológica, de forma 

que impacte apenas determinado campo da área. Assim, Pereira e Adghirni (idem) 

estabelecem três eixos de análise sobre as transformações da prática jornalística: 

mudanças estruturais na produção da notícia, no perfil do jornalista e novas relações com 

o público.  

A produção da notícia, apontam os autores, sofre alterações à medida que são 

perceptíveis possibilidades como a convergência midiática, o acesso à bases de dados e 

ferramentas de autopublicação.  

 

[...] observamos três ordens de mudanças nos processos de produção 

jornalística: a) a aceleração dos fluxos de produção e disponibilização da 

notícia; b) a proliferação de plataformas para a disponibilização de conteúdo 

multimídia; c) as alterações nos processos de coleta de informação (“news 

gathering”) e das relações com as fontes (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 

45).  
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A velocidade da informação também é colocada em questão. Não há mais um 

período certo de publicação; caso o acontecimento ocorra e os jornais o considerem 

relevante dentro dos padrões noticiosos elencados por eles a publicação é feita de forma 

imediata, através da rede de internet. Esses próprios utilizam as mídias digitais para lançar 

mão do acontecimento.  

Redações mais enxutas, menos profissionais e a mesma quantidade de trabalho, 

na verdade, mais. É assim que é possível encarar muitas redações de imprensa nos dias 

atuais. Há ainda que se discutir a mudança de perfil dos leitores que agora passam mais 

tempo em frente as suas telas do que nas mídias tradicionais. Esses leitores também 

passaram a produzir mais conteúdo, participando, eles próprios, da construção noticiosa 

(idem).  

Tais transformações acompanham as novas dinâmicas no mundo, mas não 

significa dizer que as mudanças no campo do jornalismo e na prática deste profissional 

iniciaram apenas agora. Elas remontam as origens da imprensa. É o que destacam Charron 

e Bonville (2016) ao pontuarem quatro importantes períodos na história do jornalismo da 

América do Norte e que denominam de paradigmas jornalísticos.  

O primeiro, denominado de jornalismo de transmissão, inicia no século XVII 

seguindo até o XVIII e consiste na publicação de cartas e anúncios à sociedade da época. 

Não havia, naquele tempo, uma identidade discursiva dos jornalistas. No início do século 

XIX essa realidade se transforma e passa a ocorrer um jornalismo de opinião, no qual 

assuntos como política são amplamente discutidos e no qual se defendem ideologias 

próprias. Nesse período, frisam os autores, não há ainda influência comercial na atuação 

da imprensa.  

O jornalismo de informação é o termo dado para uma nova atuação desse campo. 

A publicidade ganha força nos veículos midiáticos, oportunizando novos negócios e 

aumentando as páginas dos noticiários bem como suas tiragens. “Os empresários 

percebem que, se abandonarem os debates políticos [...] os jornais poderão incrementar 

substancialmente seu eleitorado e, por consequência, os ganhos publicitários” (ibid, p. 

29).  

A última fase apontada pelos pesquisadores é o jornalismo de comunicação que, 

na verdade, não acontece há muito tempo – seu início ocorreu nas décadas 70 e 80. Há, 

aqui, novas ofertas no mercado midiático, entre suas principais características estão uma 

mídia mais inovadora, jornalistas mais subjetivos e maior espaço aos comentários (ibid, 

30).  
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Ressaltamos que essa cultura da convergência, que simboliza um período de 

transformação tecnológica, mas sobretudo cultural, contribuem sobremaneira para 

mudanças em diversos aspectos da sociedade. Para Jenkins (2009), 

 

a convergência pode ser classificada como fluxo de conteúdos através de 

múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p. 27).  

 

O termo tem a finalidade de representar a maneira como a sociedade atual, desde 

o aparecimento da internet, tem se afastado cada vez mais da condição de receptora 

passiva. A produção de conhecimento e sua disseminação tornou-se um fato rotineiro. De 

acordo com Jenkins (2009), os indivíduos veem a internet como um ambiente de ações 

coletivas, seja para solução de problemas, deliberação pública ou criatividade alternativa.  

Trata-se, portanto, de uma ambiência na qual o sujeito, a partir de sua construção 

social, escolhe atuar, construindo e se inserindo em uma nova cultura participativa, 

facilitada pela internet e modificada pela forma como as pessoas se relacionam.  

Um ponto a ser destacado é a diferença entre as convergências cultural e 

jornalística, esta sendo definida como: 

 

um processo multidimensional que, facilitado pela implantação generalizada 

das tecnologias digitais de telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, 

empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando 

uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens 

anteriormente separadas, permitindo que os jornalistas elaborem conteúdos 

para serem distribuídos através de múltiplas plataformas, mediante as 

linguagens próprias de cada uma. (SALAVERRÍA, GARCÍA AVILÉS e 

MASIP, 2010, p. 59 apud BARBOSA, 2013, p. 35-36). 

 

Importante ressaltar que, mesmo que todas as redações estejam convergindo, 

esse processo é realizado e aplicado de forma diferente, dependendo do contexto em que 

se situa o jornal. Trazendo, de toda maneira, desafios para a realidade do profissional e 

transformações em suas práticas. De acordo com Deuze (2004; 2008 apud WALTZ, 2015, 

p. 6), os processos convergentes podem acarretar transformações e “grande impacto sobre 

a práxis, a cultura profissional e a autopercepção dos jornalistas”. É possível falar de um 

jornalista polivalente que se divide em diversas tarefas, que vão da criação da pauta até o 

registro fotográfico e textual do fato que cobre, sobre essa temática nos aprofundaremos 

melhor no próximo capítulo.  
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Tal prática nem sempre foi assim e, como vimos, modificou-se a partir de 

diversos critérios que, juntos, convergiram e propiciaram essas transformações. A atuação 

do jornalismo/jornalista em rede também tem mudado, antes ocorria com mais frequência 

a publicação fidedigna em rede da produção jornalística feita para outros veículos, 

especialmente os impressos, hoje é possível identificar jornais que se dedicam para 

construir conteúdo exclusivo para o meio digital. Sobre isso, é importante delimitar e 

compreender as fases (ou gerações) do jornalismo digital (PAVLIK, 2001; 

MIELNICZUK, 2003; BARBOSA, 2007, 2008, 2013). 

Em Journalism and New Media, John Pavlik (2001) aborda a produção de 

conteúdos na web com base em uma narrativa que aborda as fases de atuação do 

jornalismo no ambiente digital. O autor distingue três fases de transformações ocorridas. 

Uma em que o jornal apenas replica seu conteúdo para o online, na segunda fase os jornais 

já publicam conteúdo novo para as redes e passam a utilizar, por exemplo, hiperlinks. A 

última fase elencada é a construção de material exclusivamente para as redes (PAVLIK, 

2001 apud MIELNICZUK, 2003).  

Luciana Mielniczuk (2003) também divide a trajetória jornalística no digital, ela 

busca focar no produto construído para elencar três gerações do webjornalismo. A 

primeira geração, ou fase da transposição, como aponta a autora, consiste em reproduções 

de matérias já publicadas no meio físico. “Os produtos dessa fase, em sua maioria, são 

simplesmente cópias do conteúdo de jornais existentes no papel, só que, para a web. A 

rotina de produção de notícias é totalmente atrelada ao modelo estabelecido nos jornais 

impressos” (MIELNICZUK, 2003, p. 33).  

Na segunda geração do webjornalismo já começam a ser explorados alguns 

recursos disponíveis na internet, mas sem deixar de se inspirar nos modelos dos jornais 

físicos, por tal razão essa etapa da atuação em rede é denominada de fase da metáfora. 

Nela, passam a ser utilizados links que conversam com outros conteúdos, os correios 

eletrônicos também são inseridos na relação entre jornalistas e leitores (MIELNICZUK, 

2003).  

Com a popularização da internet e de propostas criativas para a utilização da 

rede, passam a ser construídos sites jornalísticos que buscam se desvincular (em termos 

de produto – no caso, passam a ser construídos novos conteúdos jornalísticos destinados 

para o ambiente digital) dos noticiários impresso. Essa é principal característica da 

terceira geração do webjornalismo, onde há uma maior exploração do suporte web.  
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Nesse estágio, entre outras possibilidades, os produtos jornalísticos apresentam 

recursos em multimídia, como sons e animações, que enriquecem a narrativa 

jornalística; oferecem recursos de interatividade, como chats com a 

participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns de discussões; 

disponibilizam opções para a configuração do produto de acordo com 

interesses pessoais de cada leitor/usuário; apresentam a utilização do 

hipertexto não apenas como um recurso de organização das informações da 

edição, mas também começam a empregá-lo na narrativa de fatos 

(MIELNICZUK, 2003, p. 36). 

 

Frisamos que nenhuma das fases abordadas se sobrepõe à outra, fica claro que a 

apropriação de um ou mais dispositivo dentro da ambiência digital e a forma como o 

fazem varia. Ou seja, podemos identificar em um mesmo jornal publicações originais para 

rede e conteúdos replicados da edição impressa do veículo.  

Apoiando-se nas ideias de Mielniczuk, Suzana Barbosa (2007; 2008) propõe um 

novo paradigma para a atuação jornalística em rede, uma quarta geração para o jornalismo 

digital que é marcada pela consolidação do uso das bases de dados. No âmbito do 

jornalismo digital, Barbosa (2007) considera que a web funciona na lógica de transformar 

sites em um tipo de base de dados (BDs). Segundo ela, o conteúdo encontrado no meio 

digital é constituído por um back end – formado por algoritmos e conjunto de dados – e 

um front end – que é o que o usuário consegue ver. Ao observar esse potencial do uso das 

BDs no jornalismo digital, a autora propôs a existência de um paradigma, conceituado de 

Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD).  

Ela apontou 18 funções atribuídas ao JDBD, entre elas conformar padrões novos 

para a construção de peças informativas, estocar materiais produzidos e preservar 

arquivos, gerar resumos de notícias estruturadas e/ou matérias de modo automatizado e 

habilitar o uso de metadados para análise de informações e extração de conhecimento, 

seja por meio de técnicas estatísticas ou métodos de visualização e exploração como o 

data mining (BARBOSA, 2007).  

Assim, as bases de dados são enquadradas pela pesquisadora como um dos novos 

pilares para a atividade nesta área e como “agentes singulares no processo de 

convergência jornalística” (BARBOSA, 2008, p. 9). Destaca ainda que nesse cenário de 

quarta geração do jornalismo emergem equipes mais especializadas, acessos expandidos 

graças às conexões de banda larga, crescimento do uso de plataformas móveis, adoção de 

vídeos em streaming e construção e propagação de conteúdos jornalísticos inovadores e 

em outras plataformas.  

Há, ainda, a proposição de uma quinta geração do jornalismo digital, 

impulsionado pela utilização de dispositivos móveis:  



47 

 

 

Neste contexto, as mídias móveis, especialmente smartphones e tablets, são os 

novos agentes que reconfiguram a produção, a publicação, a distribuição, a 

circulação, a recirculação, o consumo e a recepção de conteúdos jornalísticos 

em multiplataformas. As mídias móveis são também propulsoras de um novo 

ciclo de inovação, no qual surgem os produtos aplicativos (apps) jornalísticos 

para tablets e smartphones (BARBOSA, 2013, p. 43). 

 

No jornalismo, os dispositivos móveis têm sido inseridos em diversas etapas do 

processo de construção da informação, inseridos nas rotinas produtivas, sendo 

aproveitados desde a apuração até a distribuição de conteúdo. Outro pesquisador que 

busca compreender as transformações da prática jornalística através da maior utilização 

de aparatos como smartphones e tablets é Silva (2014). Ele aponta que “a pertinência de 

se reconhecer a cultura da mobilidade para o jornalismo permite a percepção dos novos 

elementos e tecnologias que respaldam a dinâmica das rotinas produtivas da narrativa 

jornalística contemporânea em contexto de convergência” (SILVA, 2014, p. 35).  

 

2.3.1 Acontecimento em rede e ciberacontecimento 

 

A apropriação e desenvolvimento do jornalismo digital não acontece de forma 

isolada às transformações vivenciadas em sociedade. A maneira como os sujeitos passam 

a buscar informações e o progresso tecnológico relacionam-se diretamente às mudanças 

daquela prática profissional. Como destacamos, os jornais têm utilizado cada vez mais 

dispositivos móveis em suas rotinas de trabalho, mas outro aspecto que também tem 

chamado a atenção dos veículos de comunicação são as redes sociais digitais7.  

Essas ambiências digitais também são aproveitadas na busca de pautas, na 

apuração e distribuição do conteúdo noticioso. A lógica de atuação nesses meios também 

muda, agora, jornalistas passam a ter relações mais estreitas com seu público, e esse acaba 

por participar das etapas da construção da notícia. É como se as redes sociais fossem 

prolongamentos das redações.  

É nesse contexto de interações sociais em rede do qual o jornalismo também faz 

parte que Henn (2011; 2014) propõe a utilização do termo ciberacontecimento para a 

produção de acontecimentos jornalísticos nas redes sociais digitais.  

 

                                                 
7 Sua definição, lógica e a forma como jornais e jornalistas têm se apropriado delas serão aprofundadas no 

próximo capítulo. 
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[...] são acontecimentos que, por se articularem em redes, que são públicas, já 

são potencialmente compartilhados publicamente, sem uma necessária 

mediação, a priori, do jornalismo. São midiáticos, por natureza, e produzem 

narrativas específicas que, dependendo do grau de conectividade e 

compartilhamento que geram, transformam-se em pautas para o jornalismo 

(HENN, 2014, s/n). 

 

O ciberacontecimento vem a ocorrer a partir e principalmente da acentuada 

comunicação em rede e constitui-se atravessado pelas lógicas instituídas nos espaços 

digitais (HENN, 2011).  

Os exemplos que podemos citar que se enquadram nesse fenômeno são vastos. 

São pautas de cunho político, como por exemplo as Jornadas de Junho de 2013, que 

sempre se articulou em rede e iniciou como uma reinvindicação sobre a tarifa de 

transporte público ganhando novos contornos à medida que aumentava a adesão aos 

protestos – evidenciando pautas políticas, como a luta contra a corrupção. O movimento 

integrou espaços físicos e em rede e se constituiu em pauta de diversos periódicos – 

frisamos que nesse caso, inicialmente, não se enquadram os grandes veículos de 

comunicação, como por exemplo a Rede Globo -, ganhando destaque antes mesmo de 

tomar grande proporção.  

Pautas sociais também são trazidas à tona, como é o caso do protesto “Eu não 

mereço ser estuprada”, manifestação criada após a divulgação de uma pesquisa realizada 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que mostrava que 65,1% dos 

brasileiros concordavam que mulheres que usam roupas que mostram o corpo mereciam 

ser atacadas8. O fato foi estudado por Bittencourt (2015, p. 344) que destacou “a dinâmica 

de compartilhamento nas redes e a diversidade de sentidos produzidos” como principais 

causas para aproximar o fato como ciberacontecimento. Eles poderiam, então, ser 

enquadrados como ações/fatos que surgem em redes sociais e que, por sua visibilidade, 

geram interesse jornalístico e estimulam pautas a respeito.  

Henn (2014) elenca seis tipos de ciberacontecimento: mobilizações globais, 

protestos virtuais, exercícios de cidadania, afirmações culturais, entretenimento e 

subjetividades. Mas, independente do tipo, todos esses contêm as texturas, as dinâmicas 

da rede.  

                                                 
8 O dado da pesquisa realizada pelo Ipea estava incorreto e sua retificação aconteceu pouco tempo depois. 

O percentual encontrado na pesquisa foi de 26%. Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/ipea-

admite-erro-em-pesquisa-que-apontou-que-maioria-dos-brasileiros-apoiava-ataques-mulheres-12093685. 

Acesso em 24.11.2017.  

https://oglobo.globo.com/brasil/ipea-admite-erro-em-pesquisa-que-apontou-que-maioria-dos-brasileiros-apoiava-ataques-mulheres-12093685
https://oglobo.globo.com/brasil/ipea-admite-erro-em-pesquisa-que-apontou-que-maioria-dos-brasileiros-apoiava-ataques-mulheres-12093685


49 

 

Não podemos dizer, ao trabalharmos em nossa pesquisa com a Rebelião no 

presídio de Alcaçuz, localizado no município de Nísia Floresta, e a atuação dos jornais 

Tribuna do Norte e Novo na cobertura desse acontecimento através de uma rede sociais 

que ele se configura em um ciberacontecimento, principalmente porque iniciou fora das 

estruturas digitais. Nos apropriamos então de Zago (2014) quando esta fala em 

acontecimento em rede, conceito um pouco mais abrangente que o de ciberacontecimento 

e que é caracterizado como todo acontecimento que se enquadra no contexto do 

jornalismo em rede. Para a autora, qualquer conteúdo que circula na rede e contribui para 

a popularização do acontecimento jornalístico pode ser tido como parte do acontecimento 

em rede (ZAGO, 2014). Noticiar a rebelião de Alcaçuz parte do que o jornalismo entende 

como notável e conflituoso, mas sua apuração, construção (narrativa) e divulgação 

através de uma rede social seguem uma lógica específica. É importante frisar que é dado 

ao acontecimento em rede uma nova dimensão, nova vida nessa ambiência midiática, 

especialmente, à medida que é apreendida e acabar por revelar sentidos diversos.  

Assim, neste primeiro capítulo buscamos entender o conceito de acontecimento 

e como ele se articula e se vincula à prática jornalística cotidiana de noticiar aquilo que 

irrompe, que se faz novo. Tomamos esse conceito como o norteador de nossa pesquisa 

essencialmente por investigarmos como se deu a prática de cobertura jornalística por parte 

dos jornais Novo e Tribuna do Norte. A partir da ideia de acontecimento, de sua vida 

objeto e sua vida existencial, pudemos compreender como se formou e tomou forma a 

rebelião em Alcaçuz.  

Como as redes sociais e as transmissões ao vivo constituem parte do dia a dia de 

jornais, de que forma elas podem vir a contribuir, através de suas funcionalidades, nas 

rotinas dos jornais e como elas foram trazidas para a cobertura da rebelião são temáticas 

que trabalharemos a partir de agora. 
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3 SITES DE REDES SOCIAIS E A RECONFIGURAÇÃO NA PRÁTICA 

JORNALÍSTICA 

 

Atravessar as pontes da cidade de Königsberg, sem repetir nenhuma, sempre foi 

um tema discutido entre os habitantes do local até 1736, quando o matemático e físico 

Leonhard Paul Euler publicou um artigo comprovando a impossibilidade desse caminho 

único. Euler desenvolveu um pensamento lógico para comprovar sua hipótese: desenhou 

quatro pontos, que representavam as partes terrestres daquela cidade e os conectou a 

linhas que significavam os caminhos possíveis entre as pontes. A constatação foi a 

ausência de um único trajeto que passasse por cada ponte apenas uma vez e retornasse ao 

ponto de partida. Foi construída, a partir dessa representação, a teoria dos grafos 

(RECUERO, 2009a; ZAGO, 2014).  

É, a partir dessa teoria, que surgem os primeiros estudos das redes. No qual o 

grafo seria sua expressão, “constituído de nós e arestas que conectam esses nós” 

(RECUERO, 2009a, p. 20). A autora destaca que é a partir da constatação de que a teoria 

dos grafos pode ser aplicada como uma metáfora em tantos outros conjuntos de elementos 

que ela passa a ser apropriada pelas ciências humanas. Nesse sentido, passa-se a entender 

os nós enquanto atores sociais e as arestas enquanto as relações estabelecidas por cada 

um desses atores (RECUERO, 2009a; ZAGO, 2014).  

As duas pesquisadoras partem de Paul Baran (1964), para explicar as topologias 

básicas das redes sociais. Em “On distributed communications”, um memorando que 

propõe a construção de um sistema de comunicação a partir de uma rede de distribuição, 

Baran destaca a possibilidade de um modelo de conversação que não seguisse o modelo 

de massa centralizado. Assim, constróis três diagramas de redes: centralizada, 

descentralizada e distribuídas.  
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Figura 1 - Topologias básicas das redes: centralizadas, descentralizadas e distribuídas. 

 

Fonte: Baran (1964, p. 2).  

 

A rede centralizada, ou estrela como denomina o autor, consiste num modelo no 

qual ocorrem, através de um único nó central, as comunicações. Baseia-se, portanto, num 

padrão de comunicação de um para todos. Para Baran (1964), essa rede é a mais 

vulnerável, tendo em conta que a destruição desse único nó poderia interromper as 

conexões com todos os outros. Zago (2014) aproxima esse tipo de topologia ao modelo 

de comunicação de massa, realizada de forma linear, de um para muitos. 

Na rede descentralizada com a existência de mais nós, ou pontos centralizadores, 

é construída uma estrutura mais dispersa. Nesse caso, a distribuição é maior, as conexões 

são ampliadas e a comunicação também. O último modelo, denominado de distribuído, é 

característico por ter todos os pontos ligados entre si. Nele, ocorre conexão de maior e 

menor (inexistente) centralização.  

 

Essas topologias são interessantes para o estudo de vários elementos das redes 

sociais, tais como os processos de difusão de informações. No entanto, é 

preciso ter claro que se trata de modelos fixos e que uma mesma rede social 

pode ter característica de vários deles, a partir do momento onde se escolhe 

limitar a rede. As três estruturas de Baran (1964) são estruturas possíveis de 

ser encontradas em redes na Internet [...] (RECUERO, 2009a, p. 57). 

 

É importante destacarmos que as redes sociais não devem ser tratadas como 

estanques, fixas nos contextos espaciais e temporais, ou seja, elas são modificadas à 

medida que as dinâmicas existentes nelas também mudam. Tais dinâmicas, de acordo 
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com a autora, dependem das interações existentes entre os diversos atores que a compõe. 

São vários os elementos que se enquadram enquanto dinâmicos e ajudam a formar as 

redes sociais: cooperação, competição e conflito; ruptura e agregação; adaptação e auto-

organização; comportamentos emergentes. Todos eles são componentes que fazem tornar 

as redes versáteis, cambiantes (RECUERO, 2009a). 

A cooperação, a competição e o conflito podem e devem ser encarados enquanto 

movimentos dinâmicos nas redes sociais. Apesar de possuir características diferentes, eles 

podem e conseguem relacionar-se à medida que os mais diversos processos de interação 

são construídos. A cooperação, aponta Raquel Recuero (ibid, p. 81), “pode ser gerada 

pelos interesses individuais, pelo capital social envolvido e pelas finalidades do grupo”. 

A competição se constitui enquanto uma luta, mas não necessariamente, uma luta física, 

ela não é “hostil”, podendo gerar cooperação de acordo com o interesse dos atores 

envolvidos. Enquanto o conflito pode provocar tanto mudanças, como rupturas sociais.  

 

Cada um desses processos tem, assim, impacto diferenciado na estrutura social. 

Enquanto a cooperação é essencial para a criação e a manutenção da estrutura, 

o conflito contribui para o desequilíbrio. A competição, por outro lado, pode 

agir no sentido de fortalecer a estrutura social, gerando cooperação para atingir 

um fim comum, proporcionar bens coletivos de modo mais rápido, ou mesmo 

gerar conflito, desgaste e ruptura nas relações (IBID, 2009a, p. 83). 

 

Tais processos são identificados pela pesquisadora como inerentes também às 

formatações sociais existentes na internet. Podemos aqui resgatar o exemplo das Jornadas 

de Junho no Brasil em 2013. Quando pontuamos que o movimento se articulou em rede 

em torno de um ato inicial que causou indignação, podemos extrair daí a cooperação, que 

se fundou no interesse conjunto em reivindicar atos irregulares das estruturas políticas no 

poder; o conflito, aqui, constituiu enquanto fator de indignação por parte dos atores 

sociais nas redes sociais na internet e contribuiu para a geração da cooperação percebida.  

A competição também pode ser destacada durante esse acontecimento, quando 

foi possível perceber a atuação de coletivos como o Mídia Ninja que - através de 

dispositivos móveis, acesso remoto, apropriação de redes digitais e transmissões ao vivo 

- se transformou em veículo alternativo em comparação aos tradicionais meios de 

comunicação na cobertura jornalística das manifestações daquele ano. O coletivo deu um 

enfoque diferente da cobertura que a grande mídia fez, trazendo uma nova percepção ao 

jornalismo independente.  



53 

 

A agregação e a ruptura também são consideradas características das dinâmicas 

existentes dentro das redes sociais. Para a autora, um importante fator dessas redes é a 

agregação de pessoas aos grupos sociais, prática denominada de clusterização e que por 

meio dela surgem novas comunidades. Enquanto a agregação inclui novos nós às redes, 

paralelo a ela também pode ocorrer a ruptura, que pode ser constituída enquanto uma 

nova organização social ou o fim de determinado vínculo, ocasionados por algum tipo de 

conflito (RECUERO, 2009a).  

Outros elementos característicos das redes sociais são a adaptação e a auto-

organização. Tratam de processos dinâmicos que se relacionam e que se sustentam 

necessariamente nas interações e comunicação. À medida que novas interações passam a 

existir, elas exigem do ator social uma adaptação; um ambiente diferente (não 

reconhecido ou não apropriado pelo sujeito) que é entrópico e necessita dessa auto-

organização, junto à adaptação, para se organizar. As interações provocadas pelas redes 

digitais, por exemplo, acarretaram em novas relações, que necessitam, segundo Reid 

(1999 apud RECUERO, 2009a), serem organizadas através de normas e preceitos para 

que todos possam interagir.  

Nas redes sociais na internet, os comportamentos podem ser tidos sempre 

inicialmente como emergentes. Um exemplo citado pela pesquisadora é a propagação de 

memes e a própria adaptação e auto-organização – como por exemplo numa nova mídia 

digital que é apropriada pelos atores. O uso dos dispositivos nas redes também é tratado 

por Recuero (ibid, p. 91) como um comportamento emergente. “Mais do que isso, esses 

comportamentos indicam que as ferramentas estão sendo utilizadas pelos atores sociais e 

essas apropriações são espalhadas pelas redes sociais anexas”.  

Em nossa pesquisa, por exemplo, é possível perceber o comportamento 

emergente das empresas jornalísticas ao passo que estas, enquanto atores sociais, passam 

a utilizar as redes sociais na internet como ferramenta de atuação. No caso dos jornais 

Tribuna do Norte e Novo, é interessante perceber como apropriam-se da rede social 

Facebook e das transmissões ao vivo para realizar a cobertura do acontecimento da 

rebelião em Alcaçuz. Os jornalistas deparam-se com a ruptura de sua rotina de trabalho 

para cobrir um acontecimento, a rebelião, atuando, através das redes em um estado de 

cooperação, compartilhando informações entre si por meio de redes como Whatsapp e 

Facebook, organizando os acontecimentos e transmitindo-os através dos espaços digitais, 

o que denota, ainda, um comportamento emergente, tendo em conta que passam a utilizar 

os dispositivos das lives para transmitir as informações coletadas.  



54 

 

É nesse espaço mediado pelo computador em que são construídos os sites de 

redes sociais. Boyd e Ellison (2007) destacam que as possibilidades de articulação, 

visibilidade e o acesso são características que tornam essas ambiências únicas. Naquele 

momento, elas definiam sites de redes sociais enquanto: 

 

[...] web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-

public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with 

whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system (BOYD; ELISSON, 

2007, p. 199)9.  

 

Segundo as autoras, o primeiro site de rede social lançado foi o sixdegrees.com, 

em 1997. Ele se promovia como uma mídia que conectava às pessoas e atraiu milhões de 

pessoas para dentro dela. Entretanto, apesar do seu número crescente de usuários, a 

ferramenta não se mostrou sustentável, não possibilitava interações maiores que criar 

listas de amigos e descobrir quem estava conectado naquela mesma rede. 

As autoras, a partir daí, relembram os principais sites de redes sociais, suas 

características e intenções, entre eles AsianAvenue10, BlackPlanet11, MiGente12, 

LiveJournal13, que fizeram parte de uma primeira geração e que davam a possibilidade 

aos usuários de criar perfis pessoais, profissionais e também para encontros. As autoras 

ainda discutem as redes sociais Friendster, MySpace e Facebook, que segundo elas 

consistem em redes importantes que ajudaram a moldar o cenário dos sites de redes 

sociais.   

Criada em 2002, Friendster surgiu com o propósito de competir com outras redes 

sociais de encontro, ela foi desenhada para que amigos de amigos pudessem se conhecer. 

                                                 
9 “[...] serviços baseados na web que permitem aos indivíduos (1) construir um perfil público ou semi-

público dentro de um sistema delimitado, (2) articular uma lista de outros usuários com quem eles 

compartilham uma conexão, e (3) visualizar e atravessar sua lista de conexões e as feitas por outros dentro 

de um sistema”. Tradução nossa.  
10 Site de rede social criado em 1997 para a comunidade asiática dos Estados Unidos. Link da rede 

indisponível para acesso. Disponível em: < 

https://sites.google.com/site/listaredessociales/listaredessociales/asianavenue>. Acesso em: 29/01/2018  
11 BlackPlanet é um site de rede sociais lançado em 2001. Criado para a comunidade afro-americana, o site 

traz fóruns para questões políticas e sociais, além de ser utilizado para encontros e divulgação de vagas de 

emprego. Disponível em: < http://neptune.blackplanet.com/>. Acesso em 29/01/2018.  
12 O MiGente tem foco na comunidade hispânica. No site, os internautas conseguem conversar com outros 

usuários, marcar encontros e também divulgar vagas de trabalho. Disponível em < 

http://www.migente.com/home/?tracking=global_nav>. Acesso em: 29/01/2018.  
13 Outro site de rede social pioneiro, o LiveJournal lembra um blog, no qual seus usuários podem 

compartilhar notícias e fatos pessoais. Em sua página inicial, seus criadores o apresentam como “um lugar 

único, onde as pessoas compartilham suas histórias de vida, dão conselhos e trocam ideias”. Disponível em 

< https://www.livejournal.com/>. Acesso em 29/01/2018.  

https://sites.google.com/site/listaredessociales/listaredessociales/asianavenue
http://neptune.blackplanet.com/
http://www.migente.com/home/?tracking=global_nav
https://www.livejournal.com/
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Essa rede cresceu, mas também diversas dificuldades técnicas surgiram. Um dos 

problemas enfrentados foram os usuários fakes, criados por sujeitos que gostariam de se 

aproximar de pessoas conhecidas. Os administradores dessa rede passaram a deletar perfis 

que pareciam falsos e aqueles que realmente eram. Esse foi o início do fim do Friendster. 

As dificuldades técnicas encontradas e a desconfiança causada nos usuários fez com que 

muitos deixassem a rede (BOYD; ELISSON, 2007). 

Em 2013, as pesquisadoras propuseram uma revisão do conceito de sites de redes 

sociais uma vez que percebem as mudanças no panorama social e técnico que envolviam 

esses espaços digitais. Assim, inicialmente realizaram uma nova análise sobre o conceito. 

Para tanto, retomaram as principais características e apresentaram suas transformações.  

Ellison e Boyd (2013) destacam que os perfis apresentados no início da década 

passada foram reconstruídos. Apontam para as mudanças trazidas nos sistemas dos sites 

de redes sociais e para as apropriações por parte dos usuários, que agora não utilizam os 

espaços para construir uma “autodescrição”, mas para construir interações, para 

receber/ser notificados sobre ações de outros. Há, segundo as autoras, um encorajamento 

para as interações.  

As listas de amigos também mudam de perspectiva. “They are employed to mark 

and display relationships, delineate who can access what content, and serve as a filter 

through which viewers can browse profiles and discover friends in common14” (ibid, p. 

155). As transformações nas visualizações e nas conexões também são perceptíveis. As 

pesquisadoras apontam que antes o que mais se destacava eram as listas de amigos, hoje, 

são as diversas possibilidades de cliques e caminhos encontrados.  

Tendo esses pontos em vista, elas apontam uma nova definição para os sites de 

redes sociais e o que eles representam: 

 

A social network site is a networked communication plataform in which 

participantes 1) have uniquely identifiable profiles that of user-supplied 

content, content provided by other users, and/or system-level data; 2) can 

publicly articulate connections that can be viewed and traversed by others; and 

3) can consume, produce, and/or Interact with stream of user-generated 

content provided by their connections on the site15 (ELLISON; BOYD, 2013, 

p. 158).  

                                                 
14 “Elas são empregadas para marcar e exibir relacionamentos, delinear quem pode acessar qual conteúdo 

e serve como um filtro através do qual os espectadores podem procurar perfis e descobrir amigos em 

comum”. [Tradução nossa].  

 
15 “Um site de rede social é uma plataforma de comunicação em rede na qual os participantes 1) possuem 

perfis de identificação única a partir do conteúdo produzido por ele, conteúdo fornecido por outros usuários 

e/ou dados do sistema; 2) pode articular publicamente conexões que podem ser vistas e percorridas por 
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Destaca-se, ainda, que os sites de redes sociais permitem diversos modos de 

comunicar como um para muitos, um para um, síncrona e assíncrona. Tomemos como 

exemplo o Facebook, nele é possível postar qualquer tipo de conteúdo e escolher quem 

você quer que o veja. O chat dessa rede é um exemplo de uma comunicação tanto síncrona 

como assíncrona. Ocorre nessa plataforma uma troca de informações imediata, contanto 

que os usuários estejam logados ao mesmo tempo, como também é possível encaminhar 

uma mensagem e aguardar a resposta caso um dos internautas não esteja online naquele 

momento.  

Santaella e Lemos (2010, apud SOUSA, 2013) classificam as redes sociais na 

internet de acordo com sua evolução. A primeira fase seria denominada de monodais ou 

1.0 e iniciam quando surgem os primeiros programas de mensagem instantânea. O 

principal exemplo dado pelas autoras é o ICQ16, um aplicativo que possibilita a 

conversação entre seus usuários. O nome faz referência a um trocadilho com o termo I 

seek you (em português, eu procuro você). A segunda fase é denominada pelas autoras 

como monodais múltiplas ou 2.0 e caracterizam-se especialmente pelo compartilhamento 

de informações e arquivos pessoais, como exemplo é possível citar o Orkut17.  

Denominadas de multimodais ou 3.0, as redes sociais na internet enquadram-se 

nessa fase à medida que seus sistemas passam a possibilitar a integração com outras redes 

e trazem aplicativos de jogos sociais. Segundo as autoras, essa categorização inicia 

quando o Facebook é lançado e trata de espaços no qual o compartilhamento de 

informações é constante (SANTAELLA; LEMOS, 2010 apud SOUSA, 2013). 

 

É a era dos strems (fluxos), das correntezas vivas de informação que 

entrelaçam textos e links, recomendações, perguntas, declarações, ideias,’ 

posições e, por que não, também irrelevâncias. Independentemente do tipo de 

informação que esteja sedo veiculada, o fluxo de informações é algo vivo, 

estando permanentemente em movimento (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 

62 apud SOUSA, 2013, p. 83-84).  

 

                                                 
outros; e 3) podem consumir, produzir e/ou interagir com o fluxo de conteúdo gerado por usuários 

fornecidos por suas conexões no site (ELLISON; BOYD, 2013, p. 158)”. [Tradução nossa].  
16 “O que é ICQ?”. Disponível em <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/05/o-que-e-

icq.html>. Acesso em: 29/01/2018.  
17 O Orkut foi uma plataforma lançada em janeiro de 2004 pelo Google e que foi desativada dez anos depois. 

Esse site de rede social funcionava, segundo Recuero (2009a), funcionava através da conexão de atores 

sociais através de seus perfis e comunidades. Com a gigante adesão da população brasileira, Boyd e Ellison 

(2007), por exemplo, denominaram essa como o site de rede social oficial do Brasil. A plataforma de 

relacionamento foi retirada do ar após a justificativa de sucesso de outras redes também do Google, como 

Youtube.  

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/05/o-que-e-icq.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/05/o-que-e-icq.html
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Trata-se de uma lógica de interação mais dinâmica entre os grupos sociais. É 

nesse sentido que buscaremos discutir no próximo tópico a ideia de convergência e 

mobilidade, já introduzida no primeiro capítulo. Entendemos que abordar tal temática faz-

se necessário já que a prática jornalística passa a se (re)estruturar em torno desse novo 

ecossistema midiático. A partir daí, então, nos propomos a debater as redes digitais como 

um espaço de atuação jornalístico.  

 

3.1 Redes sociais e prática jornalística: o acontecimento em convergência 

 

As abordagens tecnicistas dadas à convergência midiática foram o principal 

propulsor que incentivaram Bittencourt (2017) a discutir a convergência midiática e 

estruturar um modelo de análise sobre convergência. A autora buscou o entendimento 

desse termo vinculando-o à aspectos sociais e culturais, considerando ainda o caráter 

técnico, que perpassam os processos comunicacionais em rede. É com esta perspectiva 

em mente que a pesquisadora elenca elementos norteadores para a compreensão desse 

fenômeno: conexão, interatividade e participação, espalhamento e materialidade.  

A construção de um modelo bilateral de comunicação surge justamente à medida 

que novas possibilidades de conexão são trazidas com a criação da internet. Bittencourt 

(2017) frisa que o propósito da internet não se fundou nos ideais de partilha de 

comunicação entre os indivíduos - a não ser daqueles que faziam parte da academia ou 

que a utilizavam para fins militares -, mas reforça que as relações sociais estabelecidas 

através dela estão entre suas principais características.  

Entende-se que é a partir dos usos e apropriações que os sujeitos fazem dessas 

tecnologias que novas formas de conexão e de interação são apreendidas. Nessa 

perspectiva, também é possível apontar novas práticas sociais. 

 

Os processos de produção, circulação e consumo de informação, ao sofrerem 

o impacto dessas reconfigurações, redimensionam também as próprias 

sociedades, que [...] configuram-se como sociedades informacionais, e não de 

informação [...]. (BITTENCOURT, 2017, p. 48). 

 

Dessa ideia de que novos modelos comunicacionais são construídos através das 

conexões, aproximamos ao que aponta Martín-Barbero (2003): 

 

 



58 

 

Hoje essas redes não são unicamente o espaço no qual circulam o capital, as 

finanças, mas também um um “lugar de encontro” de multidões, de minorias e 

comunidades marginalizadas ou de coletividades de pesquisa e trabalho 

educativo ou artístico. Nas grandes cidades, o uso das redes eletrônicas tem 

permitido a criação de grupos que, virtuais em sua origem, acabam 

territorializando-se, passando da conexão ao encontro e do encontro à ação 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 59).  

 

Essa noção de que a conexão proporcionada pela internet e que ela pode 

desencadear em formas de diálogo dentro e fora das redes sociais digitais também é 

trazida por Shirky (2011). No livro A Cultura da Participação, o pesquisador norte-

americano aponta como, nos últimos vinte anos, as pessoas têm deixado de lado o papel 

de consumidores da informação e assumido o de produtores de conteúdos que outrora só 

eram encontrados através das tradicionais mídias informativas.  Ele parte da ideia de que 

a conexão e as práticas sociais em rede, através da criação e compartilhamento de 

conteúdo, tem proporcionado a construção de uma nova cultura participativa, estimulada 

exatamente pela apropriação das novas tecnologias e que pode gerar benefícios para a 

sociedade em todo o mundo.  

Um dos exemplos dados pelo autor são os protestos que ocorreram na Coreia do 

Sul, em 2008, após o governo do país anunciar que retomaria a negociação de carne 

bovina com os Estados Unidos após cinco anos de embargo18. O fato curioso, segundo 

aponta, é que mais da metade dos protestantes que foram às ruas do país eram garotas 

adolescentes – em todos os grandes movimentos populares já ocorridos na Coreia do Sul 

a organização e massa ficavam por conta de trabalhadores ou políticos. Como essas 

jovens se articularam e mobilizaram outras tantas pessoas para participar desse 

movimento contra a comercialização de carne bovina naquele lugar foi o fato que chamou 

a atenção de Shirky.  

De acordo com o que apontou o pesquisador, grande parte das articulações deu-

se no site Cassiopeia, criado por fãs da banda Dong Bang Shin Ki. “[...] foi num de seus 

quadros de avisos que a maioria das protestantes leu pela primeira vez que o bloqueio 

havia sido suspenso” (ibid, 34). Ainda que os cantores não tivessem se pronunciado a 

respeito do assunto naquela rede ou incentivado as movimentações, Shirky (2011) 

                                                 
18 A importação do produto foi interrompida após registro de caso da contaminação de animais com a 

doença vaca louca. Na época, não foi apenas a Coreia do Sul que deixou de negociar o alimento com o país 

norte-americano, outros 14 países, entre eles o Brasil, proibiram a importação. A retomada das negociações 

com o país asiático iniciou em 2008. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2008/06/080628_coreiasulprotestofn.shtml. Acesso em 

31/01/2018.  

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2008/06/080628_coreiasulprotestofn.shtml


59 

 

assinala que foi possibilitado, através daquele portal, um espaço para reflexões sobre a 

falta de diálogo existente entre o governo e a população sobre a tomada daquela decisão.  

A conexão, nesse caso, foi fator imprescindível para que houvesse o 

desencadeamento dos protestos. As informações e conteúdos gerados agora passaram a 

ser mais acessíveis e o caso permaneceu em pauta por bastante tempo. “Tanto a 

acessibilidade quanto a permanência aumentam quando as pessoas se conectam à internet, 

e a Coreia do Sul é a nação mais conectada do mundo” (SHIRKY, 2011, p. 34). Os 

protestos tomaram proporções enormes e foram apaziguados apenas quando o presidente 

sul-coreano se pronunciou, na televisão, pedindo desculpas pela decisão. 

Com essa perspectiva, é interessante pensar em como foram essenciais os 

espaços digitais para coordenar os protestos. Não apenas nesse caso, como em tantos 

outros, as redes sociais digitais e suas apropriações ajudaram a entender e transformaram 

o pensamento de que as novas tecnologias de comunicação são utilizadas apenas para a 

transmissão de materiais informativos. Elas têm sido, principalmente e essencialmente, 

apropriadas na produção, compartilhamento e ressignificação de conteúdos. É por isso 

que ao passo que percebemos as atuações dos indivíduos nos espaços digitais, trazemos 

à tona outros dois elementos do conceito de convergência midiática, a interatividade e a 

participação (BITTENCOURT, 2017).  

Conforme destaca a pesquisadora, apesar de serem termos que se entrelaçam, 

cada um tem propriedades importantes na compreensão do conceito de convergência. A 

ideia de interação, por exemplo, está ligada às relações entre os atores e os dispositivos e 

que podem desembocar, posteriormente, na interação com o conteúdo e até outros atores 

sociais. Já a participação está mais relacionada a uma proposta de intervenção, de 

construção em conjunto, de colaboração (ibid). Importante entender, entretanto, que nem 

sempre conteúdos interativos ou participativos são convergentes.  

 

Não se atinge a convergência midiática pelo simples ato de disponibilizar em 

um site diversas mídias e formatos potencialmente interativos e participativos, 

nem de criar uma história e distribuí-la em cinema, DVD, revistas em 

quadrinhos, games etc. O entrelaçamento estratégico de linguagens e meios é 

parte do conceito de convergência, mas o centro da compreensão que este livro 

constrói está no movimento de um fluxo de conteúdos que se movimenta sob 

o impacto do comportamento de produtores e consumidores de conteúdos e 

que se relacionam por meio de diferentes tecnologias e suportes de 

comunicação digital, ora interagindo, ora participando (BITTENCOURT, ibid, 

p. 54-55).  
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Termo amplamente discutido no livro Cultura da Conexão de Jenkins, Green e 

Ford (2013), a noção de espalhamento é associada à de circulação de diversos conteúdos 

apropriados pelos sujeitos. A premissa trazida pelos autores e que Bittencourt destaca é a 

de que o que não se espalha está morto. Nesse sentido, eles destacam o engajamento no 

compartilhamento de informações através das diversas redes sociais em contraponto a um 

modelo de distribuição de um para muitos, colocando em evidência transformações das 

práticas sociais, comportamentos estimulados pelas novas tecnologias (BITTENCOURT, 

2017; IDEM, BITTENCOURT, D., 2016).  

Em artigo publicado no ano de 2016, Maria Clara Bittencourt e Daniel 

Bittencourt demonstram como o espalhamento ajuda a construir o processo de 

convergência quando utilizam o exemplo do Rockin’ 100019, projeto que reuniu mil 

músicos numa única apresentação da música Learn to Fly, do Foo Fighters. A proposta 

era sensibilizar a banda para uma apresentação em Cesena, na Itália. O Rockin’ 1000 

iniciou em 2014, quando foi lançada uma campanha de financiamento coletivo que tinha 

como propósito convencer o vocalista Dave Grohl e seus companheiros a se apresentarem 

na cidade.  

O que os pesquisadores quiseram mostrar é que desde o processo de construção 

até a realização do projeto, foram diversos os atores sociais envolvidos e dispositivos 

utilizados. Eles afirmam que a apropriação de diversas mídias sociais, entre eles os sites 

de redes sociais, acabam desembocando em novas formas de atuação em rede - atuações 

essas que provocam a construção de novos produtos, sua circulação e, também, novas 

formas de consumo (ibid, 2016). Transformam-se, portanto, as práticas sociais em redes 

digitais, que agora, através da conexão existente, da interatividade, da participação dos 

usuários e espalhamento ajudam a constituir a ideia de convergência.  

Interessante perceber como são articulados sites de redes sociais na promoção 

de um evento da magnitude do Rockin’ 1000. Nesse caso, assim como em muitos outros, 

é possível perceber a apropriação dessas ambiências. Como apontam os autores, junto ao 

site e conta no Youtube, foram criados fanpage no Facebook, perfil no Twitter e também 

no Instagram. Além de serem atualizados diariamente, esses espaços proporcionaram 

interações mais rápidas com o que estava sendo produzido. Os pesquisadores observaram 

que através das estratégias midiáticas utilizadas foi construído um “circuito 

                                                 
19  Matéria: "Atingimos o nosso objetivo", diz idealizador de homenagem ao Foo Fighters que reuniu mil 

fãs na Itália”. Disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/noticia/atingimos-o-nosso-objetivo-diz-fabio-

zaffagnini-o-responsavel-pela-homenagem-ao-foo-fighters-que-reuniu-mil-fas/. Acesso em 30/01/2018.  

http://rollingstone.uol.com.br/noticia/atingimos-o-nosso-objetivo-diz-fabio-zaffagnini-o-responsavel-pela-homenagem-ao-foo-fighters-que-reuniu-mil-fas/
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/atingimos-o-nosso-objetivo-diz-fabio-zaffagnini-o-responsavel-pela-homenagem-ao-foo-fighters-que-reuniu-mil-fas/
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comunicacional fundamentado na convergência técnica através de combinação de 

diferentes ferramentas de comunicação, bem como de diferentes linguagens midiáticas 

empregadas na construção das mensagens que circularam nesses espaços” (ibid, p. 42). 

Ao fim de todas essas ações – financiamento coletivo para contribuir com os gastos para 

o evento, articulação nas redes mostrando como estava o andamento do projeto e o tão 

aclamado encontro dos músicos – o resultado foi a ida dos Foo Fighters até Cesena em 

novembro de 2015.  

Nessa linha de mídia espalhável e de atuação dentro dos sites de redes sociais, 

Zago (2011; 2014) discute o conceito de recirculação. Enquadrando-o como um processo 

dentro da prática jornalística, ela infere que para além da apuração, produção, circulação 

e consumo, é possível falar em recirculação da informação, um quinto processo que se dá 

quando o conteúdo é apropriado pelo internauta. A autora deixa claro que esse tipo de 

atuação já existia fora do espaço digital, mas que com a utilização dessas ambiências por 

parte dos veículos de comunicação e uma maior conexão as interações são ampliadas 

(ZAGO, 2011; 2014). 

Destacamos que esse não é um processo restrito aos jornais. Ele pode existir a 

partir da construção de conteúdo feito por qualquer internauta. Ao selecionar e 

ressignificar alguma informação, é possível, sim, haver a recirculação. Podemos, ainda, 

enquadrar os elementos interação e participação apontados por Bittencourt (2017) nesse 

processo. Caso determinado sujeito construa um material e o publique em um site de rede 

social e um outro indivíduo queira (sinta-se impactado), pode compartilhar o conteúdo, 

pode em cima daquilo construir uma nova narrativa, uma nova imagem ou vídeo. Edifica-

se, então, uma apropriação que é possibilitada pelos sentidos construídos e pela 

articulação existente entre esses perfis.  

O último elemento apontado como norteador para o conceito de convergência, 

segundo Bittencourt (2017), é a materialidade. Para exemplificar esse conceito ela se 

apoia em Jensen (2010) que divide os meios em três graus de materialidade. É por 

entender o ser humano como mídia que o autor destaca o indivíduo como sendo o meio 

de primeiro grau. Ao utilizar a fala, os gestos e expressões, ou seja, ao se comunicar, ele 

constrói e compartilha práticas sociais e sentidos (BITTENCOURT, 2017).  

O segundo grau enquadra todos os veículos de comunicação de massa, como 

rádio, televisão, materiais impressos ou qualquer meio que tenha como modelo uma 

comunicação de um para todos. Entre as características destacadas estão a possibilidade 

de reprodução e o aumento considerável de divulgação do conteúdo, especialmente tendo 
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em consideração o primeiro grau. As tecnologias digitais ou meta tecnologia (JENSEN, 

2010, apud BITTENCOURT, 2017) são consideradas meios de terceiro grau. A 

denominação meta é utilizada pois, segundo o pesquisador, o meio digital é materializado 

através de uma combinação de todos os anteriores, adotando ainda a possibilidade de 

utilizar os modelos um para um, um para muitos e também muitos para muitos 

(BITTENCOURT, 2017).  

Nesta perspectiva da materialidade, Innis (2011), em O Viés da Comunicação, 

busca trabalhar exatamente como os media contribuíram (contribuem) para a construção 

de novas civilizações e, assim, para a manutenção do poder nas sociedades. De acordo 

com o pesquisador canadense, a característica de cada civilização advém dos meios 

empregados por ela. Para aquelas sociedades em que o meio é utilizado na disseminação 

do conhecimento através do tempo é possível identificar dispositivos difíceis de 

transportar e que são duráveis, os impérios babilônicos e egípcios, por exemplo.  

Quando o meio pode ser mais apropriado para a disseminação do conhecimento, 

há a ocorrência de sociedades com viés para o espaço, na qual predominam meios mais 

fáceis de transportar. Assim, a escrita, por exemplo, passa a ter um suporte para ser 

transportada, suportes leves como o papel e o livro (INNIS, 2011). O jornal impresso e 

também o rádio são apontados por ele como meios que introduzem um novo bias cultural. 

Cada nova tecnologia traria novas concepções de mundo: “o viés [bias] da comunicação 

no papel e na indústria gráfica estava destinado a ser anulado [offset] pelo viés do rádio” 

(IBID, p. 133). Com esta lógica, uma sociedade regida pelas tendências trazidas pelo rádio 

seria substituída pela da televisão e, em seguida, pela da internet.  

Pensa-se, assim, no meio e suas dinâmicas enquanto construtores de novas 

práticas sociais e novos sentidos, mas, é importante frisar, que devemos ter em conta que 

essa construção de uma nova sociedade não se dá apenas em como o meio a influencia, 

como também os usos e apropriações que são empregados a essas tecnologias. Pensar que 

as redes sociais digitais influenciam sobremaneira uma comunidade é deixar de lado todas 

as construções sociais, a forma como ocorrem as representações entre os sujeitos, a 

cognição de cada um.  

Busquemos, portanto, entender espaços digitais como Facebook, Twitter, 

Instagram e tantos outros como ambiências nas quais nos expressamos, nos relacionamos 

(onde ocorre uma construção social, portanto), desenvolvemos práticas – que podem e 

devem ser pensadas enquanto possibilidades para o diálogo, e produzimos sentidos. 

Assim, tomamos o que diz a própria Bittencourt a respeito: 



63 

 

 

Resultado de apropriações e usos diversos, a expansão da comunicação 

estabelecida via redes digitais atingiu os demais meios de comunicação, 

estabelecendo além de outros modelos comunicacionais, outras práticas e 

formatos midiáticos, obrigando a reflexão sobre questões materiais e sociais 

que envolvem os processos comunicacionais que se desenvolvem pelos meios 

digitais e que promovem a configuração de uma cultura marcada pelo uso de 

outros tipos de ferramentas de comunicação (BITTENCOURT, 2017, p. 64).  

 

Neste contexto de convergência midiática, sociedade em rede e sites de redes 

sociais também é possível considerar o jornalismo, que se enquadra aqui como um dos 

que bebem dessa fonte das novas mídias, que se apropriam dela e as utilizam para 

transbordar suas práticas. Falamos também de um processo de convergência jornalística, 

sinalizado pelos processos de mudanças sociais, econômicos e tecnológicos e que trazem 

junto consigo grandes desafios para a atuação dos veículos de imprensa tradicionais. 

Autores como Salaverría (2010) e Kolodzy (2006) discutem essa noção. 

Ao apontar as estratégias de adaptação de diversos jornais espanhóis, Salaverría 

(2010) destaca como essas empresas colocaram e têm colocado em prática a integração 

das redações e os processos de convergência20. Dessa forma, registra quatro dimensões 

principais para a convergência jornalística: tecnológica, empresarial, profissional e de 

conteúdos.  

A inserção e contribuição das tecnologias na construção do material noticioso 

pode ser constatado desde os primórdios do jornalismo, a noção de que esses dois 

caminham juntos é apontado por Salaverría ao denotar que se antes o espaço temporal 

existente entre o lançamento de uma tecnologia e a adoção dela pelos meios de 

comunicação eram longos, hoje esse período é cada vez mais curto. Ao incorporar uma 

nova tecnologia, os jornais precisam se adaptar a ela e é nesse contexto de sociedade da 

informação que, cada vez mais, os periódicos têm buscado novos modelos de negócios, 

modelos que se adequam às transformações possibilitadas e apropriadas pelas Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (SALAVERRÍA, ibid).  

Ele trata essa questão como uma adaptação necessária por parte dos meios para 

que continuem a se manter, já que nas interações jornalísticas atuais “una misma pieza 

informativa tende a ser consumida a través de múltiples canales y soportes, a menudo de 

                                                 
20 Para Salaverría (2010), a ideia de convergência jornalística transcende a de integração das redações. Ele 

explica que a integração faz parte deste processo de convergência e que ela consiste, na verdade, em 

fenômeno de concentração empresarial (p. 35) que segue em busca da modernização em prol de uma 

audiência maior e do aumento, sempre ascendente, da produção noticiosa.  
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manera simultânea21” (IBID, p. 33). Com essa proposta também são necessários pensar 

em novas formas de se comunicar, de estar presente junto ao público e buscar manter seu 

papel de mediador tendo em conta a velocidade das informações, a possibilidade de 

interação entre os sujeitos em rede e a própria possibilidade desses sujeitos passarem a 

ser produtores de conteúdo.  

Assim, as empresas acabam buscando, de fato, novas formas de produção de seu 

conteúdo e de desenvolvimento. São aplicadas estratégias que o pesquisador espanhol 

denomina de centrífuga e centrípeta e que se enquadram dentro da dimensão da 

convergência empresarial. A centrífuga está ligada ao modo de atuação das empresas que 

agora buscam estar presentes nos mais diversos meios (tornando-se multiplataforma) e se 

capilarizam à medida que absorvem ou constroem parceria com outras empresas que 

atuam no campo midiático (SALAVERRÍA, 2010).  

A estratégia de desenvolvimento centrípeta discute a integração que tem 

ocorrido nas redações em todo o mundo. E essa concentração, aponta o autor, não se 

refere mais e apenas às diversas redações noticiosas (de TV, com impresso e digital, por 

exemplo), verifica-se uma convergência nos processos produtivos, ambos direcionados 

para aumentar a produtividade (SALAVERRÍA, 2010). O que nos leva à terceira 

dimensão proposta, a profissional.  

Nessa escala, a convergência implica mudanças no papel do jornalista, como 

atua e se modifica, propõe-se, então, a utilização do termo polivalência. “Las empresas 

periodísticas actuales, por el contrario, buscan periodistas capaces de assumir distintas 

labores en el seno de las redacciones y com versatilidade para trabajar em diferentes 

medios, bien de manera consecutiva o, incluso, simultânea22” (IBID, p. 36). Aqui, 

poderíamos incluir a atuação dos repórteres dos jornais Tribuna do Norte e Novo durante 

a cobertura do acontecimento em Alcaçuz. Naquele momento, além de realizarem as 

transmissões ao vivo pela rede social Facebook, eles tinham que fazer fotografias para 

atualizar os diversos sites de redes sociais e realizar entrevistas para a edição do jornal do 

dia seguinte, por exemplo.  

A polivalência traz em si três variantes: a de que um único profissional 

desempenha inúmeras tarefas na redação, denominado de multitarefa; a de que o jornalista 

                                                 
21 “Uma mesma peça informativa pode ser consumida através de múltiplos canais e suportes, muitas vezes 

de maneira simultânea” (SALAVERRÍA, 2010, p. 33). [Tradução nossa]. 
22 “As empresas jornalísticas atuais buscam jornalistas capazes de assumir distintas tarefas nas redações e 

versatilidade para trabalhar em diferentes meios, de maneira consecutiva ou simultânea (SALAVERRÍA, 

2010, p. 36)”. [Tradução Nossa].  



65 

 

deixa de ser um profissional especializado e passa a escrever sobre todo tipo de assunto 

que a ele é determinado – repórter de cultura passa a escrever e cobrir fatos de outras 

editorias, como cidades, política e outras; e agora esse profissional também pode trabalhar 

para vários meios, um repórter de jornal impresso escreve matérias para os meios digitais 

do veículo de comunicação e faz participação em jornais televisivos (SALAVERRÍA, 

2010; SCOLARI, 2008). Scolari (2008) ressalta que esses três níveis de polivalência não 

necessariamente se excluem. Na verdade, em um profissional da comunicação é possível 

identificar todos esses níveis. 

O último elemento que o autor destaca é a convergência de conteúdos que está 

ligada diretamente a questão da multimidialidade. Essencialmente, a comunicação em 

rede proporciona a combinação de diversas maneiras comunicacionais, como o texto, as 

imagens e o som. Salaverría (2010), entretanto, explica que não é apenas nas redes digitais 

que podemos encontrar a multimidialidade, mas a grande diferença é que nas ambiências 

digitais é possível perceber um nível muito mais alto de multimidialidade (IBID). 

Em concordância ao que expõe Salaverría, aproximamos Avilés (2006) que fala 

da reestruturação das organizações midiáticas e dos fluxos informativos existentes para 

que seja formada uma redação multimeios. Essas novas redações se estruturam, conforme 

propõe o pesquisador, em ambientes multiplataformas e exige do profissional resiliência 

para se adaptar às transformações existentes em sua rotina. Essas novas redações, 

portanto, são caracterizadas a partir do redesenho da estrutura física, da mudança de 

mentalidade dos donos das mídias e, por consequência, dos profissionais e a incorporação 

de plataformas multimídias à prática jornalística.  

A proposta de pensar a convergência aplicada ao jornalismo se faz necessário 

especialmente porque em determinados momentos torna-se um conceito incerto ou 

incompreendido. Esse cenário é apontado por Kolodzy (2006), autora que propõe 

investigar o conceito tanto a partir de uma nova forma de pensar, construir e divulgar as 

notícias jornalísticas como ultrapassando a noção determinista de que só foi possível esse 

tipo de convergência nas redações por causa da adoção dos computadores e amplificação 

do acesso à internet.  

Assim como Bittencourt (2017) propôs pensar convergência midiática a partir 

das apropriações empreendidas pelos indivíduos – sem desconsiderar a participação das 

tecnologias -, a pesquisadora norte-americana destaca o importante papel do público para 

compreender a convergência jornalística. Os sujeitos passaram a fazer parte deste 

processo de construção noticiosa e dessa nova prática profissional formada a partir e 
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dentro das mídias digitais (KOLODZY, 2006). É necessário considerar as forças 

estabelecidas nesse meio, ou seja, as lógicas que enquadram ou melhor fazem transbordar 

novas formas de produção, compartilhamento e consumo. Ela aponta: 

 

Convergence journalism is a new way of thinking about the news, producing 

the news, and delivering the news, using all media to their fullest potential to 

reach a diverse and increasingly distracted public. It aims to address the 

growing fragmentation of the news audience, while working with the growing 

consolidation of ownership (KOLODZY, 2006, p. 24)23.  

 

Pensar, portanto, num público fragmentado e em novas práticas de se fazer 

jornalismo também é pensar que esse mesmo público passa a encontrar as informações 

em qualquer lugar, momento e em qualquer dispositivo. Assim, entre as “novidades” que 

abarcam o fazer jornalístico, não só por possibilitarem práticas associadas ao seu uso, 

como também ligarem-se aos novos hábitos de consumo da informação, estão a noção da 

mobilidade e dos sites de redes sociais.  

Segundo pesquisa realizada pelo Pew Research Center, há quatro anos, 54% dos 

norte-americanos consumiam informações através de dispositivos móveis, em 2016 esse 

número cresceu para 72%24. Nesse mesmo ano foi publicada a Pesquisa Brasileira de 

Mídia (PBM) que constata que, apesar da maior parte dos entrevistados ainda utilizarem 

como principal meio de informação a televisão, o acesso à internet também tem 

aumentado. Segundo dados da pesquisa, aproximadamente duas em cada três pessoas 

entrevistadas acessam a internet e é o smartphone o dispositivo mais utilizado para tal25.  

Além da mobilidade no acesso a informações, é preciso denotar o espaço que 

aparelhos - como smartphones e tablets - têm ganhado nas redações, utilizados para a 

produção de conteúdo jornalístico, da apuração até a cobertura em tempo real. 

Característica do jornalismo móvel, a mobilidade é apontada como uma dimensão que 

sempre esteve presente no âmbito do jornalismo. É com esta perspectiva em mente que 

Silva (2013) propõe dividir o jornalismo móvel em cinco fases. 

                                                 
23 A convergência jornalística é uma nova maneira de pensar a notícia, produzir a notícia e entregar a notícia, 

usando todo o potencial das mídias para alcançar um público diversificado e cada vez mais distraído. O 

objetivo é abordar a crescente fragmentação da audiência, ao mesmo tempo em que trabalha com a crescente 

consolidação da propriedade (KOLODZY, 2006, página 24). [Tradução nossa]. 
24Dado retirado da pesquisa “The modern news consumer”. Disponível em 

http://www.journalism.org/2016/07/07/the-modern-news-consumer/ . Acesso em 15. Fev. 2017 
25 Na pesquisa, 72% mencionaram primeiro o celular, 25% o computador e 3% tablets. Fonte: Pesquisa 

Brasileira de Mídia. Acesso em: 15 Fev 2017. Disponível em 

<http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-

atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view>   

http://www.journalism.org/2016/07/07/the-modern-news-consumer/
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view
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A primeira é denominada tele-analógica e ocorre entre os anos 1960 e 1970, ela 

trata de um período influenciado pelos recursos do telégrafo e tem como característica o 

uso de tecnologias analógicas que podiam ser movimentadas como câmeras de vídeo. A 

segunda fase do jornalismo móvel é denominada pelo pesquisador como portal-analógica, 

compreendendo os anos 1980, e é marcada pela utilização de gravadores analógicos. Já a 

terceira fase atribuída pelo pesquisador é a mobilidade expansiva, nos anos 90. Ela 

apresenta a emergência da digitalização e os primeiros passos do jornalismo digital. No 

início dos anos 2000 tem início a fase ubíqua do jornalismo móvel, que agora pode ser 

considerado também digital (SILVA, 2013).  

“O jornalismo móvel digital inicia-se, de fato, nessa fase enquanto definidora da 

expansão da relação jornalismo e mobilidade experimentada de forma incipiente na fase 

três e proliferando com o crescimento das redes sem fio ubíquas [...] e dos computadores 

portáteis” (IBID, p. 109).  

A quinta fase é destacada pelo autor como de alta performance e era pós-pc. 

Iniciada a partir de 2010, ela ainda está em andamento. “A quinta fase do jornalismo 

móvel digital está em andamento e se beneficia de um conjunto de tecnologias de alta 

velocidade (redes 4G, LTE) e de alta definição (HD, full HD)” (IBID, p. 109).  

Assim, Silva (2013) diz que o jornalismo móvel digital: 

 

compreende o trabalho do repórter em campo exercendo atividades potenciais 

de apuração, produção, edição, distribuição e compartilhamento de conteúdos 

ou transmissão ao vivo em condições de mobilidade (física e informacional). 

A construção desse espaço jornalístico descentralizado (a redação móvel) 

realiza-se através do aporte da infraestrutura de conexão sem fio (3G, 4G, Wi-

Fi, WiMax ou Bluetooth) e das tecnologias móveis digitais, portáteis e ubíquas 

(celular, smartphone, tablets, netbooks, gravadores, câmeras digitais e 

similares) (SILVA, 2013, p. 101).  

 

Aproximamos o que diz Silva (2013) aos apontamentos de Canavilhas e Santana 

(2011). Os pesquisadores destacam como os smartphones ajudaram a unir comunicação 

e entretenimento e em como as mídias móveis transformaram-se em ótimas plataformas 

de conteúdo jornalístico na rede. A noção primeira é a de que esses conteúdos devem 

possuir a acessibilidade, a instantaneidade, a multimidialidade, a hipertextualidade, a 

interatividade e a globalidade enquanto principais características (CANAVILHAS; 

SANTANA, 2011).  

Aliada aos dispositivos móveis no cenário de transformações na prática 

jornalística e já inserida dentro da cultura de apropriação de diversos jornais 
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internacionais e nacionais estão as redes sociais. Elas, atualmente, são uma das fontes em 

que é possível encontrar engajamento nas mais diversas vertentes sociais e uma das 

principais formas de atualização e busca pela informação (RECUERO, 2009a; 

MARTINO, 2015). Segundo o instituto Pew Research, em 2016, nos Estado Unidos, 62% 

dos americanos adultos usam redes sociais para acessar notícias26. Já o Brasil, de acordo 

com pesquisa realizada em 2015, é o país que mais consome informações pelo Facebook, 

com 67%27. 

É preciso ressaltar que nesta pesquisa entendemos os sites de redes sociais 

enquanto dispositivos tecnomidiáticos. Importante lembrar que o conceito de dispositivo 

é tomado em diversas perspectivas. Rodrigues (2015), por exemplo, fala em um 

dispositivo aplicado a partir da linguagem e interações em sociedade. O autor, em “Afinal 

o que é mídia?”, destaca a existência de dispositivos naturais que se perdem à medida que 

o ser humano interage e constrói os dispositivos técnicos. Ele credita à criação dos 

dispositivos técnicos a experiência que o ser humano tem no mundo.  

O pesquisador cita Agamben para ressaltar que o primeiro dispositivo midiático 

é a linguagem, e é a partir dela que todas as outras mídias são construídas e desenvolvidas.  

 

É por isso que para os seres humanos só são possíveis os mundos e os 

dispositivos com os quais os formamos que têm na linguagem, não só a sua 

tradução, mas sobretudo a sua constituição. Podemos assim considerar que a 

criança, no momento em que adquire o domínio da linguagem termina a 

socialização primária e está dotada de todos os dispositivos que lhe permitem 

constituir o seu mundo. (RODRIGUES, 2015, s/n)28. 

 

Com esse entendimento, destaca que a partir da adoção da linguagem como 

dispositivo midiático as experiências irão depender da midiatização. Isso porque 

considera que as diversas camadas da sociedade passam a se articular com e através da 

mídia.  

Essa noção de articulação também caracteriza o conceito de midiatização 

desenvolvido por Muniz Sodré (2014). O pesquisador apresenta a ideia de construção de 

                                                 
26 Dado retirado da pesquisa “New use across social media platforms 2016”. Disponível em 

http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/#fn-55250-1. 

Acesso em 2.jun.2016. 
27 Dado do texto “Cerca de 70% dos brasileiros ativos no Facebook se informam pela rede social”. 

Disponível em http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/cerca-de-70-dos-brasileiros-se-informam-

pelo-Facebook/. Acesso 2.jun.2016 
28 RODRIGUES, Adriano Duarte: Afinal o que é a mídia? Disponível em: 

http://www.ciseco.org.br/index.php/noticias/280-adriano-duarte-rodrigues-afinal-o-que-e-a-midia. Acesso 

em 6 abr. 2017.  

http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/#fn-55250-1
http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/cerca-de-70-dos-brasileiros-se-informam-pelo-facebook/
http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/cerca-de-70-dos-brasileiros-se-informam-pelo-facebook/
http://www.ciseco.org.br/index.php/noticias/280-adriano-duarte-rodrigues-afinal-o-que-e-a-midia
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um novo bios, o midiático, que segundo ele, constrói-se a partir da relação entre os 

sujeitos e os dispositivos tecnomidiáticos. Seria justamente a midiatização que edifica 

uma nova ambiência, um novo lugar de interações (SODRÉ, 2014). 

Destacam-se novos fluxos comunicacionais, mais complexos. Como um 

dispositivo cultural emergente, a ambiência se constitui de objetos e ações, na qual os 

sujeitos articulam-se com as tecnologias de comunicação, fazendo uso e apropriando-se 

desses dispositivos. São tais apropriações, as práticas sociais em rede, que possibilitam a 

construção de sentidos (LACERDA, 2016).  

Entende-se então que são construídas relações sociais em rede, nas quais essa 

ambiência midiática “necessita não somente de uma constelação de diferentes modos de 

comunicar, mas de sujeitos que se representam nessa espacialidade, comunicam-se, 

informam-se, trocam experiências e opiniões, deixam suas marcas” (LACERDA, 2016, 

p. 110). 

Para tanto, nos aproximamos de Maurice Moulliaud que conceitua o dispositivo 

midiático como algo que vai além do suporte técnico, que guia o leitor e a partir da prática 

comunicacional cria sentido, constrói o simbólico. Com esse sentido, o autor não se 

separa da propriedade societal que ajuda a construir os dispositivos. De acordo com 

Moulliaud: 

 

Descrevemos os dispositivos como sendo matrizes (muito mais do que suporte) 

em que se vinham inscrever os textos. Neste sentido, o dispositivo (livro, 

jornal, canção, disco, filme, etc.) existe antes do texto, ele o precede, comanda 

sua duração (a duração de uma canção ou de um filme a priori e sua produção) 

e a extensão (um romance se inscreve entre um número mínimo e máximo de 

páginas que, evidentemente, variaram ao longo da história). A antecipação do 

dispositivo não significa, contudo, a passividade do texto. (MOUILLAUD, 

2012, p. 51).  

 

O autor destaca o papel de alternância entre os dispositivos, por exemplo, ora o 

jornal precede o texto e impõe sua forma, ora o texto se antecipa ao jornal 

(MOUILLAUD, 2012). Tomemos o Facebook como exemplo: a sua origem precedeu-se 

o texto escrito e os recursos audiovisuais; e, hoje, mais que nunca, são apropriados e 

adaptados ao formato apresentado pela rede social.  
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3.1.1 Redes sociais e apropriações jornalísticas 

 

Longhi e Flores (2012) apresentam como os sites de redes sociais representam o 

novo (atualmente, não tão novo assim) movimento exercido pelos jornais em construir 

estratégias de atuação voltadas para esses espaços digitais. Para elas, são as redes sociais 

um dos principais elos entre o jornalismo e o público atualmente. Relação essa que exige 

dos jornais expansão em sua área de atuação.  

Elas destacam: “Para atingir maior presença na internet, os jornais tornam-se, 

mais do que mídias de notícias, mídias sociais, ampliando o hábito de ler notícias para 

uma experiência social conectada” (LONGHI; FLORES, 2012, p. 4). Falamos então de 

uma prática permeada pela interação, desde sua apuração até a divulgação das 

informações.  

Recuero elencou três relações entre as redes sociais e o jornalismo: “a) redes 

sociais como fontes produtoras de informação; b) redes sociais como filtros de 

informações ou, como c) redes sociais espaços de reverberação dessas informações” 

(RECUERO, 2009b, p. 7). A primeira seria a utilização da rede como fonte de 

informações, o segundo ponto sugere que por meios delas são coletadas e compartilhadas 

as notícias e, por fim, ao falar em redes sociais como espaço de reverberação a autora 

denota a ideia de discussão do assunto compartilhado (RECUERO, 2009b). 

A cobertura do acontecimento rebelião em Alcaçuz, em janeiro de 2017, pode 

ser aproximada a essas relações. Tribuna do Norte e Novo não deixaram de lado as etapas 

de apuração, redação e divulgação tradicionais, mas se aproximaram ainda mais das redes 

sociais para amplificar suas atividades. Foi possível perceber a convergência no uso de 

redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp. Os jornais as utilizavam 

para colher informações de fontes, para publicar e compartilhar os conteúdos. Trazendo 

ainda mais próximo ao nosso recorte de pesquisa, destacamos como as transmissões ao 

vivo na rede social Facebook estreitaram-se às práticas jornalísticas. Elas foram utilizadas 

em entrevistas e boletins noticiosos e os vídeos construídos acabaram sendo 

compartilhados e discutidos entre os internautas.  

Esses espaços, portanto, constituem-se em áreas de atuação para os 

comunicadores constituindo-se como elo na relação entre jornais e sujeitos. São espaços 

apropriados pelo jornalismo. Mas, afinal, em que consiste a apropriação que tanto 

pontuamos nesta pesquisa? Como podemos expressar essa ideia de apropriação de uma 
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rede social para fins jornalísticos? Exemplifiquemos o conceito e como o 

compreendemos. 

Iniciamos essa explicação a partir de Martín-Barbero (2003). Para o autor, trata 

de uma resistência, uma forma de “ressignificação de práticas, tecnologias, estruturas 

dominantes” (MARTIN-BARBERO, 2004 apud LACERDA; MAZIVIEIRO, 2013, p. 

163). O autor critica a noção dos usos e gratificações porque tal teoria preocupa-se com 

a emissão, preferindo pensar o uso como uma ação e que na lógica existente do uso é que 

se inscrevem as competências culturais. Thompson (1998) segue a mesma perspectiva e 

destaca que apropriar-se é ressignificar, é “assimilar a mensagem e incorporá-la à própria 

vida” (THOMPSON, 1998, p. 45).  

Com esse entendimento de apropriação, que constrói ressignificações e torna 

próprio, damos mais um passo à discussão e aproximamos os usos e apropriações às redes 

sociais digitais. Quando determinado sistema é entregue e nos detemos a sua ordem de 

uso significa dizer que estamos cumprindo com o que é proposto, mas quando adaptamos 

o que está pré-determinado, entramos na ordem da apropriação (LACERDA; 

MAZIVIEIRO, 2013). Na cibercultura, portanto, as apropriações ocorrem quando 

adaptamos determinado sistema (ZAGO, 2009). 

De acordo com André Lemos (2001): 

 

A apropriação tem sempre uma dimensão tecnológica (o treinamento técnico, 

a destreza na utilização do objeto) e uma outra simbólica (uma descarga 

subjetiva, o imaginário). A apropriação é, assim, ao mesmo tempo forma de 

utilização, aprendizagem e domínio técnico, mas também forma de desvio 

(deviance) em relação às instruções de uso, um espaço completado pelo 

usuário na lacuna não programa pelo produtor/inventor, ou mesmo pelas 

finalidades previstas inicialmente pelas instituições (LEMOS, 2001, p. 49). 

 

A partir dessa noção é possível falar em apropriação das redes sociais não apenas 

por seus usuários, como também por jornais e jornalistas. No âmbito da cibercultura, a 

apropriação é uma constante.  

Em concordância ao que afirma Lemos, aproximamos os apontamentos de Zago 

e Recuero (2011) que também destacam a apropriação dos espaços digitais à medida que 

os usuários passam a construir novos modos de utilização do que aqueles já determinados. 

O mesmo acontece com o jornalismo. As apropriações ocorrem quando veículos e 

profissionais ligados à comunicação passam a utilizar as redes de forma inventiva e ao 

seu favor (ZAGO; RECUERO, 2011).  
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Pesquisa que exemplifica bem a apropriação de rede social no jornalismo é 

realizada por Zago (2009) que discute a construção de mashups jornalísticos com dados 

do Twitter. De acordo com a autora, o termo mashup trazido para a internet se refere “à 

mistura de dados provenientes de mais de uma fonte” (2009, p. 69). À medida que a autora 

identificava a utilização de dados dessa rede social ela categorizava grupos de mashups 

jornalísticos, chegando a três principais: de visualização externa, colaborativos e mistos.  

O primeiro constitui-se quando o jornal exibe as informações postadas no 

Twitter numa outra plataforma digital em tempo real. Um dos exemplos trazidos pela 

autora foi a cobertura de julgamento nos Estados Unidos. Ao passo que o repórter 

publicava nessa rede social informações sobre o caso, o conteúdo também era inserido na 

página do jornal.  O mashup colaborativo para acontecer depende da interação dos 

usuários das redes, no caso do estudo o Twitter. Para isso, os internautas contribuem com 

informações que sejam de interesse relevante e que possa ser trazido à tona no jornalismo. 

O último tipo de conteúdo em rede a partir dos dados obtidos na rede citada é o misto. 

   

3.1.2 Sobre o Facebook  

 

Criado em fevereiro de 2004, a rede social Facebook foi desenvolvida por quatro 

estudantes de computação da Universidade de Harvard - Mark Zuckerberg, Eduardo 

Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Inicialmente ela tinha o nome The Facebook  

e já em 2005, passou a ser titulada apenas como Facebook.  

Recuero (2009a, p. 102) destaca que uma rede social se diferencia de outras 

formas de comunicação mediada pelo computador a partir do “modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos 

no espaço off-line”. De acordo com a autora, é na apropriação que o Facebook oferece 

que se constroem as conversações. Em outro momento, ela destaca que o Facebook  

 

como muitos sites de rede social, é uma ferramenta apropriada simbolicamente 

para construir o espaço social no cotidiano dos atores, gerando práticas que 

ressignificam seus usos. Dentre essas apropriações, está a conversação. Essa 

prática, geralmente focada nas trocas que acontecem entre falantes, passa a ser 

um uso dessas ferramentas, que são adaptadas para ferramentas primariamente 

textuais, muitas vezes assíncronas, através da criação de convenções e novos 

sentidos entre os atores. (RECUERO, 2014, p.114).  
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Entre as conversações inseridas na rede social, Raquel Recuero determina o 

curtir, compartilhar e comentar, que emergem justamente das apropriações. Entre as 

outras funcionalidades do Facebook também é possível citar: mensagens instantâneas, 

emojis, álbuns de fotografias, live, Instant Article, Vídeo 360º, reações e grupos. Elas 

podem ser exemplificadas da seguinte maneira: 

- Reações: “Clicar em Curtir embaixo de uma publicação no Facebook é um 

modo fácil de dizer às pessoas que você gostou, sem deixar comentários. Assim como um 

comentário, o fato de você ter curtido fica visível embaixo da publicação” (FACEBOOK, 

2017). Essa é a descrição do que a rede social atribui a funcionalidade curtir. Com ela, 

também é possível mostrar que gostou e tornar-se fã de uma fanpage. Há ainda a 

possibilidade de o usuário, ao invés de clicar em “curtir”, escolher alguma reação para 

diferentes conteúdos, as possibilidades disponíveis são: Amei, Haha, Uau, Triste ou Grr. 

- Compartilhamento: Menezes (2015, p. 120) denota que esta funcionalidade 

“permite que os usuários recomendem para seus amigos ou seguidores posts de terceiros, 

sejam de páginas ou perfis”. Ao compartilhar uma informação, seja ela vídeo, imagem ou 

apenas texto, o usuário pode inserir um comentário a respeito do conteúdo.  

- Comentários e respostas aos comentários: “Trata-se de uma mensagem que 

é agregada através do botão da postagem original” (RECUERO, 2014, p. 120). Nos 

comentários e nas respostas aos comentários inseridos nas postagens, o usuário pode 

emitir sua opinião a respeito do assunto em pauta.  

- Mensagens instantâneas: essa funcionalidade permite aos usuários do 

Facebook a conversação privada. É possível também que haja a interação entre o usuário 

e uma fanpage.  

- Álbuns de fotografias: “qualquer perfil ou página pode criar um álbum de 

fotos, nomeando-o e inserindo quantas fotos desejar” (MENEZES, 2015, p. 123). Em 

cada post de imagem é possível inserir legendas e marcar outros usuários. 

- Live: consiste numa transmissão em streaming de vídeo em tempo real. Para 

publicá-los, basta, no topo do Feed de Notícias, clicar no item “No que você está 

pensando”. Em seguida, clicar em “toque em transmitir ao vivo” para iniciar a gravação 

e a transmissão do audiovisual. Segundo o fac do Facebook29, a transmissão pode ser 

realizada para os amigos e seguidores do perfil, ou em grupos e eventos. Em janeiro de 

2016, a funcionalidade foi liberada para todos os usuários dessa rede social.  

                                                 
29 https://goo.gl/sDajxe. Acesso em 25.01.2017 

https://goo.gl/sDajxe
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 - Instant Articles: em dezembro de 2015, o Facebook lançou mão de uma 

funcionalidade que tinha como intenção o aproximar de jornais e jornalistas. Trata-se do 

Instant Articles, no qual, a partir dele, os veículos de comunicação podem publicar suas 

notícias na própria rede social sem que o usuário, ao clicar em uma matéria, seja 

redirecionado para o site ou aplicativo do produtor do conteúdo quando estiver acessando 

a informação de um dispositivo móvel. A proposta é que, quando publicado no formato 

do Instant Articles, o acesso ao conteúdo seja dez vezes mais rápido, permitindo que a 

informação seja formatada diretamente para as telas móveis. Nesse formato, podem ser 

inseridas fotografias, vídeos que rodam automaticamente e áudios, além dos textos. As 

matérias publicadas nesse formato podem ser identificadas no feed de notícias do 

Facebook com um raio do lado direito da foto publicada. 

- Vídeos 360º: um vídeo 360 é outra funcionalidade criada pelo Facebook criado 

por câmeras esféricas que gravam simultaneamente 360 graus de uma cena. De acordo 

com a rede social, “os visualizadores podem girar em um ponto de vista do vídeo 360 

para assisti-lo em diferentes ângulos”. Os vídeos criados podem ser visualizados em 

qualquer computador ou dispositivo móvel.  

- E os grupos: esses são outra forma de interação disponível no Facebook. 

Diversas são as temáticas dos grupos existentes e nele é possível a interação entre os 

usuários. Os grupos podem ser privados ou públicos, normalmente essa nominação é 

escolhida a partir da temática abordada.  

Cada função apresentada pelo Facebook possui uma lógica diferente de 

funcionamento, mas, em todas, é possível identificar ressignificações construídas pelos 

usuários. Aproximamos, ainda, as funcionalidades destacadas acima ao conceito de 

remediação, ou seja, a mediação da mediação, a representação de um meio em outro. Isso 

porque ao ajudar a criar fluxos comunicacionais complexos o dispositivo Facebook 

também se apropria de linguagens anteriores.  

A remediação pode se fundar em duas lógicas: a da transparência e a da 

opacidade. A primeira consiste na capacidade que cada meio possui de se ocultar, 

apresentar determinado fato sem aparecer. Enquanto que a opacidade segue a lógica de 

que o meio se sobrepõe ao conteúdo que está sendo transmitido nele, tornando-se também 

evidente.   
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Hoje a web é eclética e inclusiva e segue pedindo emprestado e remediando 

quase qualquer meio visual ou verbal que conhecemos. O que muda 

constantemente é a relação entre os meios que a web favorece em suas 

remediações; o que permanece inalterado é a promessa do imediato através da 

flexibilidade e da vivacidade das comunicações em rede da web. A vivacidade 

da web é uma versão atualizada da vivacidade da televisão tradicional. 

(BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 197 apud SCOLARI, 2008, 106). 

 

A partir disso podemos pensar a apropriação dessa rede social por parte de 

jornais. O FB tornou-se mais um meio pelo qual os profissionais da comunicação podem 

desenvolver suas tarefas.  

As companhias jornalísticas têm se reinventado, se adaptado a esse cenário de 

mudanças em que prevalecem e destacam-se empresas como o Facebook e Google, por 

exemplo. Em busca dessa reinvenção e com o propósito de manter seus leitores, os jornais 

têm buscado cada vez mais a personalização (LONGHI; FLORES, 2012). Elas destacam 

como essa estratégia consiste em uma grande tendência da indústria como um todo e 

como está sendo aplicada ao jornalismo.  

Eli Pariser (2012) em O filtro invisível também fala em personalização. Segundo 

ele, à medida que uma pessoa navega e deixa seus rastros na internet – a escolha de clicar 

ou não num determinado link, por exemplo –, os algoritmos que regem os sites e as redes 

sociais criam bancos de dados sobre as aparentes preferências desse internauta, 

interferindo em outras buscas. Trata-se de um movimento circular, no qual esses 

mecanismos “criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o 

que vamos fazer ou desejar seguir” (PARISER, 2012, p. 14). 

Ao analisar os indicadores de cliques daqueles que se utilizam do seu buscador 

para fazer pesquisas, o Google, por exemplo, perfila as pessoas e personaliza os resultados 

das buscas: se, por exemplo, indivíduos com opiniões diferentes sobre o uso de células-

tronco em pesquisas resolverem buscar informações sobre o assunto os resultados serão 

diametralmente opostos, tudo vai depender de pesquisas já realizadas anteriormente e dos 

cookies deixados no computador. 

A rede social Facebook tem os mesmos propósitos que o Google, conhecer seu 

usuário e personalizar seus produtos. A fórmula não se distingue tanto da que é 

apresentada pelo Google. A rede social, além de medir os links acessados, filtra as ações 

dos usuários a partir dos likes e compartilhamentos que são feitos na rede, provocando 

um afunilamento das informações apresentadas ao usuário. Mas por que os dois maiores 

sites da internet filtram essas informações e, até mesmo, brigam entre si se suas propostas 

apresentam-se tão diferentes? A resposta destacada por Pariser (2012) está na 
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publicidade, que consiste na maior fonte de renda dessas empresas. Segundo o autor, a 

questão reside em qual empresa irá retornar mais o investimento realizado. 

 

As massas de dados acumulados pelo Facebook e pelo Google têm dois 

propósitos: para os usuários, são a chave para a oferta de notícias e resultados 

pessoalmente relevantes; para os anunciantes, os dados são a chave para 

encontrar possíveis compradores. A empresa que tiver a maior quantidade de 

informações e souber usá-las melhor ganhará os dólares da publicidade 

(PARISER, 2012, p. 41). 

 

Essa lógica também é aplicada ao jornalismo, o rastreamento das preferências 

do leitor, pode levar ao que Longhi e Flores (2012) denominam de jornalismo à la carte, 

em que pode ser constatado o funcionamento de um filtro noticioso, cujo objetivo é 

intensificar o consumo do conteúdo e seu compartilhamento.  

A inquietação gerada pela apropriação dessas informações deixadas em rede 

pelos internautas e sua posterior utilização são justamente no que tange o uso desses 

“rastros”, a relevância e a imparcialidade dos novos conteúdos.  Entendemos que este não 

é o ponto central da pesquisa, mas que se faz necessária a discussão especialmente em 

relação ao cenário de crise que hoje vive o Facebook e da ideia de vulnerabilidade que a 

rede social apresenta.  

Primeiro em razão ao escândalo de que ele foi utilizado para difundir 

informações falsas para degradar a candidatura da democrata Hillary Clinton durante as 

eleições nos Estados Unidos em 2016 e que foi ganha por Trump. O que as investigações 

do governo norte-americano apontam é que as notícias eram, em sua maioria, 

manipuladas por russos que buscavam promover grupos nacional-populistas pelo mundo. 

Segundo o jornal Washington Post, o Facebook chegou a excluir 5,8 milhões de contas 

falsas na rede social que compartilhavam, entre outros conteúdos, fake news para ajudar 

Donald Trump30. 

O mais recente dos escândalos, e que também envolvem as eleições do país, é o 

vazamento de informações de mais de 87 milhões de usuários da rede social coletados 

pelo instituto de pesquisa Cambridge Analytica, dados esses que foram possivelmente 

utilizados na campanha presidencial pelo presidente eleito31.  

                                                 
30 Matéria da Carta Capital: Qual é o verdadeiro peso das notícias falsas. Acesso em 23 nov. 2017. 

Disponível em https://www.cartacapital.com.br/sociedade/qual-o-verdadeiro-peso-das-noticias-falsas. 
31 Matéria da Carta Capital: Vazamento do Facebook reforça urgência de lei sobre dados pessoais. Acesso 

em 31 mar. 2018. Disponível em https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/vazamento-do-

facebook-reforca-urgencia-de-lei-sobre-dados-pessoais.  

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/qual-o-verdadeiro-peso-das-noticias-falsas
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/vazamento-do-facebook-reforca-urgencia-de-lei-sobre-dados-pessoais
https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/vazamento-do-facebook-reforca-urgencia-de-lei-sobre-dados-pessoais
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É, em meio a esse cenário, que necessitamos discutir a atuação dos jornais nas 

redes sociais. Importante, sim, que os veículos de comunicação se reinventem, criem 

estratégias e novos modelos de negócio, reformulem suas rotinas e se aproximem dos 

seus públicos, mas que essas iniciativas não anulem sua função social de compromisso 

com a verdade.  

 

3.2 A velocidade da informação e as transmissões ao vivo  

 

A vinheta do Plantão da Globo irrompe na programação da rede. O telespectador 

que assistia de casa a reprise da sua novela predileta no vale a pena ver de novo se ajeita 

no sofá e congela diante do acontecimento que está para ser noticiado. Ele sabe que o 

boletim trará alguma novidade, algo extraordinário, ao menos que seja considerado pela 

emissora. Naqueles poucos segundos de vinheta, ele começa a imaginar um fenômeno 

natural de proporção inigualável, algum sequestro ou atentado. Seria, portanto, algo 

carregado de valor-notícia (TRAQUINA, 2005).  

Denominada de breaking news, a interrupção da programação normal de uma 

televisão ou rádio se dá quando um acontecimento de extrema relevância acaba de 

ocorrer. Via de regra, as informações a respeito são relatadas pelos jornais enquanto ela 

ainda ocorre ou assim que é encerrada. Entre em cena o ao vivo e a corrida pela 

informação em primeira mão é intensificada a cada novo fato noticiado pela concorrência.  

Mas não é apenas nos meios tradicionais de comunicação que hoje percebemos 

a corrida desenfreada contra o tempo, podemos dizer, inclusive, que ela aumentou e 

tornou-se ainda mais acirrada graças aos meios digitais. Nessas ambiências, abre-se 

espaço para mídias alternativas e intensificam-se as conexões entre sujeitos que, quando 

não produzem conteúdo, acabam discutindo os acontecimentos de outras formas, por 

exemplo, através do compartilhamento. A velocidade, portanto, passa a ser consumida 

como fetiche, já que a lógica jornalística trabalha em cima da lógica da instantaneidade 

(MORETZSOHN, 2002).  

Mesmo que a velocidade na divulgação da notícia não tenha surgido com a 

Internet, a autora destaca que por ela a velocidade foi potencializada, trazendo à tona o 

termo “tempo real”.  

 

 



78 

 

Agora, na era do “tempo real”, essas contradições tendem a se agravar, e a se 

“resolver” pela eliminação de um dos termos do problema – a necessidade de 

veicular informações corretas e contextualizadas -, pois “qualquer explicação 

serve” para sustentar a notícia transmitida instantaneamente (MORETZSOHN, 

2002, p. 128).  

 

Seriam, portanto, as rotinas jornalísticas aceleradas à medida que o fluxo de 

informações nas mídias sociais intensifica-se. E, não só isso, para a autora, é colocado em 

xeque a qualidade do material produzido, velocidade não significa eficiência, ao 

contrário. Ela questiona a sobrecarga imposta aos repórteres e, em especial, os riscos de 

imprecisão e falsidade (MORETZSOHN, 2002).  

Nesse contexto de luta constante do jornalismo contra o tempo estão as redes 

sociais. Mas, ao passo que elas trazem novos desafios à prática dos comunicadores, 

também devem ser enxergadas enquanto dispositivos que potencializam o trabalho desses 

profissionais. Mais especificamente, gostaríamos de aproximar essas transformações no 

campo do trabalho desses atores às ferramentas de transmissão de vídeos ao vivo. 

Ao destacar que os meios estão, cada vez mais, encontrando técnicas e 

ferramentas para transmitir material audiovisual online, García (2016) justifica que o 

consumo de vídeos ganha a cada dia maior importância devido ao poder de engajamento 

social e espalhamento que esse tipo de material possui. “Estas herramientas permiten a 

periodistas y ciudadanos grabar lo que sucede a su alrededor de manera sencilla, ya que 

basta pulsar un botón para entrar em directo32” (GARCÍA, 2016, p. 327).  

Assim como a autora, que estuda como veículos televisivos estão se apropriando 

dessas ferramentas, especialmente o Facebook Live e o Periscope, outros pesquisadores 

buscam enquadrar o uso desses dispositivos inseridos na prática jornalística tradicional 

ou alternativa (BENTES, 2014; PAZ et al, 2016; GUIMARÃES, 2017).  

Ivana Bentes (2014) busca compreender os atos de rua e sua cobertura 

jornalística a partir do uso dos dispositivos móveis, problematizando a forma como as 

transmissões ao vivo são realizadas em contraposição a forma como veículos de 

comunicação de massa fazem as coberturas. Ela traz o exemplo da Mídia Ninja que, em 

2013, trouxe à tona a participação ativa de sujeitos na rede, o que segundo a autora fez 

emergir o “pós-telespectador” em uma “pós-tv” localizada nas redes (BENTES, 2014, p. 

331).  

                                                 
32 Estas ferramentas permitem que jornalistas e cidadãos gravem o que acontece ao seu redor de maneira 

simples, já que basta apenas apertar um botão para entrar ao vivo (GARCÍA, 2016, p. 327). [Tradução 

nossa]. 
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Neste caso, Bentes observa que as emissões de 2013 foram construídas em um 

estado precário, mas que ainda assim foram suficientes para partilhar comoção e 

engajamento nas redes, possibilitando a construção de “uma referência por potencializar 

a emergência de ‘ninja’ e midialivrista em todo o Brasil” (IBID, p. 331).  

Também sobre a cobertura do Mídia Ninja nas manifestações de 2013, mas com 

foco na construção de novas narrativas em rede, Paz et al. (2016) falam sobre a 

importância que a prática das transmissões online e como, através da trajetória de um 

ciberativista do Mídia Ninja, foi possível construir as narrativas em rede dos protestos. 

Assim como destacou Bentes, os autores abordam como os indivíduos que assistiam de 

seus computadores ou smartphones os protestos passaram a se apropriar do conteúdo 

produzido e assumiram também o papel de atores nesse processo comunicacional. Os 

resultados foram os inúmeros compartilhamentos, discussões e debates, além da 

ampliação da audiência das transmissões.  

Guimarães (2017) traz à tona a importância do uso dos dispositivos móveis para 

a realização das transmissões ao vivo. Em sua pesquisa ele explora a cobertura jornalística 

das Olimpíadas no Brasil, em 2016, realizada pelo SporTV através do Facebook Live. O 

autor fala que é dentro do jornalismo móvel que podemos encontrar o jornalismo por 

streaming. Através de dispositivos móveis como smartphones e tabletes, os jornalistas 

conseguem realizar a apuração dos acontecimentos no próprio espaço em que ele ocorre 

ou está ocorrendo (GUIMARÃES, 2017).  

Entre algumas plataformas de streaming lançadas no mercado duas têm ganhado 

destaque nos últimos anos, o Periscope e o Facebook Live, que se consolidaram como 

“dos redes potentes y compiten por la atención del público com el lanzamiento de sus 

aplicaciones de vídeo em directo online [..] que ofrecen reproducción vía streaming de 

acontecimientos en cualquer momento y lugar33” (GARCÍA, 2016, p. 327). O Periscope 

foi criado em março de 2015 e logo foi adquirido pelo Twitter. O aplicativo é gratuito e 

permite que o usuário da rede social citada transmita vídeos ao vivo pelos dispositivos 

móveis e tenha interações com os seguidores (Ibid, 2016).  

Em agosto de 2015, o Facebook lançou sua plataforma de streaming ao vivo. 

Num primeiro momento, o dispositivo era apenas para famosos e pessoas com número 

                                                 
33 “Duas redes potentes e competem pela atenção do público com o lançamento de suas aplicações de vídeo 

ao vivo [...] que oferecem reprodução via streaming de acontecimentos em qualquer momento e lugar” 

(GARCÍA, 2016, p. 327). [Tradução nossa].  
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alto de seguidores dentro daquela rede social. Em janeiro do ano seguinte, ela foi liberada 

para todos os usuários da rede. Os veículos midiáticos não demoraram para utilizar a live. 

 

No Facebook Live, jornais e sites de língua espanhola viram a oportunidade 

de adicionar à cobertura um formato audiovisual com maior alcance e interação 

do que vídeos multimídia para web ou redes sociais. Esta interação em tempo 

real é justamente o que levou a mídia a usar a ferramenta tanto para a cobertura 

de protestos e grandes eventos, quanto para entrevistas e produções feitas 

especificamente para o Facebook Live. (LINARES, s/n, 2016). 

 

O dispositivo ainda permite o comentário em tempo real do público. D’Andrea 

(2015), em artigo sobre as conexões de transmissões audiovisuais ao vivo e as discussões 

dentro das redes sociais digitais, destaca os streamings como importante forma de 

enunciação coletiva, o autor considera essa uma “significativa reconfiguração de 

características típicas do modelo massivo da televisão” (p. 70). 

 

Ao contrário da televisão comercial, que ao roteirizar e planejar tenta se livrar 

de tudo que fuja ao seu controle em uma transmissão ao vivo, as emissões que 

chegam da rua via streaming parecem radicalizar a ideia de uma experiência 

imprevisível, a começar pela possibilidade de iniciar ou encerrar a transmissão 

a qualquer momento. (D’ANDREA, 2015, p. 71). 

 

Destaca-se o forte poder de engajamento que as transmissões ao vivo possuem. 

Elas acabam por permitir ao meio de comunicação uma atuação conjugada, no qual é 

possível apurar, apresentar e interagir com o público ao mesmo tempo.  

Essas características se diferem das transmissões ao vivo na televisão, por 

exemplo. Nodari (2006) destaca que muitas vezes, por não possuir acesso ao que está 

sendo exibido pelo câmera, o discurso do jornalista não se alinha ao que está sendo 

passado. Outro fator são as interações, enquanto o repórter que está ao vivo na tv responde 

questões apresentadas pelo apresentador (se houver), o que noticia através das 

transmissões online tem a possibilidade de conversar com os sujeitos, tirando dúvidas e 

respondendo questionamentos, como é o caso dos vídeos realizados pelos repórteres da 

Tribuna do Norte e Novo durante a cobertura da rebelião no presídio de Alcaçuz.  

Interessante perceber que a apropriação desse dispositivo conversa com a noção 

de divulgação de informações imediatas. Eles ajudam a construir conteúdos mais 

rapidamente, sem que haja a necessidade de edição, o importante nesses casos é transmitir 

a informação apurada, os acontecimentos que irromperam e que estão a acontecer em 

algum lugar. Como aponta Traquina (2005, p. 118), “controlados pelo relógio, dedicados 
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ao conceito de atualidade, obcecados pela novidade, os jornalistas estão permanentemente 

envolvidos numa luta (aparentemente perdida) de reagir aos (últimos) acontecimentos”.  

Tomados por uma linguagem normalmente simples, direta e objetiva, o que não 

se pode com lives - como com qualquer outro meio de divulgação da notícia - é o descuido 

em não verificar uma informação ou não realizar uma apuração mais efetiva. 
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4 ABRINDO CAMINHO PARA NOVOS PERCURSOS: ANÁLISE DA 

COBERTURA JORNALÍSTICA APLICADA A UM SITE DE REDE SOCIAL 

 

 Silverstone (2014) sugere que a mídia é parte fundamental para o mundo, 

entendê-la em seus diversos aspectos, a forma como ela se articula e ajuda a articular 

cultura e sociedade são aspectos essenciais para compreender a construção do mundo 

contemporâneo, as práticas e produções simbólicas construídas.   

Buscamos, com esta pesquisa contribuir para o entendimento de como veículos 

de informação e seus comunicadores articulam-se na construção do acontecimento 

noticioso, como estabelecem seus processos e produtos, quais são suas estratégias de 

interação dentro desse contexto de comunicação global. É com essa proposta em mente 

que buscamos articular o micro para, no futuro, entender o macro. 

Nesse sentido, investigamos como foi realizada a cobertura jornalística da 

rebelião ocorrida no presídio de Alcaçuz, na Região Metropolitana de Natal, em janeiro 

de 2017, pelos jornais Novo e Tribuna do Norte. Tendo em conta que diversas redes 

sociais foram utilizadas na cobertura desse acontecimento, optamos pelas transmissões 

ao vivo realizadas através do Facebook por considerar que esta exige do jornalista maior 

versatilidade em sua rotina diária de exercício da profissão.  

Por serem repórteres de jornal impresso, temos este um fato interessante para 

análise, já que não apenas eles teriam que apurar o caso e narrá-lo via texto, como também 

preparar-se para o improviso, apurar o fato antes da entrada ao vivo e contá-lo de uma 

forma diferente do que estavam acostumados. Assim, propomos apenas a utilização das 

lives neste estudo, por elas próprias irromperem como um fato de mudança nas rotinas de 

trabalho do jornalista e por, neste caso, apresentarem amplo conteúdo a ser analisado. 

Para dar conta da análise do corpus empírico, nos apropriamos de Silva e Maia 

(2011a; 2011b) e Silva e Soares (2013), para entender como se deu a construção daquele 

acontecimento através das estratégias e técnicas de apuração visíveis nas transmissões ao 

vivo veiculadas pelos dois veículos. Assim, utilizamos o protocolo metodológico de 

Análise de Cobertura Jornalística (ACJ), proposto pelas autoras, e o adaptamos às lógicas 

de um site de rede social.  

Ao apontar a dualidade do acontecimento, Quéré aproximou esse conceito ao de 

mídia e possibilitou novas “reflexões sobre o acontecimento jornalístico” (SILVA e 

MAIA, 2011a, p. 19). Nessa perspectiva, quando as autoras destacam o caráter explicável 

e explicativo do acontecimento, concepção formatada por Rebelo (2006), elas denotam 



83 

 

que o conteúdo publicado nos veículos comunicacionais pode ser investigado e analisado 

não apenas pelas narrativas geradas, como também “pelas estratégias e técnicas de 

apuração e composição visíveis no texto” (Ibid, p. 21). 

Antes de adentrarmos no conceito da ACJ é preciso voltar no tempo e resgatar 

discussões textuais que viriam a embasar esse protocolo. A proposta de pensar a prática 

jornalística a partir de seu produto foi apresentada por Silva (2008) no artigo 

Problemática metodológica em jornalismo impresso. 

Naquele texto, a pesquisadora apresenta diversos estudos que discutem as 

metodologias de pesquisa em jornalismo, destacando que há grande ocorrência de 

trabalhos na área que denominam de forma equivocada as metodologias escolhidas, 

sendo, muitas vezes, incongruentes os caminhos teórico-metodológicos escolhidos 

(SILVA, 2008). Ela ainda ressalta que muitas das pesquisas acabam desembocando na 

Análise do Discurso ou Análise de Conteúdo, que em tantas vezes ultrapassam as 

barreiras entre um e outro. Assim: 

 

Quando Martín-Barbero (1995) propõe o deslocamento no sentido da 

recepção, dentro da Teoria da Comunicação, insiste que avancemos sobre a 

idéia condutista de etapa, que passemos a pensar o processo inteiro sem separar 

as instâncias de produção>meio/mensagem>recepção. (SILVA, 2008, p. 7). 

 

A autora continua: 

 

Não quer dizer, contudo, que o caminho seja apenas conjugar todas as etapas, 

pesquisando sobre um mesmo fenômeno o contexto de produção, os textos e 

imagens e infográficos e os modos de recepção. Nem seria, desconfio, tomar a 

recepção como perspectiva teórica integradora dos processos de produção, do 

produto e da audiência. Seria pensar fora da lógica de etapas, para além dos 

fragmentos recortados do circuito – o circuito da produção>produto em 

circulação>consumo, conforme nomeia Richard Johnson. (IBID). 

 

O jornalismo é, portanto, uma prática, e pode ser entendido a partir de seu 

produto. Assim, para que seja possível pensar através dessa lógica, Silva (2008) 

complementa e diz que há a necessidade de construir novas formas de se pesquisar o 

jornalismo. 

Em 2011, Gislene Silva, juntamente a Flávia Dourado Maia, retoma essa 

proposição destacando que o acontecimento jornalístico pode ser apreendido naquilo que 

se compreende entre os trabalhos de redação e na análise do próprio conteúdo ou discurso 
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do produto. É, então, uma abordagem que tenta aproximar as etapas do processo de 

atuação jornalístico (SILVA; MAIA; 2011a, 2011b).  

As autoras falam de três dimensões que podem ser associadas à prática 

jornalística: a dimensão normativa, caracterizada pelos princípios éticos dentro da 

profissão; a dimensão técnica, subdividida em duas, a técnica-procedimental – que 

consiste numa relação mais aproximada entre o jornalista e o receptor da mensagem -, e 

a técnico-metodológica – concernente ao processo de construção do produto. A última 

dimensão seria a organizacional, que se relaciona às rotinas produtivas (GUERRA, 2010 

apud SILVA; MAIA, 2011a). 

Nesse contexto, conseguimos aproximar a ACJ das dimensões técnico-

metodológica e organizacional, já que essas vinculam-se “as técnicas e às práticas 

específicas de produção do material informativo” (Ibid, p. 25).  

O protocolo de Análise de Cobertura Jornalística, segundo as autoras, pode ser 

empregado quando os veículos de comunicação fazem a cobertura de um assunto geral 

ou específico, podendo ser aplicado a temáticas que se repetem e sendo possível a 

comparação entre mais de um jornal que faz a cobertura do acontecimento.  

 
A eficácia do protocolo metodológico varia em proporção direta à 

manifestação do modus operandi no próprio produto analisado. Esse 

atrelamento sinaliza, a um só tempo, para uma fragilidade metodológica: a 

dependência do grau de exposição do processo produtivo no próprio produto 

analisado (SILVA; MAIA, 2011b, p. 41). 

 

As pesquisadoras apontam ainda os pontos fortes do protocolo: 

 

E para uma de suas forças: a propriedade para fomentar debates acerca (a) da 

utilização de procedimentos sistemáticos na apuração de informações e (b) da 

explicitação de tais procedimentos segundo as regras da transparência e da 

verificação, que servem tanto à pesquisa como ao ensino do jornalismo (IBID). 

 

Aproximando para a nossa pesquisa, reforçamos que por analisarmos um 

material audiovisual conseguimos obter uma maior exposição desse processo produtivo 

dos jornais investigados.  

Para isso, são necessários indicadores que ajudam a estruturar melhor a ACJ. 

Com esse propósito, as autoras dividem tal análise de cobertura em três níveis analíticos 

que juntos permitem organizar e analisar a atuação dos veículos, são eles: marcas de 

apuração, marcas de composição e aspectos da caracterização contextual. Para melhor 
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compreendê-las, as explicamos e destrinchamos suas principais características ao longo 

dos quadros abaixo: 

Tabela 3 – 1º nível analítico da ACJ 

1º Nível: Marcas de Apuração - tem foco na matéria jornalística. Ele avalia 

características da cobertura realizada através dos traços deixados no texto. 

 

Assinatura da matéria 

 

Essa característica contribui para identificar se o repórter 

é contratado pelo jornal, se ele é um correspondente, se é 

colaborador ou até mesmo se a matéria veio de uma 

agência de notícias ou não veio assinada. 

 

Local de apuração 

 

O local de apuração pode ser interno ou externo, ou seja, 

se o repórter não se deslocou e apurou as informações de 

dentro da redação ou se ele se deslocou ao local do 

acontecimento. Em nossa opinião, definir essa 

característica em jornal impresso é sempre mais 

desafiador, faz-se necessária boa análise de texto e inserir 

a entrevista como um dos métodos a serem utilizados. 

 

Origem da informação 

 

Esse indício de apuração diz respeito às fontes que os 

repórteres utilizaram em sua matéria. É dividido por Silva 

e Maia (2011a; 2011b) como informações de primeira 

mão e de segunda mão. O primeiro são aquelas 

fornecidas diretamente ao veículo, como o poder público, 

uma instituição, uma pessoa ou assessoria de imprensa. 

O segundo tipo de informações seriam aquelas replicadas 

pelo jornal, ou seja, já foram divulgadas, mas o jornal a 

reproduz.  

 
Fonte: elaboração da autora com base em Silva e Maia (2011a; 2011b). 

 

Tabela 4 – 2º nível analítico da ACJ 

 

2º Nível: Marcas de Composição do produto - oferece uma visão mais ampla sobre 

o produto. São apontadas as características que compõem a formatação do veículo 

como um todo, por exemplo, se o meio de comunicação é um jornal impresso, essa 

marca ajuda a identificar onde o texto está localizado na página e os recursos visuais 

utilizados. 

 

Gênero Jornalístico 

 

Entender o gênero que circunda o texto é essencial para 

entender o contexto que nos cerca. É importante saber 

diferenciar e pontuar o gênero justamente por este sempre 

vir composto de uma intencionalidade. 
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Localização do texto 

 

A localização do texto no jornal também quer dizer muito 

sobre sua importância. Por isso a necessidade de 

considerá-la como fato importante nesse nível analítico 

 

Recursos gráfico-visuais 

 

Os recursos visuais ajudam a traduzir e compor o 

conteúdo de uma matéria. Eles podem ser fotografias, 

gráfico, infográficos, entre outros. 

 
Fonte: elaboração da autora com base em Silva e Maia (2011a; 2011b). 

 

Tabela 5 – 3º nível analítico da ACJ 

 

3º Nível: Aspectos do contexto da publicação – a proposta é ser um nível 

complementar aos dois primeiros, ajuda a contextualizar e interpretar as informações 

que foram obtidas. Em nossa pesquisa, esse nível foi construído, especialmente, a 

partir das entrevistas semiabertas com jornalistas da Tribuna e dos que atuavam no 

Novo. Ela busca entender como estão estruturados os veículos (o que infere 

diretamente nas escolhas editoriais dos primeiros níveis) e como se forma o 

acontecimento. 

 

Contexto Interno 

 

De acordo com Silva e Maia (2011), neste contexto 

podemos abordar o perfil da redação, suas rotinas e 

formatos. É importante destacar que como nossa pesquisa 

tem o objetivo de identificar as estratégias e a prática 

jornalística da cobertura do acontecimento rebelião em 

Alcaçuz e não a rotina jornalística como um todo esse 

nível não será explorado a exaustão. 

 

Contexto Externo 

 

Aqui são apontadas as características que envolvem o 

acontecimento e sua conjuntura. Para nossa pesquisa, 

exploramos esse ponto no tópico “Sobre a rebelião em 

Alcaçuz” exposto logo abaixo. 

 
Fonte: elaboração da autora com base em Silva e Maia (2011a; 2011b). 

 

4.1 Um breve histórico dos jornais Tribuna do Norte e Novo 

 

A escolha de analisar a atuação dos jornais Tribuna do Norte (TN) e Novo se dá 

essencialmente por esses serem, à época, os únicos jornais periódicos impressos em 

circulação no estado – apesar de sua baixa tiragem impressa -, e por ambos explorarem o 

uso das transmissões ao vivo no Facebook.  
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Destaca-se que a TN é o jornal impresso com maior número de seguidores nessa 

rede social no Rio Grande do Norte. Já o Novo destacava-se na inserção e utilização de 

diversas mídias em suas rotinas de trabalho, sendo o primeiro a utilizar as lives do FB na 

cobertura de acontecimentos.  

A primeira vez que esse jornal utilizou as transmissões ao vivo para realizar a 

cobertura de um acontecimento foi em 2016, quando ocorreu uma onda de ataques a 

patrimônios públicos e privados em diversas cidades do estado em retaliação à instalação 

de bloqueadores de celulares na penitenciária de Parnamirim, segunda maior do Rio 

Grande do Norte atrás apenas da penitenciária de Alcaçuz. Desse período em diante, o 

jornal adotou essa plataforma em diversos tipos de pauta, das mais factuais às mais frias 

– inclusive material publicitário. A Tribuna do Norte também chegou a utilizar os vídeos, 

mas em menor escola se comparado ao Novo – nesse caso, estamos falando em 

quantidade de vídeos e não em número de interações. A TN, também iniciou suas 

transmissões com a proposta noticiar factuais; percebemos desde então que o jornal tem 

utilizado menos essa ferramenta, apenas em pautas mais relevantes, segundo o próprio 

periódico.  

Importante salientar que as lives não foram o único recurso utilizado pelos 

jornais para realizar a cobertura da rebelião em Nísia Floresta. O site de rede social 

Facebook foi aliado a outros, como Instagram, Twitter e Whatsapp. O que foi visto é que 

ambos os jornais, muito através dos dispositivos móveis de cada jornalista – 

especialmente os smartphones -, registraram o que acontecia e compartilhavam as 

informações através dessas redes. Mas para compreender melhor como se deu a cobertura, 

é necessário apresentar a história da (a) Tribuna do Norte e do (b) Novo. 

(a) Jornal fundado em 24 de março de 1950 pelo jornalista e político Aluízio 

Alves, a Tribuna do Norte (TN) é o noticiário de maior circulação no estado do Rio 

Grande do Norte, com uma tiragem de sete mil impressos durante a semana e nove mil 

nos sábados e domingos. De acordo com Leite (2016), o periódico possuía como modelo 

inspirador o jornal Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda34, e que logo cedo passou a 

construir um espaço para divulgação e de publicidade para o brigadeiro Eduardo Gomes, 

da União Democrática Nacional.  

Com estrutura pequena, o jornal tinha sede na Ribeira (bairro da cidade de Natal 

e onde o jornal funciona até os dias de hoje) e contava apenas com duas salas, divididas 

                                                 
34 Carlos Lacerda foi jornalista e político brasileiro, membro da União Democrática Nacional (UDN). Em 

1949, fundou a Tribuna da Imprensa que viria a fazer oposição às forças políticas vinculadas ao getulismo.  
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para atuação dos jornalistas, para a gerência e para as oficinas de composição e 

impressora. O resultado para implementação do jornal foi a publicação de uma primeira 

edição com 12 páginas35.  

Atualmente, a TN faz parte do Sistema Cabugi de Comunicação, no qual fazem 

parte também as emissoras Rádio Globo Natal AM e Rádio Difusora de Mossoró AM, 

rádio 104 FM e, ainda, o portal tribunadonorte.com.br. De acordo com o último Mídia 

Kit36 lançado pelo jornal, 65% das edições veiculadas são consumidas por assinantes do 

jornal e 35% do consumo se dá a partir de vendas avulsas. 

A Tribuna do Norte iniciou seu processo de informatização em 1995 quando os 

primeiros computadores passaram a ser adquiridos. De lá para cá, a TN tem buscado se 

adaptar e absorver as novas tecnologias dentro da redação. Com o propósito de seguir os 

passos de grandes redações no Brasil, o jornal iniciou suas atividades no meio online em 

1999, com a construção do seu portal (tribunadonorte.com.br). A atuação, segundo 

demonstra Mendes (2016) ainda era embrionária e assim como muitos dos noticiários da 

época tratava apenas de levar o conteúdo produzido para o impresso ao meio digital.  

Hoje, o cenário de atuação em rede é bem diferente do que quando se começou 

a investir nele. Apesar das mudanças, ao navegar brevemente pelo site é possível 

encontrar os mais diversos níveis de webjornalismo, conforme já abordamos a partir de 

Mielniczuk (2003). Ainda de acordo com o Mídia Kit de 2016, o portal da TN contava 

com mais de 12,2 milhões de visualizações, sendo o tempo médio de visita de 4 minutos. 

Os acessos ao site são realizados principalmente através do mobile, com 52,98%, em 

seguida vem a audiência através do desktop, com 43,33%.   

O primeiro perfil em um site de rede social da Tribuna do Norte foi no Twitter, 

em 2009, e que hoje conta com 247 mil seguidores37. Em agosto de 2010, o jornal criou 

sua conta no Facebook. Apesar disso, não utilizava a rede social para divulgar e 

compartilhar conteúdo com seus poucos seguidores da época. Nesse aspecto, é 

perceptível uma clara diferença do perfil atual para o de oito anos atrás. Hoje, a fanpage 

conta com mais de 322 mil curtidas38. Nessa aplicação, identificamos uma atualização 

constante do conteúdo – normalmente com links que levam os seguidores para o site.  

                                                 
35 Texto “Como nasce um jornal”. < http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/como-nasce-um-

jornal/309260>. Acesso em 15/07/2018.  
36 Mídia Kit da Tribuna do Norte lançado em 2016. < 

http://www.tribunadonorte.com.br/tmp/downloads/midia_kit_2016_jornal_impresso_e_online.pdf>. 

Acesso em 15/07/2018.  
37 https://twitter.com/tribunadonorte. Acesso em 20/01/2018. 
38 https://www.facebook.com/tribunarn/?ref=br_rs. Acesso em 20/01/2018. 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/como-nasce-um-jornal/309260
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/como-nasce-um-jornal/309260
http://www.tribunadonorte.com.br/tmp/downloads/midia_kit_2016_jornal_impresso_e_online.pdf
https://twitter.com/tribunadonorte
https://www.facebook.com/tribunarn/?ref=br_rs
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O FB também é atualizado com fotos, registradas por fotógrafos e repórteres, 

além de seguidores e fontes (mas para isso o jornal avalia a importância e relevância desse 

conteúdo). Outro recurso amplamente utilizado são os vídeos, tanto gravados como 

transmitidos ao vivo. De acordo com um dos profissionais com cargo de chefia do jornal, 

via de regra, a orientação para a utilização deste dispositivo é a relevância, o valor-notícia, 

do conteúdo.  

Além dos dois sites de redes sociais acima, é possível identificar a presença do 

jornal no Instagram39 e, também, a construção de um serviço de Whatsapp. O perfil do 

primeiro foi lançado em 2015. Já através do serviço de mensagens, o jornal encaminha 

informações com fluxo contínuo e com atualizações sobre o que tem acontecido no país 

e, principalmente, no Rio Grande do Norte.  

A partir desse cenário demarcado pela demanda da multiplicidade de 

plataformas, os repórteres que atuam nesse jornal passaram a produzir não apenas textos 

para os meios impresso e digital. A orientação dada é que além do conteúdo escrito sejam 

construídos materiais em foto, áudio e vídeo.  

(b) Quando fundado, no dia 17 de novembro de 2009, o Novo Jornal passou a 

fazer parte do grupo de jornais impressos da cidade de Natal. Junto dele estavam Tribuna 

do Norte, Diário de Natal, O Poti e Jornal de Hoje. Com uma proposta moderna e 

antenada, e com uma equipe liderada pelos jornalistas Cassiano Arruda e Carlos Magno, 

o Novo Jornal se apresentava como um noticiário diferente, valorizando a ideia de contar 

histórias completas, com reportagens bem apuradas.   

Ainda em seu início, o jornal trazia o perfil de uma empresa jornalística 

inovadora. Desde quando esta pesquisadora entrou no curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010, era corrente entre as aulas de 

diagramação ou reportagem jornalística aulas que traziam o modelo do Novo como 

exemplo. Em seguida, o jornal também passou a atuar na plataforma digital, onde também 

foi pioneiro, no Rio Grande do Norte, em várias iniciativas. Um modelo adorado por 

muitos e que por isso trazia o desejo de tantos outros de atuar naquela redação. Inclusive 

desta que vos fala. 

Em 2012, quando havia alcançado aquela vontade, pude acompanhar de perto as 

tentativas de incorporação de novas plataformas ao dia a dia de rotina dos jornalistas. A 

primeira delas foi o lançamento de um aplicativo exclusivo para o sistema operacional 

                                                 
39 Atualmente, jornal conta com 195 mil seguidores no Instagram. 

https://www.instagram.com/tribunadonorte/. Acesso em 20/01/2018. 

https://www.instagram.com/tribunadonorte/
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iOS, mais especificamente para iPads. O conteúdo era inteiramente adaptado para essa 

plataforma e trazia imagens, vídeos e áudios. Foram meses de planejamento e quando a 

solução foi lançada toda uma publicidade em torno dela foi realizada, inclusive com 

reportagens extensivas junto a diversas autoridades e personalidades públicas da cidade 

e do estado falando sobre o dispositivo. Infelizmente, o aplicativo foi interrompido após 

alguns meses já devido a questões financeiras do jornal. No meio digital, a atuação restava 

à manutenção de um blog atualizado com notícias já veiculadas no impresso.  

E foi em ritmo de tomada de fôlegos constantes que o jornal seguiu até 2014. 

Neste ano, esta pesquisadora já não atuava mais no periódico, o Diário de Natal já havia 

encerrado suas atividades, bem como o Poti, e o Jornal de Hoje atuava apenas no meio 

digital. Ouviam-se boatos constantes de que o próximo seria o Novo Jornal.  

Não aconteceu. Mas, no mesmo mês em que completaria 5 anos o jornal foi 

vendido ao grupo Ritz-G5. A partir daquele momento diversas reestruturações foram 

colocadas em prática, entre elas modificações gráfico-editoriais, na qual o impresso 

passou a preocupar-se ainda mais com o factual e voltar sua atuação para a produção de 

conteúdos em rede. Ocorreu mudança no próprio nome da organização, que deixou de ser 

Novo Jornal e passou a ser denominada Novo, uma instituição que não se considerava 

mais um jornal informativo e, sim, uma empresa de conteúdo multimídia40.  

Mas não apenas foi percebida a modificação do nome do jornal e de sua linha 

editorial, o perfil dos repórteres também foi transformado. Ainda em 2015, eles passaram 

a trazer em seus crachás nomenclaturas como “produtor de conteúdo multimídia”. Outras 

funções também tiveram suas tarefas renomeadas. Conselheiros de conteúdo era como os 

editores eram chamados, os chefes de redação passaram a responder como executivo de 

conteúdo e engajamento com a audiência, os estagiários, por exemplo, eram os assistentes 

de conteúdo e arquivo.  

Com o foco no digital, o Novo passou a investir na construção de conteúdos 

exclusivos para cada rede social. Ainda naquele primeiro ano de mudanças da redação, a 

empresa lançou seu site41 e o NovoWhats, recurso utilizado pelo jornal também com a 

proposta de criar maior proximidade e interação com os leitores – que inclusive, foi criado 

                                                 
40 Informações coletadas a partir da entrevista com três jornalistas que atuaram no local e acompanharam 

as mudanças em suas rotinas de trabalho.   
41 https://www.novonoticias.com/. Acesso em 21/01/2018. 

https://www.novonoticias.com/
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antes que o da TN. Já em 2016, o jornal aderiu ao Snapchat e ao Instagram42 e por lá, 

passaram a disponibilizar conteúdos mais dinâmicos e factuais para os seguidores.  

Apesar de ter criado sua fanpage em 2012, também foi a partir das reformulações 

sofridas pelo jornal três anos depois que o Facebook passou a ser uma das principais 

mídias de interação com o público. O perfil do Novo no Facebook conta com mais de 75 

mil curtidas43. Entre os recursos mais utilizados na fanpage estavam fotografias, as 

postagens de matérias que guiam até o site do jornal e as transmissões ao vivo, que 

focavam, especialmente em notícias locais. 

Bem como na Tribuna do Norte, os repórteres eram orientados a produzir 

conteúdo por meio dos dispositivos móveis e atualizar as redes sociais do jornal de onde 

quer que estivessem. Segundo um dos jornalistas entrevistados, a orientação era de que 

independente do conteúdo os repórteres deveriam alimentar essas ambiências com pelo 

menos duas novas informações ao dia.  

Ainda que sua atuação fosse intensa nas redes sociais, os insumos do jornal eram 

cada vez mais precários devido à contínua inconstância econômica que passava – mesmo 

após a venda, o jornal não conseguiu se recuperar. Nesse sentido, em outubro de 2017, o 

impresso deixou de circular. Na última publicação do jornal, o veículo reforçou que se 

voltaria com ainda mais afinco ao meio digital, o que de fato não ocorreu já que, ainda de 

acordo com os jornalistas entrevistados que atuavam na organização, pouco tempo depois 

todos os profissionais foram demitidos, assumindo o gerenciamento dessas mídias uma 

empresa de assessoria de comunicação e marketing. 

 

4.2 Sobre o acontecimento Rebelião em Alcaçuz 

 

Os acontecimentos até podem ocorrer no nosso presente, mas, como pontuamos, 

eles acabam por remeter a um passado e (re)construir um futuro (QUÉRÉ, 2005; 2012; 

FRANÇA, 2012). É nesse sentido que enxergamos a rebelião em Alcaçuz. Ela está 

inserida em um contexto que vai além das discussões sobre o conflito entre os apenados. 

Tentemos, pois, resgatar essa memória para compreender como se deu a cobertura 

jornalística através das transmissões ao vivo.  

                                                 
42 https://www.instagram.com/NOVOJORNALRN/. Acesso em 21/01/2018.  
43 Recentemente o jornal mudou o nome da fanpage de Novo Jornal para Novo Notícias. 

https://www.facebook.com/novonoticia/. Acesso em 25/04/2018.  

https://www.instagram.com/NOVOJORNALRN/
https://www.facebook.com/novonoticia/
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No dia 14 de janeiro de 2017, em torno das 16h, apenados do presídio estadual 

de Alcaçuz, localizado em Nísia Floresta município da Região Metropolitana de Natal, 

iniciaram um motim que duraria sete dias. Naquela tarde, presos ligados à facção Primeiro 

Comando da Capital (PCC) e que estavam no anexo Rogério Coutinho Madruga, mais 

conhecido por pavilhão 5, quebraram parte de um muro, uniram-se a presos do bloco 3 e 

invadiram o pavilhão 4, onde encontravam-se homens integrantes do Sindicato do Crime 

(SDC), facção que rivaliza com o PCC em busca do comando do tráfico de drogas no Rio 

Grande do Norte44.  

A rebelião foi a maior já registrada dentro do sistema prisional do estado e 

acabou resultando na morte de 26 pessoas, o maior massacre já ocorrido em um presídio 

potiguar. Durante os confrontos, a energia foi interrompida pelos próprios presos, celas 

foram destruídas, grades, armários e ferros utilizados como barricadas, colchões e outros 

objetos queimados. Segundo agentes penitenciários, armas foram jogadas sobre os muros 

do presídio pouco antes dos conflitos iniciarem.  

Após cinco dias de rebelião, com o propósito de evitar ainda mais mortes, a 

Polícia Militar do estado entrou do presídio para realizar a transferência de 220 detentos 

ligados ao SDC para a Penitenciária de Parnamirim45. A ação não só intensificou os 

conflitos dentro do presídio, deixando novos presos feridos, como também levou a uma 

onda de ataques em diversas cidades do estado. Foram registrados, segundo boletim da 

Secretaria de Segurança, 42 incêndios contra veículos, delegacias e outros prédios 

públicos em 13 cidades, causando temor entre a população potiguar. Ainda foram 

registrados confrontos nas cercanias do presídio entre os familiares dos apenados. 

Uma semana após o início da rebelião, no dia 21 de janeiro, a Polícia Militar, o 

Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Batalhão de Choque e o Grupo de Operações 

Especiais entraram na penitenciária, para tentar retomar o controle da unidade. Os 

policiais avançaram sobre os pavilhões quatro e cinco com o propósito de separar os 

detentos e implementar uma barreira feita de contêineres, cada um com 12 metros. Desse 

período em diante não foram registrados outras rebeliões e conflitos em Alcaçuz e um 

                                                 
44 Entenda como teve início a rebelião de Alcaçuz. https://www.novonoticias.com/policia/entenda-como-

teve-inicio-a-rebeliao-de-alcacuz. Acesso em 21/08/2017. 
45 Parte de presos de Alcaçuz será transferida para Parnamirim. 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/parte-de-presos-de-alcaa-uz-sera-transferida-para-

parnamirim/369408. Acesso em 21/08/2017. 

  

https://www.novonoticias.com/policia/entenda-como-teve-inicio-a-rebeliao-de-alcacuz
https://www.novonoticias.com/policia/entenda-como-teve-inicio-a-rebeliao-de-alcacuz
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/parte-de-presos-de-alcaa-uz-sera-transferida-para-parnamirim/369408
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/parte-de-presos-de-alcaa-uz-sera-transferida-para-parnamirim/369408
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muro de concreto foi construído com o propósito de separar os pavilhões 1, 2 e 3 dos 

pavilhões 4 e 5.  

A rebelião no Rio Grande do Norte não apenas chocou o estado como repercutiu 

em todo o país46. O episódio esteve longe de ser apenas um caso isolado nas prisões 

brasileiras. Poucos dias antes dos confrontos em Alcaçuz, o Brasil registrou um outro 

massacre, dessa vez no complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus, onde 56 

pessoas morreram. O motim também foi episódio acarretado pela guerra entre facções 

criminosas. Na penitenciária agrícola de Monte Cristo, no dia 6 de janeiro de 2017, em 

Boa Vista (Roraima), 33 presos foram mortos. Segundo autoridades do governo do RN, 

a rebelião potiguar foi estimulada pelos dois atos anteriores.  

O acontecimento evidenciou não apenas a guerra entre as facções, muito além 

disso, também trouxe à tona uma velha discussão que percorre a precariedade do sistema 

prisional do país. De acordo com documento do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen)47, o Brasil é o terceiro país que mais prende pessoas no mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Um mapa sobre o sistema prisional 

brasileiro construído pelo G148 destaca que para cada sete detentos há apenas um agente 

prisional. No RN, para cada agente há 4,9 detentos.  

A superlotação é outro fator que contribui para a crise do sistema. O relatório do 

G1 destaca que 68,6% dos presídios do país estão superlotados. No RN esse dado é 48,1% 

sendo que destes, 2.696 presos ainda aguardam julgamento, números que, em outras 

palavras, acabam representando a morosidade da justiça. Até a rebelião em Alcaçuz, por 

exemplo, a penitenciária abrigava 1.140 pessoas, mas a unidade tinha capacidade apenas 

para 620 presos. Todo esse histórico denota bem como é possível um acontecimento se 

estender em vários, e em como ele articula-se do fato ao simbólico.   

 

4.3 Movimentos da pesquisa e coleta de dados 

 

Durante uma pesquisa existe, sempre, a necessidade da experimentação, da 

tentativa de combinações metodológicas, seus descartes, ajustes e construções. Neste 

                                                 
46 Penitenciária do Rio Grande do Norte vira campo de guerra em contagem regressiva. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/17/politica/1484674591_155560.html. Acesso em 19/08/2017. 
47 http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil. Acesso em 20/12/2017.  
48 https://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/raio-x-do-sistema-prisional/. Acesso em 

19/08/2017.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/17/politica/1484674591_155560.html
http://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-presas-no-brasil
https://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/raio-x-do-sistema-prisional/
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percurso, bem como aponta Marin (2006), nos deparamos com hesitações, soluções, 

esclarecimentos e reestruturações. 

Assim, durante todo o nosso percurso empreendemos a pesquisa bibliográfica, a 

fim de nos guiar e nos respaldar em respostas para a nossa problemática e objetivos. 

Paralelo às leituras, fichamentos e análises críticas realizadas e empreendidas no conteúdo 

consultado, iniciamos nossa pesquisa exploratória com o propósito de compreender e 

analisar como Tribuna do Norte e Novo utilizavam suas redes sociais como estratégias de 

coberturas noticiosas. 

Nesse sentido, de forma sistemática, realizamos observações diárias das 

publicações divulgadas nos perfis do Twitter, Facebook e Instagram desses dois 

periódicos. A proposta era entender como se dava a prática jornalística naqueles espaços, 

reunindo e coletando dados que fossem “capazes de reproduzir os fenômenos em estudo 

no que eles têm de essencial” (LOPES, 2010, p. 142).  

Nesse período, nos chamou a atenção a forma como a prática jornalística na rede 

social Facebook através de lives vinha sendo constante. O primeiro acontecimento que 

nos interessou foi em 29 de julho de 2016, quando começaram a ser espalhados boatos 

através do aplicativo Whatsapp de ameaças de criminosos contra o estado em retaliação 

às instalações de bloqueadores de celulares na Penitenciária Estadual de Parnamirim 

(PEP), na cidade de Parnamirim, região Metropolitana de Natal. O fato acabou se 

concretizando e, não apenas dentro da prisão, como fora dela foram evidenciados atos de 

violência.  

Veículos e prédios, naquele mesmo dia, foram incendiados. O caos tomou conta 

de boa parte da população potiguar que se amedrontou com notícias vindas de fontes 

confiáveis e de boatos. Voltando o olhar para nossa pesquisa, nos chamou a atenção a 

forma como os veículos de comunicação passaram a atuar para relatar os acontecimentos 

e esclarecer sobre notícias falsas que surgiam. Eles passaram a utilizar com ainda mais 

afinco o aplicativo Whatsapp para encaminhar boletins rápidos aos seus leitores sobre o 

que acontecia, atualizar o Instagram com fotos de onde estavam e, especialmente, 

passaram a utilizar ainda mais as transmissões ao vivo – isso, claro, paralelo, às 

atualizações constantes nos sites dos jornais.  

No início de 2017, outro acontecimento paralisou a cidade de Natal e o estado e, 

novamente, exigiu um grande trabalho de cobertura dos veículos de comunicação 

potiguares. Tratava-se da maior rebelião que o estado já havia enfrentado. O conflito, que 

durou mais de uma semana, mobilizou as redações do Rio Grande do Norte e na Tribuna 
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do Norte e Novo não poderia ser diferente. O motim, bem como o primeiro que citamos, 

ultrapassou os portões da prisão e foi o estopim para uma outra onda de ataques e terror 

em diversas cidades do RN.  Assim, optamos naquele momento estudar as estratégias 

adotadas para a cobertura dos dois acontecimentos. A escolha dos casos se deu por sua 

relevância. Traziam inerentes a eles notoriedade, proximidade, relevância e conflito, 

valores-notícia que atraiam ao público e, consequentemente, os jornais.  

Mas, por entender que esse seria um corpus de grande quantitativo para analisar 

em tão curto período para realização da pesquisa, optamos por filtrar ainda mais nossas 

escolhas. Por ser mais recente e ter tido uma cobertura ainda maior (em quantitativo de 

publicações) da TN e Novo, optamos por analisar apenas a cobertura do último caso 

citado.  

Com o objeto empírico escolhido, iniciamos a curadoria das publicações. 

Durante todo o mês de abril realizamos a coleta das informações que consideramos 

importantes para o delineamento da Análise da Cobertura Jornalística através das 

transmissões ao vivo, nesse sentido, passamos a seguir e estruturar essa análise de acordo 

com os níveis analíticos propostos pela ACJ. Construímos para cada jornal uma tabela no 

Excel na qual catalogamos todas as lives realizadas sobre a rebelião.   

Iniciamos esse procedimento no dia 5 de abril e o finalizamos no dia 20 do 

mesmo mês. Mesmo a rebelião tendo se encerrado no dia 21 de janeiro, percebemos que 

o último vídeo sobre o acontecimento foi exibido no dia 24 daquele mês, com uma 

retrospectiva sobre o que havia se passado nos últimos dias. Constatou-se que durante a 

cobertura dos dois jornais, foram realizadas 69 transmissões ao vivo, 34 do Novo e 35 da 

TN.  

Após a coleta, iniciamos uma análise primária dos dados. Resolvemos excluir da 

análise, aqueles vídeos com menos de um minuto que se encerravam do nada, eles não 

nos davam suporte suficiente para fazer as análises e constatamos durante as entrevistas 

realizadas que isso ocorria devido a fraca conexão com a internet. Assim, fizemos as 

observações, conforme já pontuado, através dos níveis analíticos que estruturam a ACJ e 

que estavam presentes na cobertura dos dois jornais.  

Entretanto, por se tratar de um canal mais dinâmico e veloz que o impresso, rádio 

e também televisão, e para entender melhor como se estruturou a prática jornalística em 

torno da cobertura da rebelião em Alcaçuz, passamos a identificar e elencar novas 

características dentro de cada um dos níveis da ACJ.  
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Com o propósito de ampliar o entendimento de nossa análise, também nos 

apropriamos das entrevistas semiestruturadas com cinco profissionais dos jornais 

escolhidos. Sendo dois da Tribuna do Norte e três do Novo. A escolha desses profissionais 

se deu especialmente por eles terem uma atuação constante na cobertura da rebelião. Para 

não expor os jornalistas, aqui escolhemos chamá-los como TN1 e TN2 – para os que 

atuam na Tribuna, um deles ocupando cargo de chefia - e N1, N2 e N3, para aqueles que 

trabalhavam no Novo, um deles atuando enquanto conselheiro de conteúdo.  

As entrevistas foram iniciadas em setembro de 2017, através primeiramente do 

próprio Facebook e Whatsapp, depois realizamos encontros com cada um dos 

profissionais – na redação da Tribuna; em outro jornal da cidade que os ex-jornalistas do 

Novo agora atuam; e em um café. As entrevistas presenciais foram realizadas entre 19 e 

21 de dezembro de 2017. Nelas, além dos questionamentos que envolviam a apropriação 

das lives indagamos os jornalistas quanto a idade que possuíam a fim de compreender 

como cada um se relacionava e percebia as novas tecnologias dentro de suas rotinas, para 

que pudéssemos melhor compreender também como eles enxergam as tecnologias 

incorporadas as suas tarefas diárias. Assim, pontuamos: TN1 – idade 26; NJ1 – 26; NJ2 

– 28; NJ3 – 35.  

A entrevista trata de um modelo “que tem origem em uma matriz, um roteiro de 

questões-guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa” (DUARTE, 2009, p. 66), desta 

forma cada pergunta realizada foi depurada ao máximo, permitindo que a pesquisadora 

conseguisse identificar como o sujeito, a partir de sua fala, entende suas ações.    

Nesta etapa, assim como enfatiza Pereira e Neves (2013, p. 37), consideramos 

as entrevistas como uma forma de interação nas quais “se negociam pontos de vista, 

sentimentos e motivações, interpretações sobre o mundo, estatutos e identidades sociais”. 

Para os pesquisadores, o resultado de uma entrevista bem-sucedida consiste em “fazer o 

ator/entrevistado refletir sobre suas ações, sua prática, sua identidade em um contexto da 

interação com o pesquisador” (PEREIRA; NEVES, 2013, p. 38).  

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram as anotações e gravações 

de áudios. Após a estruturação completa dos dados recolhidos, iniciamos a etapa da 

análise. Neste processo foi imprescindível “fugir da tentação de considerar os 

depoimentos como dados neutros, ou se apropriar de trechos mais contundentes da 

entrevista – como se fossem as famosas ‘aspas’ das matérias jornalísticas” (PEREIRA; 

NEVES, 2013, p. 45). Buscamos, com as entrevistas, portanto, confrontar o que os 
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jornalistas disseram com aquilo que se mostrava visível nas transmissões ao vivo 

(SILVA; MAIA, 2011b).  

 

4.4 Níveis analíticos da ACJ aplicados ao Facebook 

 

Ao procurar nos indexadores acadêmicos pesquisas sobre o uso do protocolo 

metodológico Análise de Cobertura Jornalística apenas quatro artigos a respeito foram 

sugeridos, todos construídos por Gislene Silva em coautoria com outras pesquisadoras da 

área da comunicação midiática. O primeiro, lançado em 2008, faz uma revisão sobre 

incongruências metodológicas encontradas em pesquisas de jornalismo e propõe de forma 

breve a construção de novas formas de estruturar as pesquisas.  

As duas publicações seguintes (SILVA; MAIA, 2011a; 2011b) apresentaram um 

protocolo estruturado, suas marcas e como ele se aplicado à prática jornalística. Em um 

dos artigos é feita uma discussão sobre como o crack é compreendido enquanto 

acontecimento noticioso comparando as marcas de produção deixadas em matéria 

jornalísticas de uma revista e um jornal.  

O último trabalho registrado foi a aplicação da ACJ ao acontecimento noticioso 

da doença do ex-presidente Lula, naquele artigo foi proposto compreender o 

acontecimento enquanto tradução ao passo que eram comparadas quatro matérias sobre o 

fato em quatro revistas diferentes.  

Assim, com o entendimento de que essa é uma metodologia inovadora buscamos 

em nosso trabalho adaptá-lo e expandir sua aplicação para os sites de redes sociais – já 

que as autoras destacam em diversos momentos dos artigos que a ACJ pode ser utilizada 

em materiais impressos, em conteúdo jornalístico produzido para rádio e TV e também 

para portais na web, sem citar sites de redes sociais.  

Buscamos, então, identificar no produto noticioso construído a partir das lives 

do Facebook como se deram as estratégias da prática jornalística na cobertura do 

acontecimento da rebelião na penitenciária de Alcaçuz. Nesse sentido, nos apropriamos 

da Análise de Cobertura Jornalística para identificar as marcas deixadas na construção do 

produto. Entretanto, à medida que nossa pesquisa avançou, percebemos a importância de 

adaptar a ACJ. Verificamos a necessidade de inserir novas características que 

consideramos importantes para uma maior análise crítica dessa estratégia e comparação 

entre os dois jornais. Dessa forma, construímos novos marcadores e os enquadramos 

dentro de cada nível proposto pelas autoras, de forma que complementassem a 
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metodologia existente e trouxesse maior embasamento para a análise do objeto 

pesquisado.  

Assim, criamos novos marcadores e passamos a avaliar o produto e a prática 

jornalística também a partir dos seguintes índices: tempo, interação com o público – 

inseridos no 1º nível –, call to action, tipo de mensagem – enquadrados no 2º nível –, 

preparação do repórter e tecnologia utilizada – aplicados ao 3º nível, no contexto interno. 

Observamos, ainda, a necessidade de descartar outro índice proposto na ACJ, o uso dos 

recursos visuais.  

 

Tabela 6 – Novas marcas de apuração 

Tempo 

 

O tempo na apuração ou que leva para noticiar um 

acontecimento diz muito sobre a informação que está 

sendo passada. Se “demora muito”, significa que ele tem 

grande valor, se pouco, pode significar que, apesar de 

importante, não é necessário dar tanto destaque ao que 

está sendo noticiado. Conforme será observado, o tempo 

das postagens da TN e do Novo ultrapassa, muitas vezes, 

os 10 minutos, apesar do conteúdo ser repetitivo. Antes 

das entrevistas ocorrerem, tínhamos uma hipótese que foi 

corroborada pelos jornalistas quando questionados do 

porquê de lives tão longas se a notícia dada era sempre a 

mesma. A resposta dada em unicidade, como veremos, 

era: tínhamos audiência.  

 

Interação com o público 

 

Mesmo que esse não seja o foco de nossa pesquisa, é 

interessante perceber as relações estabelecidas com o 

público quando as transmissões ao vivo eram realizadas. 

É importante ter em conta que os sites de redes sociais 

contribuíram para que o contato entre o público e os 

jornais fosse ampliado. Ocorrem, portanto, um aumento 

dessas conexões que não podem ser desconsideradas 

(RECUERO, 2009a; BITTENCOURT, 2017). 

Identificamos que à medida que as lives eram realizadas, 

os internautas encaminhavam mensagens para os 

jornalistas e estes ou respondiam ao vivo ou o próprio 

perfil do jornal daria a resposta. Assim, denominamos 

interação em tempo real quando o repórter ou quem está 

realizando a live responde ou conversa com o internauta 

e interação gerenciada quando o próprio jornal tem o 

tempo para responder ao questionamento, gerenciando o 

fluxo de conversações com a fanpage. 

 
Fonte: elaboração da autora. 
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Tabela 7 -  Novas marcas de composição do produto 

Movimento Call to Action 

 

Percebemos que algumas das transmissões ao vivo 

traziam em suas legendas os links dos jornais. E que, em 

outros momentos, os jornalistas convidavam a audiência 

para acessar as mídias sociais do periódico para ficar por 

dentro do que acontecia em Alcaçuz e tomar 

conhecimento de outras notícias. Nesse sentido, 

propomos a apropriação do movimento Call to Action 

bastante difundido no marketing e que tem como 

propósito atrair o público através de um convite ou de um 

chamado (OLIVEIRA, 2015; CRUZ e RIBEIRO, 2016). 

 

Tipo de mensagem 

 

Apesar de identificarmos as transmissões em sua maioria 

como sendo do gênero notícia, o próprio conteúdo tinha 

características específicas em relação ao que era 

apresentado. Identificamos três principais: atualização, 

que consistia em transmissões com dados novos sobre a 

rebelião ou sobre a atuação do estado, por exemplo; 

contextualização, no qual, os jornalistas vinham através 

das lives rememorar o que estava acontecendo; e as 

integradas, nas quais era possível encontrar as três 

características acima.  

 
Fonte: elaboração da autora. 

  

Tabela 8 – Novos aspectos do contexto interno 

Preparação do repórter 

 

Essa característica está ligada ao fato do repórter ter ou 

não experiência em televisão ou produto audiovisual 

antes de iniciar as transmissões ao vivo da cobertura da 

rebelião em Alcaçuz. Esse tópico se insere justamente 

neste momento em que se discute a noção de jornalista 

polivalente e suas várias atribuições dentro do jornal. A 

proposta é entender se os jornais preparavam seus 

profissionais e se davam condições para que pudessem se 

especializar, além disso, neste tópico também buscamos 

entender como os jornais viam a transmissão como uma 

estratégia em sua comunicação. 

Tecnologia utilizada 

 

Entender qual o tipo de dispositivo era utilizado para 

realizar a cobertura foi importante por percebermos essa 

prática profissional inserida, cada vez mais, no contexto 

de mobilidade. Os dispositivos, não só na cobertura da 

rebelião como em muitos outros casos, são parte da rotina 

laboral do jornalista. 

 
Fonte: elaboração da autora. 
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Salientamos que tais características são modulares e variam de acordo com o 

meio analisado. Por isso, optamos por descartar o índice “recursos gráfico-visuais”. Silva 

e Maia (2011b, p. 46) consideram esses recursos como fotografias, gráficos e ilustrações, 

por exemplo. Tendo o mesmo entendimento que as autoras e por não visualizar em 

nenhuma transmissão o uso desses recursos, não utilizaremos esse marcador. 

Tendo em conta o protocolo metodológico e a apresentação do percurso que 

optamos realizar, no próximo capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a 

pesquisa. Nele, exploramos, a partir dos níveis analíticos construídos, todos as marcas 

deixadas nas lives e as aproximamos aos nossos questionamentos realizados ao longo 

dessa pesquisa, aos objetivos traçados e aos conceitos que exploramos em exaustão 

durante nosso percurso teórico.  
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5 ANÁLISE DA COBERTURA DO ACONTECIMENTO REBELIÃO EM 

ALCAÇUZ: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos capítulos que antecederam esta análise pudemos discutir e explanar os 

principais conceitos que nos inquietaram e nos ajudaram a construir esta etapa, buscando 

explorar, especialmente, as noções de acontecimento, redes sociais e como esses dois 

pilares de nossa dissertação se entrelaçam à prática jornalística e ajudam a construir o 

nosso objeto empírico.  Assim, nas linhas que se seguem apresentaremos os resultados 

obtidos a partir da aplicação do protocolo metodológico de Análise de Cobertura 

Jornalística (ACJ).  

Para nos ajudar na construção desta etapa, investigamos as estratégias adotadas 

pelos jornais e as marcas deixadas nas lives realizadas entendendo a partir do produto 

como se deu o processo de construção do acontecimento. Nesse sentido optamos pela 

realização das entrevistas semiestruturadas com cinco profissionais – dois da Tribuna e 

três do Novo - a fim de confrontar o que diziam e o que estávamos visualizando em vídeo. 

Também pudemos reconstruir os passos dos noticiários durante a cobertura para 

compreender as escolhas das transmissões ao vivo.  

 

5.1 ACJ aplicada aos produtos em vídeo ao vivo da Tribuna do Norte 

 

Antes de nos aproximar das marcas deixadas nos produtos é preciso 

contextualizar como a TN realizou a cobertura e ajudou a construir o acontecimento 

rebelião em Alcaçuz.  

Era meio da tarde do sábado, 14 de janeiro de 2017, quando a repórter TN149 

recebeu mensagens pelo Whatsapp de que estava ocorrendo mais uma rebelião na maior 

penitenciária do estado. A jornalista entrou em contato com seu editor informando o que 

havia recebido e questionando como deveria proceder naquele momento. Ela reforçou 

que muitos familiares de presos daquela penitenciária a encaminhavam mensagens 

demonstrando aflição pelo que estava acontecendo.  

Após algumas ligações, o editor da TN questionou se a repórter poderia ir até o 

presídio e checar as informações mais de perto. Ele mandou um carro com motorista do 

jornal, junto de um fotógrafo e os três seguiram para o município de Nísia Floresta, onde 

                                                 
49 Informações construídas com base em entrevista realizada com TN1 no dia 19 de dezembro de 2017.  
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está localizado Alcaçuz. A chegada ao local foi às 17h30 e lá mesmo ela pôde confirmar 

a rebelião. As informações ainda eram escassas e pouco a pouco o quebra-cabeça sobre o 

que estava acontecendo foi se formando. Quando já tinha em mãos o que seria o lead de 

uma matéria jornalística, a de que presos de duas facções criminosas gladiavam-se dentro 

dos muros da penitenciária ela decidiu que faria uma transmissão ao vivo pelo site de rede 

social Facebook. Antes, consultou seus superiores que aprovaram a ideia. Foi então 

veiculada a primeira live realizada pelo jornal Tribuna do Norte durante a crise de 

Alcaçuz.  

A transmissão teve apenas 1’52”, foi cortada devido a falha de conexão com a 

Internet. Esse pequeno vídeo – e assim o consideramos por ter em comparação outros 

tantos veiculados durante a rebelião com longas durações – até a data de coleta dos dados 

para esta pesquisa, que iniciou em 5 de abril, já contava com mais de 34 mil visualizações, 

191 compartilhamentos e 375 comentários orgânicos apenas na fanpage do jornal.  

Uma nova live foi realizada logo em seguida, dessa vez, com duração de pouco 

mais que sete minutos e meio. O novo vídeo foi gravado de um local fechado, com 

imagem do site do jornal. Naquela nova ocasião, um jornalista falava com mais detalhes 

sobre o que estava acontecendo em Alcaçuz, tratava de um boletim informativo que trazia 

informações de como havia iniciado a rebelião, ele ainda justifica o motivo da TN não 

estar realizando vídeos in loco.  

 

Figura 2: live realizada pela TN do lado de fora de Alcaçuz 

 

Fonte: print de live realizada pelo jornal TN 
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Dessa data em diante o jornal transmitiu 35 lives, com as mais diversas 

características, desde boletins informativos, entrevistas e entrevistas coletivas. Foram, no 

total sete horas, 52 minutos e 36 segundos de gravação, com imagens vindas, 

principalmente, do lado de fora do presídio e da governadoria. Durante a semana de 

conflitos o jornal passou a dividir seus jornalistas para pautas que se relacionavam com 

aquela crise, segundo a repórter TN1, nesse período, eles chegavam de manhã na redação 

e só saiam do jornal à noite. 

 

Tabela 9 – Lives realizadas pela Tribuna do Norte 

Dias de cobertura Data Número de transmissões 

1º dia 14/01/2017 Três 

2º dia 15/01/2017 Cinco 

3º dia 16/01/2017 Uma 

4º dia 17/01/2017 Quatro 

5º dia 18/01/2017 Oito 

6º dia 19/01/2017 Seis 

7º dia 20/01/2017 Duas 

8º dia 21/01/2017 Uma 

9º dia 22/01/2017 - 

10º dia 23/01/2017 Duas 

11º dia 24/01/2017 Três 

Fonte: elaboração da autora. 

 

De acordo com ele, as lives trouxeram um benefício singular à cobertura e ajudou 

na dinâmica dos jornalistas que cobriam o acontecimento. 

 

Quando você abria uma hora de live, por exemplo, o volume de informações 

que  gente conseguiu passar pra o internauta... se você tivesse que pegar 

profissionais pra colher aquelas informações e redigir, ou mesmo ligar pra 

redação para alguém redigir, você demandaria uma quantidade de pessoas 

maior e nós perderíamos fatalmente o time da ocorrência. Ao vivo não, e com 

uma vantagem: terminou, você fica com aquele material em uma vídeo-

reportagem (TN2, informação verbal50). 

 

                                                 
50 TN2. Entrevista sobre cobertura em Alcaçuz. Natal, RN. 19 dez. 2017. Entrevista concedida a Kalianny 

Bezerra. 
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Nesse sentido, as transmissões ao vivo possibilitaram aos repórteres da TN o 

registro de um arquivo que foi utilizado na construção de outros conteúdos postados no 

portal ou na plataforma impressa do jornal.  

 

5.1.1 Marcas de apuração nas lives da Tribuna do Norte 

 

No que diz respeito às marcas de apuração nas 35 transmissões realizadas pela 

Tribuna do Norte, observamos a assinatura da matéria, a identificação do local de 

apuração, as fontes consultadas para passar as informações, tempo e interação com o 

público.  

Para classificar as assinaturas foi necessário assistir aos vídeos e analisar se em 

algum momento o repórter se apresentava. Essa marca, como já assinalamos, nos ajudou 

a identificar quem construía as transmissões. Assim, percebemos que dos 35 vídeos, 

apenas em nove os repórteres diziam seu nome. Mesmo que em algumas os jornalistas 

aparecessem nas imagens, optamos por desconsiderar, já que tomamos em consideração 

que se o internauta não conhecesse quem estava realizando a live ele não teria a certeza 

de que aquele seria um profissional da TN realizando a transmissão pelo jornal; poderia 

ser um freelancer, por exemplo. Em outros vídeos o repórter não se mostrava e também 

não dizia seu nome, o que dificultava ainda mais sua identificação.  

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Gráfico 1 - Marca de Apuração TN: assinatura durante a transmissão 

Nº de vezes que se identificaram Vezes que não se identificaram
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Interessante perceber o motivo dos jornalistas não se identificarem. Entre as 

hipóteses estavam o despreparo ou apenas o clima de tensão que rodeava a temática 

abordada. Durante as entrevistas, chegamos à conclusão de que a segunda hipótese era a 

mais assertiva. Fato comprovado pela fala da jornalista TN151: “Era muito difícil seguir 

à risca, na loucura era muito difícil” (informação verbal). A repórter ainda citou que 

tentava dizer seu nome sempre e manter o celular na posição horizontal, segundo era 

solicitado pela redação.  

Também destacamos a forma como esses repórteres eram apontados para fazer 

a cobertura de Alcaçuz – entender tais escolhas nos ajuda a compreender melhor as 

práticas e atuação durante esse período de construção do acontecimento da rebelião por 

parte dos jornais. Apesar de o periódico sempre buscar encaminhar seus mais diversos 

profissionais para realizar transmissões ao vivo - já que os repórteres que atuam no local 

não são mais exclusivos de uma única editoria -, como denota TN2, em casos complexos 

é importante encaminhar uma pessoa mais “inteirada” ao assunto.  Sobre essa temática, 

TN1 diz que apesar de cobrir pautas diversas, ela sempre foi elencada para escrever 

assuntos relacionados à Alcaçuz: 

 

[...] eu sempre fiz Alcaçuz por causa realmente da minha afinidade com o tema, 

facilidade com as fontes, saber por onde encaminhar, eles também observam 

isso. Tem outro repórter que é muito bom de fazer live porque ele é muito 

desenrolado, comunicativo, já eu não gosto de fazer live porque falo baixo, sou 

super tímida, pode não parecer, mas eu sou mega tímida, eu gosto mais de 

observar as coisas do que falar as coisas, mas não há critérios, poderia ser que 

uma pessoa que nunca cobrisse fosse a escolhida, aqui no caderno de Natal 

todo mundo faz tudo (informação verbal). 

 

Percebe-se na fala da repórter a noção de que todos os profissionais no local 

atuam de diversas maneiras, uma fala já naturalizada, mas que denota a noção do trabalho 

em excesso não apenas em coberturas como Alcaçuz, como também em outras apurações. 

Percebemos aí, a construção do jornalista polivalente que fala Salaverría (2010).  

A próxima marca diz respeito ao local de apuração, ou seja, os espaços físicos 

em que os jornalistas ocuparam, coletaram e compartilharam informações durante as live 

streaming. Nos vídeos conseguimos identificar a maior parte dos locais, quando isso não 

ocorria, os jornalistas o faziam ou havia na legenda das transmissões onde eles estavam 

apurando.  

                                                 
51 TN1. Entrevista sobre cobertura em Alcaçuz. Natal, RN. 19 dez. 2017. Entrevista concedida a Kalianny 

Bezerra. 
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Assim, conforme identificado, a maior parte dos vídeos era realizada de Alcaçuz, 

sendo 19. No primeiro material publicado não é possível identificar exatamente a 

localização já que era noite e a câmera do smartphone da jornalista não tinha boa 

qualidade. Os seguintes que se sucederam, foram em cima de um morro onde era possível 

ter uma vista panorâmica do presídio. Outro local para as transmissões foi a 

Governadoria, com 10 vídeos. Dois foram gravados na rua, para cobrir um incêndio a 

ônibus relacionado à rebelião. Quatro das transmissões não conseguimos identificar, elas 

foram realizadas em locais fechados, mas não era possível saber se haviam sido feitas em 

alguma residência, na redação ou em outro espaço.  

 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Quanto às fontes para a apuração do jornal elas foram em sua maioria do poder 

público, normalmente vindas do Gabinete de Gestão Integrada formado pelo Governo do 

Estado. O jornal ainda entrevistou mulheres de presos que estavam ao lado de fora de 

Alcaçuz. Pudemos identificar que essas foram as duas principais fontes. Para nossa 

pesquisa, consideramos as vezes que o jornal também citou mais de uma dessas fontes 

em uma única live, no total foram sete.  

Na Tribuna, a ida desses repórteres aos locais onde aconteciam as transmissões 

eram, especialmente, nos carros da redação (contava com dois veículos) ou de táxi. 
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Gráfico 2 - Marca de Apuração TN: local de transmissão da live

Governadoria Alcaçuz Indeterminado Nas ruas
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Na fala da repórter TN1 identificamos algo relevante sobre esse delineamento 

da escolha das fontes. Segundo a jornalista, uma das principais dificuldades encontradas 

durante a cobertura foi exatamente a falta de informação cedida pelo Governo. De acordo 

com ela, eram diversas informações desencontradas, ainda que tentasse e buscasse 

conteúdos vindos das autoridades. “Acho que a maior dificuldade era a falta de 

informações concretas, aí eles convocavam três coletivas de impressa e não falavam nada, 

ou diziam algo que não acontecia” (informação verbal). 

A repórter ainda acredita que uma das falhas da cobertura da rebelião foi não ter 

dado voz suficiente às mulheres que estavam do lado de fora do presídio. “[...] a gente 

escutava pouco aquelas mulheres e o máximo que a gente perguntava era um ‘e aí o que 

está acontecendo?’, e elas respondiam ‘meu filho está lá morrendo’, mas a gente não sabia 

o estado dessas pessoas” (informação verbal). A fala nos faz refletir sobre o papel desses 

jornais em apontar as mais diversas versões das histórias. Tão envolvidos naquele 

acontecimento, acabaram deixando de lado uma outra perspectiva, talvez mais 

humanizada e menos mecânica de como construir aquelas narrativas.  

No processo de construção da nossa pesquisa identificamos a necessidade de 

inserir duas novas características à marca de apuração: tempo e interação com o público. 

Ao adotarmos tais marcas estamos considerando dois fatores importantes que cremos ser 

características das transmissões ao vivo. O tempo, quando considerado, nos diz muito 
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Gráfico 3 - Marca de Apuração TN: origem da informação

Fontes do poder público Fontes cidadãs Duas ou mais fontes (poder público e cidadã)
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sobre a relevância do conteúdo que está sendo investigado ou sobre os interesses do 

próprio jornal. Ao inserir esse índice em nossa análise suspeitávamos que as lives não 

eram longas apenas porque traziam novidades para o espectador. Ao contrário, 

percebemos nos vídeos da Tribuna do Norte períodos longos sem que o repórter narrasse 

ou falasse nada. O silêncio era cortado apenas pelas vozes ao fundo ou pelo vento da 

maresia da praia mais ao fundo da imagem captada em Alcaçuz. A hipótese concretizou-

se nas entrevistas, o tempo de lives era diretamente proporcional aos cliques e interações 

que ocorriam durante as exibições.  

Por transmissões longas estamos considerando aquelas que tinham mais de 10 

minutos. Dessas, foram identificadas 13, sendo seis com mais de 30 minutos de duração.  

 

Porque também ninguém vai dizer que vai abrir mão, ‘não eu quero um negócio 

que seja jornalisticamente um assunto muito bom’, mas se não der audiência e 

se não der leitura porque você vai manter? No caso de Alcaçuz como tinham 

lives grandes, certamente havia um binômio aí que era o interesse jornalístico 

e a questão dos acessos (TN2, informação verbal). 

 

Nesses vídeos, os repórteres da Tribuna repetiam por diversas vezes o que estava 

acontecendo em Alcaçuz. Há, é claro, a necessidade de se considerar a lógica do ao vivo 

e da rede social de que a cada instante uma nova pessoa poderia acessar aquela 

transmissão e se ambientar em relação ao que estava acontecendo.  

A interação com o público, mesmo não sendo o propósito neste trabalho, denota 

como as conexões e interações em rede são fortalecidas tanto entre pessoas “comuns” 

como quanto entre veículos de comunicação e sua audiência. Percebemos nesse novo 

cenário que jornais e jornalistas, pouco habituados a ter essa interação, especialmente 

aqueles de impresso e televisão, passam a se comportar de maneira diferente nas mídias 

digitais. A conexão proporcionada através desses espaços dá novos rumos para a atuação 

jornalística (LONGHI; FLORES, 2012), que hoje segue o fluxo e desemboca suas 

práticas onde os leitores, ao menos no Brasil, mais buscam informação: os sites de redes 

sociais. Tendo isso em conta optamos por inserir como índice de apuração a forma como 

se comporta o jornalista do impresso Tribuna do Norte ao fazer uma live.  

Percebemos, após assistir aos vídeos, que existiam interações com o leitor de 

duas formas durante as transmissões. A primeira, que denominados interação 

gerenciada, era quando o internauta mandava um questionamento para o repórter durante 

a live e o perfil do jornal respondia, esse tempo que levava a responder permitia ao 
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interlocutor do jornal refletir sobre o que escreveria. Acontecia, nesses casos, o 

gerenciamento da fanpage. 

O outro tipo de interação ocorria quando o próprio repórter que estava 

apresentando o vídeo conseguia responder ou interagir com o seu público, a esse tipo 

damos o nome de interação em tempo real. Nessa categoria, enquadramos alguns 

exemplos, entre os quais identificamos comentários que falavam sobre a baixa qualidade 

da imagem. “Alguns leitores estão reclamando que a transmissão está travando, está 

falhando é que realmente o sinal aqui não é muito... enfim não é forte, o sinal da internet 

móvel não é forte”52. Pouco tempo depois, ainda na mesma transmissão o repórter 

responde a um outro comentário: “Uma pessoa diz, quem é esse camponês?! Amigo, sol 

na moleira o dia inteiro, só com chapéu, protetor solar e muita água, então estamos aqui 

bronzeando e não estamos brincando na praia, então esse chapéu é pra dar uma amenizada 

na situação”.  

Apesar disso, poucos eram os vídeos em que o jornalista conectado à transmissão 

interagia. Em todos os 35, foi percebido apenas sete em que o jornalista respondia ao 

público. “No caso de Alcaçuz eram muitos comentários, eu conseguia ver, mas quase não 

respondia. De vez em quando dava para ler e responder ao vivo e o pessoal agradece... às 

vezes o pessoal falava que não tava ouvindo nada do que eu tava falando e aí eu tinha que 

aumentar a minha voz” (TN1, informação verbal).  

Construímos, portanto, um arcabouço de marcas de apuração com cinco 

características: a assinatura do repórter, o local de realização das lives, as fontes 

consultadas, o tempo de live e as interações. A partir delas já podemos fazer uma breve 

análise sobre a cobertura empreendida pela Tribuna do Norte. Os repórteres da TN ainda 

estavam se ambientando àquela nova modalidade de construção da notícia, junto a isso a 

pressão de se apropriar de um dispositivo aos quais não estavam acostumados e ter que 

readaptar suas rotinas de forma repentina por si só já se tornava um grande desafio, 

cremos que as falhas presentes naquelas transmissões tinham ligação direta a essa falta 

de experiência que os profissionais do jornal tinham e ainda graças à tensão que aquele 

momento proporcionava. As interações, apesar de aparecerem em forma de curtidas, 

compartilhamentos e comentários poderiam ter sido melhor aproveitadas por esses 

profissionais a fim de construir uma relação mais próxima.  

 

                                                 
52 Informação verbal. Transcrição feita de uma live transmitida pela Tribuna do Norte 



110 

 

5.1.2 Marcas de composição nas lives da Tribuna do Norte 

 

Em relação às marcas de composição, além daquelas propostas por Silva e Maia 

(2011a) – gênero jornalístico e localização do texto no veículo -, optamos por inserir neste 

tópico as marcas call to action e tipos de mensagem.  

 

Figura 3: transmissão ao vivo da TN em entrevista coletiva 

 

Fonte: print de transmissão ao vivo realizada pelo jornal. 

 

Entre os gêneros que encontramos e dividimos, estão três: flash/notícia, 

entrevista e entrevista coletiva. A Tribuna do Norte considera flash toda notícia curta que 

é encaminhada ao jornal ou publicada em seu portal para ser publicada imediatamente. 

Assim, algumas lives foram nomeadas como flash, o total de publicações com esse gênero 

foram 21. Entrevistas coletivas realizadas foram dez e entrevistas quatro.  
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Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação a localização na página, optamos por permanecer com esse 

marcador por verificarmos que existem duas formas de armazenar um vídeo no Facebook. 

É possível criar listas de reprodução, numa pasta denominada “vídeos”, com os arquivos 

que possuem assuntos em comum ou deixá-los salvos apenas dentro desta pasta acima, 

numa espécie de feed com as produções já registradas, podendo ser tanto transmissões ao 

vivo como já gravadas. A Tribuna do Norte optou por salvar seus arquivos criando uma 

lista, denominada “Rebelião Alcaçuz (janeiro 2017)”. Em nosso ponto de vista, isso 

demonstra organização da empresa ao diferenciar cada conteúdo produzido, 

proporcionando a quem faz a busca do material maior facilidade para encontrá-lo.  

Percebemos ao longo das análises das transmissões ao vivo que era muito 

comum os jornais citarem outros dispositivos gerenciados por eles em rede convidando 

os internautas a ficarem por dentro do que acontecia em Alcaçuz através de seu portal ou 

demais sites de redes sociais, como Twitter e Instagram. Das inserções ao vivo realizadas 

pela TN, em 11, algum dos repórteres convidavam as pessoas para acompanhar as 

informações nessas outras ambiências ou então nas legendas traziam links para matérias 

no portal do periódico. Temos, portanto, um processo de call to action que se dá através 

de um convite, uma tentativa de persuasão através da fala e que sugere algo ao espectador, 

no caso das cobertura da rebelião em Alcaçuz a sugestão seria de que os sujeitos não se 
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Gráfico 4 - Marca de Composição TN: gênero jornalístico
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prendessem apenas às lives e que buscasse conteúdo acessando outros espaços digitais da 

Tribuna do Norte. 

Resolvemos inserir os tipos de mensagem como análise das transmissões ao 

vivo por percebermos que mesmo boa parte do conteúdo sendo formado por notícia, ele 

próprio tinha especificidades. Identificamos, assim, três principais tipos de categorias em 

cada notícia e que ajudavam a compor e nos fazer entender o conteúdo. As classificamos 

em mensagens de atualização, de contextualização e integradas. As que mais ocorriam 

eram essas últimas, tendo em conta que por muitas vezes as lives além de trazer, por 

exemplo, uma novidade ou apenas contextualizar o assunto, elas vinham cheias de 

conteúdos mistos (com novidades e suites). No total, apenas quatro transmissões não 

traziam conteúdo novo, apenas retomavam o que já se sabia, 15 transmissões com 

conteúdos em que preponderavam mensagens de atualização, ou seja, traziam em 

novidades sobre a rebelião e 16 vídeos tinham as duas características acima, uma vez que 

os profissionais do jornal normalmente apontavam tanto os aspectos de ambientação 

sobre a rebelião como também abordavam novidades sobre o que estava se passando 

dentro da penitenciária e quais as ações estavam sendo tomadas pelo governo para conter 

aquela situação.  

 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 5 - Marca de Composição TN: tipo de mensagem

Atualização Contextualização Integrado
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5.1.3 Aspectos do contexto da publicação nas lives da Tribuna do Norte 

 

A proposta deste nível analítico é compreender ainda mais a construção do 

material coletado, de que forma eles nos ajudam a esclarecer as estratégias utilizadas 

durante a cobertura da crise em Alcaçuz e identificar as razões pelas quais as transmissões 

foram empregadas. Com essa proposta, Silva e Maia (2011a, 2011b) identificam como 

sendo essenciais discutir o perfil da redação, as rotinas e orientações, produção e formato 

do produto. Aqui enquadramos, também, a preparação do repórter e as tecnologias 

utilizadas.   

Como já citamos, a Tribuna do Norte atua nas plataformas impressa e digital. A 

plataforma impressa traz os cadernos de Política, Geral, Natal, Viver, Classificados e 

Esportes. No caderno Natal, via de regra, estão localizadas informações a nível local. Os 

conteúdos publicados no jornal são divulgados também no portal, mas nem sempre o 

contrário acontece – depende da relevância e grau de noticiabilidade. Notícias como as 

de Alcaçuz, que têm forte valor-notícia, não apenas são publicadas nesses dois canais 

como nos sites de redes sociais do jornal.  

Com essa proposta de alimentar os demais veículos de comunicação, o jornal 

dinamizou sua produção de conteúdo e passou a solicitar aos seus repórteres a prática 

diária de textos curtos informativos para o site -  o que eles denominam de flashs, 

publicações enxutas para o portal enquanto informações mais completas não são 

cadastradas -, a produção de imagens para redes sociais como Instagram e Facebook, e 

de vídeos, ao vivo ou não. Essas práticas configuram o que Scolari (2008) convencionou 

chamar de profissional multitarefa, que atua nas mais diversas frentes produtivas fazendo 

com que muitas vezes ele acabe naturalizando os processos sem significá-los, refleti-los 

à luz de sua profissão enquanto prática social.  

A orientação da redação é, ainda, que o repórter não utilize esses espaços apenas 

como áreas de reverberação de conteúdo, solicita que eles atuem como filtros de 

conteúdos que circulam nas redes. “[As redes sociais] dão esse suposto poder ao leitor, 

de opinar e interagir com aquele conteúdo e sobre essa interação é importante que a gente 

faça um acompanhamento porque nessa interação o leitor pode chamar atenção para um 

aspecto que nós não enxergamos” (TN2, informação verbal).  

Na Tribuna, adotar as transmissões ao vivo assustou, mas também trouxe 

benefícios, como a velocidade na transmissão da informação. “Todo conteúdo que chega, 

seja vídeo ou outro é muito bem-vindo, dinamiza a produção, instiga a redação a tentar 
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levar ao leitor o máximo de informações usando um formato diferente” (TN2, informação 

verbal).  

Mesmo identificando esse cenário de necessidade da renovação e 

aperfeiçoamento do relacionamento com o leitor, o jornal optou por adotar a ferramenta 

somente a partir do momento em que a viu ser aplicada em outros veículos de 

comunicação.  

 

A Tribuna tem muito disso em tudo. Por exemplo, a lista de transmissão do 

Whatsapp só fez depois que percebeu que os outros jornais faziam e que dava 

muito certo. Percebo muito isso na Tribuna. Ela é muito tradicional em relação 

a isso, muito conservadora. Ela não inova antes que outra não inove (TN1, 

informação verbal). 

 
 

Apesar disso, ainda não existe um manual de regras de quando e como utilizar 

esse tipo de dispositivo. Durante as entrevistas, ficou aparente que o único consenso 

existente é que elas devem ser apropriadas em notícias factuais e que elas não devem ser 

realizadas sem o aval da redação. Não ocorre, portanto, um planejamento constante sobre 

o uso dessa plataforma.  

Via de regra, a decisão de utilização desse material é tomada já quando o repórter 

está na rua e repassa para a redação um briefing sobre a pauta e sobre o que ocorre no 

momento. Se, naquele momento, eles considerarem que a pauta é apropriada para uma 

transmissão ao vivo, o repórter a realiza.  

Em Alcaçuz, para a construção das lives que abordavam a rebelião, não houve 

um planejamento para a utilização da ferramenta. Isso fica evidente quando percebemos 

a repetição do tipo de cobertura realizada, das pautas construídas ou daquelas que não 

foram exploradas, como por exemplo, o lado humano das famílias. O que ocorreu foi a 

preocupação com o hard news. 

A cobertura iniciou num dia de plantão do jornal em que, normalmente, não 

existem muitas informações quentes para serem pautadas. A escolha da transmissão ao 

vivo acabou acelerando a rotina jornalística que outrora seria guiada pela entrevista com 

fontes, redação do material apurado e posterior publicação.  

A lógica da instantaneidade - discutida por Moretzsohn (2002) - com as lives e 

a cobertura de Alcaçuz estão expressas na quase necessidade que a Tribuna do Norte tinha 

de construir um conteúdo ao vivo para sua audiência. As transmissões nas redes sociais, 

em determinado aspecto assemelham-se e até superam o ao vivo da televisão. No site de 

rede social Facebook, por exemplo, construir o acontecimento, divulgá-lo e assisti-lo se 
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dá de forma conjunta, sincrônica (SILVA, MAGALHÃES, SOBRINHO NETO, 2016). 

A diferença da televisão para o live streaming é que este independe de corte na 

programação e possibilita interações muito à frente que no ao vivo da tv. “[...] Permitia 

que o internauta se mantivesse plugado e acompanhando a situação desenrolar ao vivo, 

ou seja, não dependia de inserção como são as tvs, né?!” (TN2, informação verbal). 

Para a cobertura de Alcaçuz, os repórteres tiveram uma orientação sobre o uso 

da ferramenta, considerada por nós, como superficial. As orientações, via de regra, não 

ultrapassaram o posicionamento da câmera e fala do repórter se apresentando. Isso se deu, 

muito pela celeridade que estava sendo dada ao processo e pelos repórteres que faziam as 

lives terem mais proximidade com esse dispositivo, já por o utilizarem em outros 

momentos, como a cobertura da onda de ataques que ocorreu no estado em agosto de 

2016 após a instalação de bloqueadores de celulares na Penitenciária Estadual de 

Parnamirim. Este, inclusive, foi o primeiro contato que os jornalistas da Tribuna do Norte 

tiveram com transmissões ao vivo.  

O seu uso prova que as habilidades para a atuação na frente das câmeras durante 

as transmissões foram adquiridas de forma empírica e aperfeiçoadas a cada vez que eram 

usadas. Ainda assim, observamos que mesmo que seja um ao vivo para sites de rede 

sociais ele requer profissionalismo, apesar de não ser especializado como na televisão, o 

público deseja ver um material de qualidade. Seria imprescindível, quando iniciaram as 

discussões para utilização da ferramenta, treinamentos básicos sobre enquadramento, 

estabilização de imagem e fala em câmera, por exemplo. 

Para a construção desses produtos um fator essencial foi o uso de smartphones. 

Não há dúvidas que sem o uso desse aparato as transmissões não poderiam ser realizadas 

e que a agilidade da apuração e divulgação dos conteúdos em vídeo seriam 

comprometidas. A redação da TN disponibilizava aos seus repórteres aparelhos celulares 

para realizar a cobertura de Alcaçuz, mas apesar disso, eles preferiram entrar ao vivo com 

seus próprios dispositivos móveis, tendo em conta que os do jornal não tinham qualidade 

ou rede boa o suficiente que ajudassem na construção de um material com qualidade. 

Entra em cena o conceito de jornalismo móvel que se concretiza a cada vez que os 

repórteres perpassam todas as etapas de produção e veiculação de uma matéria através de 

seus dispositivos móveis de qualquer lugar, a qualquer hora, dependendo apenas de uma 

boa conexão móvel (SILVA, 2013; 2016).  

Precisamos destacar que os aparelhos móveis ainda possuem limitações que se 

expressaram bem durante as transmissões ao vivo da cobertura da rebelião em Alcaçuz. 
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Entre elas estavam a conexão com a rede, que por não ter uma cobertura de internet boa 

acabava resultando nos cortes das lives; o próprio aparelho smartphone, em alguns casos, 

não tinha boa definição de imagem; ou descarregava por falta de bateria; e, até mesmo, a 

captação de áudio era prejudicada durante a transmissão da live devido o lugar onde ela 

estava sendo transmitida ter muito vento, condição que acabava interferindo no som. Para 

tentar conter essas duas últimas causas os repórteres da TN acabavam levando 

carregadores portáteis e fones de ouvido com microfones acoplados, o que acabava 

melhorando o áudio gravado. Percebemos aqui, novamente, o improviso para a 

construção da cobertura. 

 

Uma outra dificuldade tão grande quanto o da conexão das redes era a bateria 

dos celulares, pois não tinha onde carregar celulares, aí quando foi na segunda-

feira perguntei pelo grupo da Tribuna que quem tivesse carregador portátil 

levasse porque a gente ia precisar para fazer live, esse era um problema tão 

grande quanto a internet, e lá é uma mata, não tinha onde carregar. E a internet 

da live consome muita bateria do celular (TN1, informação verbal). 

 

É novamente através do relato da jornalista que identificamos outras 

possibilidades de construir os acontecimentos, com diferentes narrativas; mas, há que se 

inferir, trata de um processo que culmina no aumento da carga de trabalho do profissional 

e que contribui para a formação de jornalistas multiplataformas com atuação precária ao 

desenvolverem suas práticas em níveis elevados de pressão e de improviso para construir 

mais conteúdo em menos tempo.  Abaixo, fazemos uma síntese dos dados coletados a 

partir da aplicação da ACJ: 

 

Tabela 10 - Níveis analíticos da ACJ aplicados à cobertura da TN 

 

 

35 lives transmitidas pelo jornal Tribuna do Norte 

Marcas de apuração 

Assinatura 

 

Nove repórteres se 

identificam 

 

Local de onde foram 

realizadas as lives 

 

19 em Alcaçuz 

10 na governadoria 

4 indeterminadas 

2 nas ruas 

 

Fonte ouvidas para 

construção do conteúdo 

por live 

 

25 – Fonte do poder 

público 
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2 – Fonte cidadã 

7 – Fontes poder público + 

cidadã 

 

Tempo 

 

sete horas, 52 minutos e 36 

segundos 

 

Interação 

 

7 interações 

 

Marcas de composição 

Gênero jornalístico 

 

21 – Flash/Notícia 

10 – Entrevistas coletivas 

4 – Entrevistas 

 

Tipo de mensagem 

 

15 – De atualização 

4 – De contextualização 

10 – Integradas 

 

Call to action 11 lives 

Aspectos internos do 

contexto da publicação 

Orientação da redação ao 

repórter 

 

Apenas quanto ao uso da 

câmera 

Tecnologias utilizadas 

 

Smartphone dos repórteres 

e fone de ouvido 

Escolha do repórter 

 

Mais experientes com o 

uso da live 

Deslocamento aos locais 

de cobertura 

 

Motorista do jornal 
Fonte: elaboração da autora. 

 

Ainda que não seja o alvo desta pesquisa, também optamos por trazer um resumo 

do nível de engajamento obtido pelas transmissões ao vivo da Tribuna do Norte. A partir 

das lives realizadas, pudemos constatar uma alta participação por parte do público que 

assistia o conflito que ocorria em Alcaçuz: 

 

Tabela 11 – Engajamento nas lives da TN 

Views Reações Comentários Compartilhamentos 

1.559.332 1.043.351 22.838 8.737 
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5.2 ACJ aplicada aos produtos em vídeo ao vivo do Novo 

 

O jornal Novo, de uma forma bem similar à Tribuna do Norte, soube do conflito 

entre às facções Sindicato do Crime e Primeiro Comando da Capital através de fontes. 

Daquele momento em diante um dos repórteres do periódico buscou confirmar as 

informações que recebia. Entrou em contato com o secretário de Justiça e Cidadania do 

Rio Grande do Norte que negou as informações, em seguida, contatou seus colegas de 

redação através do grupo de Whatsapp do jornal para questionar o que ele deveria fazer. 

Os conselheiros de conteúdo orientaram que os repórteres de plantão ficassem de 

sobreaviso e que todos vigiassem suas redes53.  

Pouco tempo depois, vídeos começaram a circular nas redes sociais com imagens 

fortes de dentro do presídio. Esse conteúdo foi a fagulha que faltava para que os repórteres 

da editoria de polícia se articulassem e fossem até Alcaçuz. Ao chegar lá, já estavam 

colegas de profissão de outros jornais, policiais, mães e mulheres dos detentos, todos 

apreensivos em busca de alguma informação sobre o que estava acontecendo. Enquanto 

articulavam-se do lado de fora da prisão, alguns jornalistas do Novo já se deslocavam 

para a redação ou para a Governadoria - haviam recebido a informação de que o 

Governador do Estado montava um Gabinete de Gestão Integrada para conter mais aquela 

crise do sistema prisional do RN.  

Nesse período de movimentação dos produtores de conteúdo, um dos 

conselheiros apurou as informações existentes até aquele momento, o suficiente para 

construir um lead com as velhas questões “o que”, “quem”, “quando” e “onde” e divulgar 

no portal de notícias do jornal. A primeira transmissão realizada pelo Novo foi ainda 

naquele dia. A live, que durou 43 minutos e 43 segundos, teve mais de três mil 

visualizações, 30 compartilhamentos, 215 reações e 194 comentários. Pouco expressivos 

se comparados aos números da TN, mas ainda assim positivos se considerar o histórico 

de audiência de vídeos veiculados na fanpage do Novo. Naquela primeira exibição, três 

jornalistas, sendo dois conselheiros de conteúdo e uma produtora de conteúdo multimídia, 

relataram as primeiras informações apuradas até o início da noite de sábado. Além dos 34 

vídeos ao vivo produzidos, eles utilizavam sites de redes sociais como Twitter e 

Instagram, encaminhavam até três boletins diários por dia pelo NovoWhats e 

articulavam-se o tempo todo através do Whatsapp. Ao portal e ao impresso, durante a 

                                                 
53 Informações construídas com base em entrevistas realizadas nos dias 21 e 22 de dezembro de 2017. 
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cobertura, também foram destinados grandes espaços para explicar o que acontecia em 

Alcaçuz.  

A proposta de utilizar os vídeos deu-se, basicamente, pela velocidade que 

permitia e pela dinamicidade. Apesar de encontrarmos traços que nos permitem inferir 

maior preparação destes repórteres para a cobertura ao vivo do que os da Tribuna – como 

o fato de sempre se apresentarem, interagirem mais com o público e convidar para 

acompanhar as outras ambiências digitais do jornal – foi possível a partir das três 

entrevistas realizadas perceber que o jornal articulava-se de forma empírica, sem real 

preparo ou planejamento sobre a forma como realizariam as lives. As vozes de cada um 

dos entrevistados, assim como da TN, foram articuladas a cada aspecto da ACJ a fim de 

se criar um diálogo entre as marcas deixadas no produto e o que relatam.  

No total, o Novo captou mais de 16 horas de vídeo. Entretanto, percebemos 

diversos momentos com longas pausas na narrativa e repetições constantes que 

recapitulavam e contextualizavam o conflito na penitenciária de Alcaçuz. A justifica foi 

a de que, a cada minuto, novos seguidores do jornal ingressavam na transmissão.  

 

Tabela 12 – Lives realizadas pelo Novo 

Dias de cobertura Data Número de transmissões 

1º dia 14/01/2017 Oito 

2º dia 15/01/2017 Duas 

3º dia 16/01/2017 Duas 

4º dia 17/01/2017 Três 

5º dia 18/01/2017 Quatro 

6º dia 19/01/2017 Cinco 

7º dia 20/01/2017 Duas 

8º dia 21/01/2017 Uma 

9º dia 22/01/2017 - 

10º dia 23/01/2017 - 

11º dia 24/01/2017 Uma 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Interessante perceber que como envolvia uma cobertura de um evento de grandes 

proporções para o Rio Grande do Norte, toda a redação do Novo aparentou se mobilizar 

para construir uma cobertura completa.  
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Foi uma rotina pesada, éramos uma equipe reduzida. Foram 10 dias que a gente 

trabalhava sem descanso e muito mais que nosso horário, muitas vezes por 

conta própria, mesmo [que] o chefe falava pra ir embora a gente não ia, queria 

tá lá. Mas eu acho que o jornalista é assim, a gente reclama de condição do 

salário, das horas extras, mas a gente quer estar participando de um momento 

como esse, a gente se sente num dever de estar participando, mesmo que a 

família as vezes não goste, mas a gente se sente no dever de estar num 

momento como esse (NJ1, informação verbal54). 

 

Outro produtor de conteúdo do Novo que participou ativamente da cobertura 

também destacou a integração da equipe durante aqueles dias: “Apesar da pouca estrutura, 

todo mundo tava dando tudo de si [...]. Uniu a equipe bastante, já era bem próxima, mas 

esse episódio uniu mais e eu acho que a gente conseguiu entregar um bom material” (NJ2, 

informação verbal).  

É necessário, antes de darmos continuidade, fazer uma reflexão a respeito de 

como o jornalista se vê enquanto profissional. Ao redor de suas práticas, em especial no 

momento em que surgem acontecimentos de grandes proporções, eles aparentam se 

perceber enquanto pessoas audaciosas, heróis que se prendem a sua missão ética. Dessa 

forma, deixam até de pensar em sua atuação como um trabalho, mal remunerado, com 

condições de trabalho aquém do esperado e a mercê dos donos dos veículos de 

comunicação.  

 

5.2.1 Marcas de apuração nas lives do Novo 

 

Conforme destacamos no início deste tópico, identificamos que o Novo 

transparecia mais segurança durante as transmissões, entre as características que 

apontamos para tal afirmação estava a forma como os repórteres apresentavam-se. De 

34 lives streaming, em apenas nove não houve a apresentação dos jornalistas. A partir das 

entrevistas percebemos que uma das poucas orientações passadas sobre a forma como 

deveriam atuar durante a cobertura da rebelião era a de se identificar.  

                                                 
54 NJ1. Entrevista sobre cobertura em Alcaçuz. Natal, RN. 22 dez. 2017. Entrevista concedida a Kalianny 

Bezerra. 
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Fonte: elaboração da autora 

 

A fim de identificar se ocorriam ou não as apresentações dos produtores de 

conteúdo, foi necessário assistir todos os vídeos. Em alguns, diziam seus nomes e 

atribuição no jornal já no início da live, em outros momentos, a apresentação ocorria 

apenas no final da transmissão.  

Naquele mês de janeiro de 2017 o Novo não contava com mais nenhum 

motorista na redação, por motivos de corte de custos os repórteres locomoviam-se ao 

local de suas pautas de uber, táxi ou recebiam na redação seus entrevistados. Para a 

cobertura de Alcaçuz não era diferente, e apesar de não contarem com a velocidade de ter 

um motorista à disposição, o jornal estava sempre presente nas coberturas do lado de fora 

do presídio, com 17 transmissões; na governadoria, sete lives foram realizadas; ou em 

outros pontos da cidade, sendo duas no ITEP, uma da cadeia pública da zona Norte, uma 

no bairro de Nossa Senhora da Apresentação e outra na Praia do Meio. Destacam-se, 

ainda, os vídeos gravados direto da redação, no total, quatro.  

 

25

9

Gráfico 6 - Marca de Apuração Novo: assinatura durante a 

transmissão 

Nº de vezes que se identificaram Vezes que não se identificaram
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Um dos pontos que destacamos como interessante eram os repórteres 

deslocarem-se, normalmente, em grupos. Em lives externas pudemos detectar eles 

conversando entre si ou até mesmo um fazendo a filmagem enquanto o outro colega 

entrevistava a fonte, como foi o caso da primeira transmissão no ITEP. No local estavam 

três repórteres do jornal, dois apurando e fazendo fotos e o outro comentando os 

acontecimentos através dos vídeos. Num outro momento, podemos ouvir os jornalistas 

conversando e trocando de lugar durante a gravação do lado de fora de Alcaçuz, um dava 

voz ao outro. Importante perceber que eles também verbalizavam os locais ondem 

estavam.  

Em relação às fontes de apuração, bem como a Tribuna do Norte, o Novo 

utilizou mais fontes do poder público para relatar e dar respaldo ao que noticiava sobre a 

crise em Alcaçuz. Entre os entrevistados estiveram o Governador, com uma entrevista 

exclusiva dada ao jornal, e, graças à persistência de um dos repórteres, os secretários de 

Segurança Pública e da Defesa Social e o de Justiça do RN. As lives que originaram a 

partir de fontes cidadãs eram de mulheres e mães de presos, um motorista de ônibus e 

uma pessoa de sindicato dos motoristas de ônibus. A grande maioria dos produtos teve 

origem de informação de duas ou mais fontes, identificamos narrativas dos repórteres que 

citavam instâncias do governo, sindicato de policiais, agentes penitenciários e mulheres 

que estavam acompanhando os acontecimentos do lado de fora da prisão, mas que 

recebiam informações dos presos e as repassavam para o jornal.  

17

7

4

6

Gráfico 7 - Marca de Apuração Novo: local de transmissão

Alcaçuz Governadoria Redação Na rua
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Fonte: elaboração da autora 

 

Conforme pontuamos, algumas fontes eram do poder público. A primeira 

entrevista realizada com uma dessas fontes ocorreu ainda na noite do sábado, quando o 

repórter NJ1 – que, via de regra, cobria matérias de política e economia para o jornal – 

deslocou-se até a governadoria do estado para saber mais sobre o fato. Antes de seguir 

até o local, o produtor de conteúdo entrou em contato com a assessoria do Governador e 

a mesma informou que ele estava em articulação para construir um Gabinete de Gestão 

Integrada com o propósito de conter a crise.  

Com essa informação em mãos, ele foi até a secretaria de Segurança do Estado 

e aguardou para falar com as autoridades.  

 

Eu cheguei lá por volta das oito horas da noite para ver o que estava 

acontecendo. A assessoria me disse que eles estavam reunidos e que não 

podiam falar. Eu fiquei por lá, só tinha eu de jornalista, tava bem movimentado, 

chegando autoridade, presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, 

mas ninguém queria falar. Eles não queriam falar por que tinha muita coisa 

acontecendo. Tinham muitas informações desencontradas, nada oficial (NJ1, 

informação verbal). 

 

O repórter entrevistou primeiro o secretário de Segurança do Estado. A live 

durou sete minutos e buscou ambientar os leitores do jornal sobre o que acontecia. Após 

a primeira entrevista e depois de um bom tempo de espera, como apontou o jornalista, o 

Governador deu sua entrevista. “Acho que foi uns quatro ou cinco minutos de entrevista 

14

3

17

Gráfico 8 - Marca de Apuração Novo: origem da informação

Poder público Fontes cidadãs Duas ou mais fontes (poder público e cidadã)
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e ele estava tenso e achei legal porque essa entrevista foi a única que o Governador fez 

até a segunda-feira à tarde, quando ele já estava em Brasília” (NJ1, informação verbal). 

A partir das análises dos produtos e entrevistas com os jornalistas do Novo ficou 

difícil dissociar a ideia tempo e audiência. Dos 34 vídeos, 18 tinham tempo superior a 10 

minutos e desses, 10 ultrapassaram 30 minutos de transmissão. O Novo construía suas 

narrativas através das lives pensando também no lado comercial, nos cliques gerados e na 

audiência crescente. Desde sua mudança de administração, o jornal buscava incrementar 

seus números nas redes sociais, como curtidas, compartilhamentos e para isso 

identificaram que seria necessário o aumento de postagens nos perfis da organização. 

Com essa proposta, para crescer quantitativamente nesses espaços, os produtores de 

conteúdo agora tinham que atualizar, com pelo menos dois conteúdos diferentes, o site e 

as redes sociais. Habilitados para serem moderadores, eles mesmos inseriam as 

informações no Facebook, por exemplo. 

Shirky (2011) ressalta como esses novos espaços contribuíram para a construção 

de novas interações, nas quais a mídia também faz parte. 

 

As pessoas surpresas com nossos novos comportamentos acreditam que o 

comportamento é uma categoria estável, mas não é. As motivações humanas 

mudam pouco ao longo dos anos, mas a oportunidade pode mudar pouco ou 

muito, dependendo do ambiente social. Num mundo em que a oportunidade 

muda pouco, o comportamento mudará pouco, mas, quando a oportunidade 

muda muito, o comportamento fará o mesmo, desde que as oportunidades 

sejam atraentes para as verdadeiras motivações humanas (SHIRKY, 2011, 

p.60). 

 

Podemos enquadrar a atuação de empresas midiáticas nesse contexto de novas 

possibilidades de interações. À medida que os veículos de comunicação fazem uso e 

apropriam-se desses espaços digitais eles também conseguem ampliar suas interações. 

No Novo, os resultados, de fato, demonstraram um maior engajamento do público com o 

jornal. Em contrapartida, essa necessidade de estar presente nesse tipo de ambiência 

acarretou numa carga de trabalho ainda maior para os jornalistas. Quando as lives foram 

liberadas pelo FB eles viram aquela como mais uma oportunidade de aumentar sua 

audiência. Inspirada no modo de fazer de jornais como O Globo e Estadão, a redação 

transmitia debates sobre os principais assuntos do dia e incentivava que os repórteres 

realizassem transmissões em diversas pautas. “Eram lives factuais, para fazer nos 
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momentos de crise, pelo menos inicialmente” (NJ2, informação verbal55), o repórter 

ainda relata que depois que as transmissões passaram a trazer resultados positivos tudo 

tinha que virar uma nova live. Em Alcaçuz essa noção não se perdeu. Muitas das 

produções construídas pela empresa eram longas e com informações repetitivas. A 

orientação era para estender os vídeos sempre. 

Mobilidade e difusão da notícia são, sem dúvida, dois fatores que conseguimos 

identificar com o ao vivo realizado a partir de um site de rede social. Mas, também, o 

fluxo de interação com o sujeito que está assistindo aquele conteúdo se intensifica. O 

Novo utilizou o recurso para responder perguntas e dialogar com quem mandava 

mensagem. Das lives analisadas, 17 tiveram algum tipo de interação com quem mandava 

mensagem – ou os próprios repórteres respondiam (interação em tempo real) ou a 

redação interagia com o leitor (interação gerenciada). Isso porque nas que se 

configuravam como entrevista ou entrevista coletiva os repórteres não interagiam com o 

público.  

 

Figura 4: exemplo de interação do perfil do Novo com leitor durante live 

 

Fonte: print de live realizada na redação do jornal. 

 

Em um dos primeiros vídeos transmitidos conseguimos enxergar bem essa 

interação e, ainda mais, o poder de improviso que os repórteres deviam ter durante a 

transmissão do acontecimento. Naquela ocasião, o jornalista começa a ouvir um barulho 

do lado de fora do presídio entre as mulheres que estavam no local. Ele para o que estava 

comentando para saber o que aconteceu e descobre que o alvoroço ocorria devido a 

                                                 
55 NJ2. Entrevista sobre cobertura em Alcaçuz. Natal, RN. 22 dez. 2017. Entrevista concedida a Kalianny 

Bezerra 



126 

 

chegada em Alcaçuz de um colega de profissão famoso. Pouco tempo depois, lê um 

comentário de um seguidor da fanpage que dizia para ele ir entrevistar a pessoa que havia 

chegado. “Papinha não é fonte, é jornalista como a gente”, foi a resposta do produtor de 

conteúdo.  

Ainda naquele mesmo vídeo ele leu o comentário de uma pessoa e respondeu: 

“‘Vamos ter mas vagas’. Mais no caso é m-a-i-s e não mas. M-a-s é de oposição”, apontou 

o repórter corrigindo o erro ortográfico de um internauta. Outros casos de respostas aos 

leitores foram identificados nos produtos. “Respondendo a pergunta de Beatriz Furtado, 

perguntando se a polícia está lá dentro. Sim, a polícia está lá dentro ainda, nós 

conseguimos ver o famoso caveirão da PM...”, é outro caso que escolhemos pontuar, pois 

além de interagir, os produtores de conteúdo ainda citavam o nome de seus 

questionadores, construindo uma interação ainda maior durante aquele período de 

cobertura.  

Na introdução do livro As teorias da Cibercultura: perspectivas, questões e 

autores, Rudiger (2011) fala desse fenômeno que se constrói e que deixa de lado o fluxo 

unilateral na conversação.  

 

Na nova mídia digital, a comunicação, com efeito, é interativa em sentido 

simultaneamente específico e ampliado: ampliado, por um lado, porque 

permite a interação humana ativa e em mão dupla com os próprios meios e 

equipamento que a viabilizam; específico, de outro, porque esta circunstância 

permite ainda a interação social ativa e em mão dupla entre os seres humanos, 

ao ensejar o aparecimento de redes sociotécnicas participativas que 

transcendem a sua pura e simples interligação social, como ocorria na esfera 

da velha mídia (RUDIGER, 2011, p. 13).  

 

Assim, na cobertura realizada pelo Novo da rebelião em Alcaçuz, foram 

estabelecidos diálogos entre o jornal e aqueles que recebiam a mensagem. Tratavam-se, 

pois, de interações na qual o jornalista, mesmo observando o acontecimento no mesmo 

instante em que a audiência, assumia o papel de mediador da informação.  

 

5.2.2 Marcas de composição nas lives do Novo 

 

Durante nossa análise, identificamos e dividimos a composição gênero 

jornalístico em quatro categorias. Notícia, entrevista coletiva, entrevista e enquete. Para 

o gênero notícia, bem como os da Tribuna do Norte, classificamos todas as informações 

passadas pelo jornal de última hora ou apenas com o propósito de ser informativa, 
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contextualizando o que ocorria em Alcaçuz. No total, foram 23. As entrevistas coletivas 

foram realizadas cinco vezes, sendo quatro na Governadoria e uma no ITEP. O número 

de entrevistas com fontes públicas também foi igual ao das coletivas, totalizando cinco. 

Dessas, três foram com fontes do poder público e duas cidadãs. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

Como é possível perceber, ainda inserimos a enquete entre os gêneros 

jornalísticos encontrados nas lives. Segundo Marques de Melo (2016), esse constitui em 

um formato de gênero interpretativo e que traz o ponto de vista de cidadãos. No caso da 

cobertura da rebelião em Alcaçuz, a enquete e o ao vivo foram utilizados sem um repórter 

nas ruas questionando cara a cara o público. O jornal deixou aberto um vídeo em que 

perguntava “Você concorda com o pagamento de indenização às famílias dos presos 

mortos da rebelião em Alcaçuz?”. No espaço, eles utilizaram o seguinte texto: 

 

#EnqueteNOVO Você concorda com o pagamento de indenizações às famílias 

dos presos mortos da rebelião de Alcaçuz? 

 

Obs: Para seu voto ser computado, abra o vídeo e escolha uma reação! 

 

Participe e compartilhe com os seus amigos! 

Ah, não esqueça de curtir o perfil do NOVO Jornal 

 

Após as mortes de presos dentro da maior penitenciária do estado, em Nísia 

Floresta, Região Metropolitana de Natal, a Defensoria Pública do Estado 

estuda realizar uma ação coletiva contra o Estado do Rio Grande do Norte. O 

pedido à Justiça deverá envolver a cobrança de indenização às famílias dos 

apenados. Ainda não há valor estimado (Enquete realizada pelo Novo no dia 

17 de janeiro de 2017).  

5

23

5

1

Gráfico 9 - Marca de Composição Novo: gênero jornalístico 

Entrevista coletiva Notícia Entrevista Enquete



128 

 

 

Essa abordagem foi uma das utilizadas pela empresa para discutir um dos 

assuntos tematizados durante a rebelião. Nesse sentido, a organização justifica na legenda 

da live o porquê de sua pergunta. A estratégia atingiu seu propósito de interação, tendo 

mais de 12 mil visualizações, 1,8 mil interações, 59 compartilhamentos e 615 

comentários.  

Figura 5: enquete realizada ao vivo pelo Novo 

 

Fonte: print de live realizada na redação do jornal 

 

Diferente do que percebemos na Tribuna do Norte, o Novo não organizou sua 

cobertura através dos vídeos em listas de reprodução. Caso queira consultar o material 

produzido naquela época, o seguidor da página deverá rolar o cursor do mouse até chegar 

nas transmissões, o que demonstra certa desorganização no arquivamento do conteúdo 

produzido.  

Depois da venda do Novo para o grupo Ritz, a empresa resolveu tornar o 

periódico em um veículo mais ativo e atrativo nas redes sociais. As orientações eram para 

a construção de uma redação integrada que proporcionasse o diálogo constante entre 

impresso, portal e sites de redes sociais, sempre articulados através da prática jornalística. 

Durante a cobertura de Alcaçuz, o jornal não fez diferente. Não se limitou a construir 

conteúdo específico e sem interlocução com os demais que produzia para outras 

plataformas. Em fato, mais que nunca, podemos dizer que avistamos durante aquela 

cobertura jornalistas multiplataformas, que atuavam para o impresso, construíam vídeos, 

fotos e textos para publicar nos perfis da empresa, utilizando os mais diversos recursos 

para tal. Câmeras fotográficas, computadores de mesa e equipamentos como tripé eram 
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da própria empresa, já os smartphones mesmo a organização disponibilizando, os 

jornalistas muitas vezes preferiam usar os seus. 

Nas transmissões ao vivo via streaming pudemos perceber que os repórteres o 

tempo todo convidavam sua audiência para acompanhar as novidades sobre o que ocorria 

durante a crise na penitenciária. Eram frases como “aguardem informações em tempo real 

aqui no Facebook e também nas nossas outras redes sociais” ou “a gente pede que vocês 

compartilhem a nossa live, nós estamos aqui ao vivo de Alcaçuz, compartilhem com os 

amigos, comentem, curtam, o que vale é a interação também, né?!”.  

Fator interessante dessa convergência em rede se dá pela própria interação do 

repórter com a redação. Através de aplicativo de mensagens instantâneas, eles se 

conversavam, trocavam informações e sugeriam novas abordagens. O produtor de 

conteúdo NJ2 destaca: “no meu celular eu ficava vendo o Whatsapp e a gente ficava se 

comunicando também pela própria live e a redação também entrava pra responder as 

perguntas das pessoas” (NJ2, informação verbal). Isso demonstra que a interação e a 

convergência das plataformas na redação também eram praticadas entre os próprios 

jornalistas. 

Eu e outro conselheiro entrávamos em contato com o repórter que estava 

apresentando a live para que ele mostrasse e detalhasse o que acontecia no 

local, a gente também informava a esse repórter o que estava acontecendo em 

outros locais, na governadoria, por exemplo, com outras informações que 

poderiam melhorar as transmissões (NJ3, informação verbal56). 

 

Dos vídeos analisados, encontramos a marca de composição call to action em 

23. Neles, os repórteres tentavam promover o engajamento dos espectadores através do 

chamado, de um convite, e não de uma imposição, para acessar seus outros sites de redes 

sociais.  

Por fim, na marca de composição do produto tipo de mensagem identificamos 

que a maior parte delas constituíam em mensagens integradas com aspectos de 

contextualização do que vinha ocorrendo (normalmente essa característica se repetia em 

vídeos longos) e de atualização das notícias apuradas, especialmente, junto ao Governo. 

Foram, ainda, 13 vídeos pautados apenas na atualização, normalmente eles acabavam 

sendo cortados devido a conexão falha e por isso eram mais curtos não dando tempo de 

resgatar a memória do acontecimento. 

 

                                                 
56 NJ3. Entrevista sobre cobertura em Alcaçuz. Natal, RN. 21 dez. 2017. Entrevista concedida a Kalianny 

Bezerra 
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Fonte: elaboração da autora 

 

5.2.3 Aspectos do contexto interno da publicação nas lives do Novo 

 

Com uma equipe de 18 profissionais em janeiro de 2018, o Novo contou com 

uma força tarefa de seus jornalistas durante a cobertura da rebelião em Alcaçuz. Na manhã 

da segunda-feira, 16, praticamente toda a redação foi trabalhar. Naquele dia, foram 

delimitados os repórteres que iriam para Nísia Floresta, onda toda a agitação havia 

começado e que não dava indícios para o seu final. Os produtores de conteúdo escolhidos 

eram aqueles que tinham mais experiência na editoria de polícia e os primeiros do veículo 

que chegaram em Alcaçuz no sábado. Outra parte da redação foi encaminhada para a 

Governadoria e outros ficaram na sede da empresa apurando alguns fatos para 

compartilhar com os colegas e atualizar as mídias digitais.  

Nos dois primeiros dias de crise a cobertura foi um pouco mais tranquila – não 

pelo fato em si, mas porque naqueles instantes não havia a preocupação com a construção 

do impresso.  

 

Só tínhamos a preocupação de abastecer redes sociais, Whatsapp e site. A 

cobertura no sábado e domingo foi bem tranquila. Na segunda-feira, 

praticamente toda a redação foi trabalhar pela manhã por conta de Alcaçuz. 

Por motivação própria muita gente foi trabalhar de manhã sabendo que uma 

coisa extraordinária tinha acontecido (NJ3, informação verbal).  

 

13

3

18

Gráfico 10 - Marca de Composição Novo: tipo de mensagem

Atualização Contextualização Integrado
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Em nossas três entrevistas com os jornalistas do Novo, foi possível identificar 

que todo o planejamento era em torno da construção do jornal impresso e que as demais 

atualizações através das redes sociais eram quase como uma consequência do conteúdo 

apurado. “O planejamento que existia era para a cobertura do impresso, porque você não 

pode juntar um bocado de coisa. Pro impresso tinham jornalistas mais experientes [...]. 

Falavam que tipo de assunto, que abordagem e em qual página aquilo ficaria” (NJ1, 

informação verbal). 

Assim como para outros dispositivos digitais, a utilização das lives foi 

classificada como um feeling para o repórter. Se algo recente estava acontecendo então 

eles deveriam fazer uma transmissão. Foi assim quando dois repórteres da redação 

cobriram o incêndio contra um ônibus no bairro de Nossa Senhora da Apresentação – um 

dos muitos atos contra patrimônio público e privado que ocorreram no estado quando 

houve a transferência de presos ligados ao Sindicato do Crime de Alcaçuz para a 

Penitenciária Estadual de Parnamirim – localizada também na Região Metropolitana de 

Natal. Ao chegar no local, enquanto um repórter fazia a gravação do incidente e 

entrevistava o motorista daquele transporte, o outro fazia fotografias do local. 

 

[...] Quando começaram aqueles ataques a ônibus, “haa, não tem carro para ir, 

pega o carro do conselheiro mesmo” e chegamos os dois repórteres. A gente 

chegou no local, tinha um ônibus pegando fogo, então eu fiz a live e o outro 

jornalista apurou para o portal e para o impresso. Aconteceu isso também de 

terem duas pessoas estarem apurando para impresso e online e depois só o link 

para colocar no ao vivo apenas, porque a gente dava muita prioridade para o 

factual, de estar presente onde estava acontecendo isso (NJ1, informação 

verbal). 

 

Para a cobertura direto do presídio, foi possível perceber nas transmissões que 

os repórteres haviam iniciado as primeiras imagens próximos ao portão e que nas que se 

seguiram eles acabaram indo para cima de um morro, assim como os da TN. A chegada 

ao local era através de uma trilha, entre a vegetação do local. Do alto de onde estavam, 

um terreno lateral de Alcaçuz, era possível ver o que acontecia e narrar com ainda mais 

propriedade o conflito. “E lá em cima estavam todas as equipes, porque só conseguíamos 

pegar imagem de dentro do presídio de lá. Era ponto estratégico para poder relatar o que 

estava se passando” (NJ2, informação verbal).  
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Figura 6: transmissão ao vivo do Novo em Alcaçuz 

 

Fonte: print de live realizada na redação do jornal. 

 

Em quatro oportunidades, quando na redação da empresa, os jornalistas 

reuniram-se, ao redor de uma bancada ou sentados em cadeiras, para relatar as 

informações apuradas através das lives. Normalmente, eram no mínimo três profissionais 

falando de frente para uma câmera.   

Questionamos se os jornalistas haviam tido algum diálogo com seus chefes de 

redação em busca de orientações para a realização dos vídeos. O consenso em todas as 

respostas foi de que a única orientação foi em relação ao posicionamento do vídeo, e que 

tudo era muito improviso, muito de acordo com o que o jornalista acreditava ser o certo 

no momento de falar ou descrever algo. Não existia um roteiro já que era necessária 

velocidade para passar as informações apuradas e também porque em demasiadas vezes 

eles narravam o que viam. Construíam, portanto, o acontecimento à medida que 

observavam o que ocorria e repassavam para a audiência. “[...] quando era lá, era muito 

do que a gente tava vendo. A gente tava vendo junto com a pessoas, mas víamos muito 

melhor porque a câmera do celular não chegada tão perto” (NJ2, informação verbal). 

Durante os dias de cobertura do acontecimento diversas barreiras também foram 

encontradas pelo jornal. As duas principais eram equipe reduzida e aparato tecnológico. 

No primeiro, para se distribuir nas mais diversas possibilidades de pauta proporcionadas 

por aquela crise no sistema penitenciário do RN, o Novo precisou construir uma logística 

determinando onde cada repórter deveria estar e o que apurar para a edição impressa e, 

consequentemente, os outros meios de comunicação do veículo. A prática é comum em 

tempos de mudança nas estruturas das redações.  
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O problema é que, nesse cenário marcado por mudanças acentuadas nas rotinas 

produtivas e também nos valores e critérios de noticiabilidade, as empresas 

jornalísticas reduzem seus quadros de profissionais, ao mesmo tempo que 

experimentam e implantam modelosde negócios que exigem desses 

profissionais uma nova postura, uma dinâmica e ritmo de trabalho no decorrer 

de cada dia (RENAULT, 2013, p. 31-32).  

 

Quanto ao aparato tecnológico, a principal queixa dizia respeito à conexão com 

a rede de internet. Fato interessante é que para conseguir fazer a cobertura o jornal teve 

que trocar a operadora de telefonia celular. “Em Alcaçuz surgiu a necessidade de mostrar 

imediatamente o que estava rolando. [...] mudaram até a operadora para uma que pegava 

em Alcaçuz” (NJ2, informação verbal). Para a cobertura, os aparelhos usados eram dos 

próprios repórteres e, em alguns casos da organização. Em um dos vídeos, segundos antes 

dele encerrar, é possível ouvir a frase “O pacote de dados acabou. Exatamente!”, e em 

seguida a transmissão é interrompida. Nessa ocasião, o jornal não ressarcia o repórter. 

Pudemos perceber também a adoção de um tripé e de fones de ouvido ao longo dos dias 

de cobertura. Após receber diversas reclamações por tremerem ou pelo ruído dos áudios, 

o Novo passou usar mais essas duas ferramentas.  

 

Nossa estrutura foi tão enxuta, tão enxuta, para trabalhar essa cobertura que eu 

acredito que a gente fez bem demais. Foi uma boa cobertura, apesar dos pesares 

nós só tínhamos basicamente... três repórteres trabalhando só com isso e nós 

conseguimos abastecer todas as redes sociais, jornal impresso, boletim (NJ3, 

informação verbal). 

  

Mesmo apontando a qualidade do material e quantidade distribuída/veiculada 

durante a rebelião, é inegável que - não apenas nesse caso, como na cobertura de outros 

fatos locais -, tanto os profissionais do Novo como os da Tribuna do Norte acumularam 

uma sobrecarga de trabalho sem igual. Abaixo, apresentamos uma síntese do que 

encontramos na cobertura do Novo.  

 

Tabela 13 - Níveis analíticos da ACJ aplicados à cobertura do Novo 

 

34 lives transmitidas pelo jornal Novo 

 

 

Marcas de apuração  
 

 

 

Assinatura 

 

25 repórteres se 

identificam 

 

Local de onde foram 

realizadas as lives 

 

17 em Alcaçuz 
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Marcas de apuração 

7 na governadoria 

4 redação 

6 nas ruas 

 

Fonte ouvidas para 

construção do conteúdo 

por live 

 

17 – Fonte do poder 

público 

3 – Fonte cidadã 

14 – Fontes poder público 

+ cidadã 

 

Tempo 

 

16 horas 

 

Interação 

 

17 interações 

 

Marcas de composição 

Gênero jornalístico 

 

23 – Notícia 

5 – Entrevistas coletivas 

5 – Entrevistas 

1 – Enquete 

 

Tipo de mensagem 

 

13 – De atualização 

3 – De contextualização 

18 – Integradas 

 

Call to action 23 lives 

Aspectos internos do 

contexto da publicação 

Orientação da redação ao 

repórter 

 

Apenas quanto ao uso da 

câmera 

Tecnologias utilizadas 

 

Smartphone dos 

repórteres, tripé do jornal e 

fone de ouvido do repórter 

Escolha do repórter 

 

Mais experientes com o 

uso da live 

Deslocamento aos locais 

de cobertura 

 

Uber ou carro próprio 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

Trazemos, assim como apontado nas análises das lives realizadas pela Tribuna 

do Norte, alguns índices de engajamento encontradas nas transmissões do Novo. 

Observamos que esses são números expressivos, especialmente se comparados a 

trajetória de engajamento do público nas publicações do jornal, mas que não superam os 
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da Tribuna do Norte, em razão, sobretudo, da quantidade de seguidores na fanpage de 

cada jornal (TN, atualmente, possui 322 mil e Novo, 75 mil) e do tempo de atuação de 

cada um dos periódicos – Tribuna com 68 anos e Novo com oito.  

 

Tabela 14 – Engajamento nas lives do Novo 

Views Reações Comentários Compartilhamentos 

1.219.435 271.400 19.635 5.674 

 

A cobertura através das lives de Alcaçuz pelo Novo é apenas o reflexo da 

estrutura e das mudanças de rotinas pelas quais passou o jornal. Os processos 

convergentes podem acarretar em transformações e “grande impacto sobre a práxis, a 

cultura profissional e a autopercepção dos jornalistas” (DEUZE, 2004; 2008 apud 

WALTZ, 2015, p. 6).  

Esta discussão pode ser trazida para dentro do que era a redação do Novo. Em 

poucos anos, eles deixaram de se definir enquanto jornal e passaram a se reconhecer 

enquanto empresa de conteúdo multimídia. A troca do nome das funções e a forma como 

adotaram os dispositivos móveis e sites de redes sociais em sua rotina nos faz questionar 

até que ponto, por exemplo, as atividades desenvolvidas para os meios digitais eram 

planejadas. Alcaçuz foi exemplo da forma empírica que os jornalistas tinham de lidar com 

as pautas. Uma cobertura que, ao nosso olhar, foi noticiada de forma a atender as 

demandas de informação da sociedade, mas que carrega diversas outras nuances negativas 

que precisam ser discutidas. 

Entre elas, o jornalista extrapolar suas horas trabalhadas por diversas vezes, a 

necessidade de manter transmissões longas quando todas as informações já haviam sido 

passadas pelos repórteres nos 15 primeiros minutos de vídeo e a falta de orientação mais 

aprofundada sobre como utilizar o equipamento tecnológico, seu porte diante o ao vivo e 

também a forma como o próprio acontecimento era passado, de forma narrativa e não 

reflexiva.  

 

5.3 O acontecimento rebelião em Alcaçuz: discutindo as estratégias empreendidas 

em sua construção 

 

Neste último tópico trazemos, à luz do referencial teórico abordado ao longo 

desta pesquisa, as discussões sobre os resultados encontrados. Buscaremos, a partir da 
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coleta obtida através da ACJ, trazer uma síntese comparativa sobre como os dois jornais 

fizeram a cobertura, aliando os dados aos nossos objetivos de pesquisa.  

Abordamos e apontamos ao longo desta pesquisa a crise na penitenciária de 

Alcaçuz, em janeiro de 2017, enquanto um acontecimento. Um acontecimento que 

irrompeu naquele momento, mas não se restringiu apenas aqueles dias específicos de 

conflito dentro do presídio, um fato que não só ocorreu, afetou a alguém (QUÉRÉ, 2005), 

por isso também conseguimos aproximar essa fato ao de acontecimento jornalístico, já 

que em sua bagagem não é difícil de se encontrar as mais diversas condições para 

transformá-lo em notícia.  

Transpassada pela ideia de algo notório, a rebelião ligou-se à prática jornalística 

da Tribuna do Norte e do Novo empreendida das mais diversas maneiras. Constatamos, 

a partir das entrevistas realizadas com os profissionais desses dois veículos o que já era 

óbvio: Alcaçuz é factual, é local e é notório. Alcaçuz é notícia. Uma notícia que foi 

apurada, noticiada e compartilhada de diferentes formas.  

 

5.3.1 Rastros no caminho: o processo de produção do acontecimento rebelião em 

Alcaçuz 

 

Ao associarem os dispositivos móveis digitais ao uso das lives, Tribuna do Norte 

e Novo puderam transmitir ao vivo de onde estiveram o acontecimento da rebelião. Ao 

todo foram 69 lives, sendo 35 transmitidas pela TN e 34 pelo Novo. As apropriações das 

mídias móveis possibilitam, entre outras coisas, uma maior capacidade de transmissão 

por parte desses jornais (SILVA, 2013). Neste contexto de mobilidade em que se insere 

o jornalismo é válido ressaltar que os repórteres se deslocavam com seus smartphones, 

tripé e fones de ouvido especialmente para Alcaçuz e Governadoria.  
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Fonte: elaboração da autora. 

 

Enquanto os repórteres em Alcaçuz narravam os acontecimentos de acordo com 

o que viam, os da Governadoria buscavam informações junto ao Gabinete de Gestão 

Integrada sobre quais ações estavam sendo tomadas para controlar a situação. Via de 

regra, eles se comunicavam e transmitiam informações para que o colega que estivesse 

em transmissão pudesse atualizar sobre o que estava acontecendo. 

As fontes consultadas, o gênero jornalístico que resolveram abordar, o tipo de 

mensagem passada, todas essas questões perpassam pela noção da construção do 

acontecimento noticioso agora inserido dentro de uma prática profissional edificada em 

rede. Ao passo que esse acontecimento é ressignificado pelos jornalistas e inicia sua 

circulação nas ambiências digitais ele é tratado enquanto um acontecimento em rede 

(ZAGO, 2014).  

Para construir o fato rebelião em Alcaçuz, Novo e Tribuna buscaram abordagens 

similares. As fontes não variaram, versavam entre informações apontadas pelo poder 

público ou de origem cidadã. Em alguns casos, os repórteres passavam mais de 30 

minutos em uma live apresentando fatos repetidos ou até mesmo com a imagem de 

Alcaçuz ao fundo sem nenhuma narração sobre o que ocorria no local.  

Abaixo demonstramos a partir de gráficos como nesses três aspectos da ACJ não 

haviam muitas diferenças entre a cobertura de TN e Novo.  
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Gráfico 11 - Comparação entre locais de transmissão ao vivo 

realizada pela TN e Novo
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Fonte: elaboração da autora. 

 

No gráfico, conseguimos apontar que o Novo utilizou mais fontes cidadãs que o 

a Tribuna.  

 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

Houve ainda da parte do Novo o uso de enquete, um recurso apontado para 

estimular as interações entre a empresa e seus leitores. Esses marcadores nada mais são 

do que escolhas e caminhos definidos a partir de decisões editoriais das empresas. Nesse 
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Gráfico 12 - Comparação entre fontes consultadas e 

entrevistas nas transmissões ao vivo realizada pela TN e Novo
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sentido, também fazemos uma crítica ao próprio processo de narração dessas duas mídias. 

Ao analisar os vídeos, como pontuamos, não conseguimos encontrar vozes que 

discutissem a temática da rebelião em Alcaçuz ou que explicassem o fato num contexto 

maior, como a crise do sistema prisional brasileiro ou a superlotação das penitenciárias, 

por exemplo – aqui refletimos sobre a noção do acontecimento que remete a um passado 

e reinscreve o futuro (QUÉRÉ, 2005; 2012). Durantes as lives, não conseguimos 

identificar no discurso dos repórteres um contexto sócio-histórico-cultural aprofundado 

que nos permitisse compreender esse acontecimento de forma mais ampla. Nesse 

processo, Tribuna e Novo acabaram construindo um jornalismo de caráter muito mais 

informativo e narrativo.  

 

5.3.2 Mais um para a conta. Sites de redes sociais e prática jornalística 

 

Para nós, pensar em convergência jornalística é encontrar e apresentar as formas 

de construir e compartilhar os conteúdos (KOLODZY, 2006). É nesse sentido que 

encontramos traços, registros do caminho convergente que aqueles dois jornais à época 

da cobertura da rebelião trilhavam. O uso das lives, por si só, já demonstra um aspecto 

diferente do que em sua origem dois jornais impressos se propõem a fazer. No que diz 

respeito, por exemplo, ao patamar tecnológico que envolveu a cobertura de Alcaçuz, 

podemos enfatizar os dispositivos móveis como essenciais para construir os vídeos. De 

fato, sem eles e a mobilidade que perpassa a realidade das empresas de comunicação, não 

seria possível a construção daquele material audiovisual – já que para gravar em 

ambientes externos empresas e repórteres utilizavam smartphones conectados à internet 

móvel.  

Quando analisamos os vídeos produzidos, também conseguimos caracterizar um 

perfil profissional que já está inserido dentro desse contexto de convergência, o de 

jornalista polivalente (SALAVERRÍA, 2010; SCOLARI, 2008). Durante as transmissões 

ao vivo, os repórteres apontavam suas câmeras para o fato e o narravam como se de fato 

estivesse noticiando algo para a televisão, mas não só isso, faziam fotos, atualizavam as 

redes sociais e escreviam textos. As ambiências digitais configuram-se cada vez mais 

como espaços para a prática jornalística, mas é importante debater a qualidade do 

jornalismo que se deseja ao passo que ao profissional é imposta a lógica da 

instantaneidade, na qual ele precisa dar conta de diversas tarefas ao mesmo tempo. 

Precisamos avaliar se o mercado está moldando profissional que não reflete sobre suas 
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práticas e o próprio motivo para que esse jornalista não questione as condições impostas 

a ele. 

 

Rede social eu acho que é fundamental para apuração. Tanto para observar o 

que as pessoas estão comentando tanto para ir atrás das pessoas. Eu uso para 

as duas coisas. Tanto para olhar o que as pessoas estão comentando como para 

me comunicar com as pessoas. Antigamente eu não usava Twitter, eu odiava. 

Mas daí, no começo de 2017 eu tive que fazer um, eu vi a necessidade e a 

importância que ele tem em Natal. Hoje eu tenho mais para observar do que 

pra falar (TN1, informação verbal). 

 

Encontramos na fala da jornalista dois aspectos que se assemelham ao que 

Recuero (2009b) elenca como relação entre essa prática profissional e esses dispositivos: 

redes como fontes para apurar informações e como meio em que compartilhamos essas 

informações. O compartilhamento, as interações e comentários seriam o terceiro ponto, 

que é o de reverberação do conteúdo. Esse cenário, entretanto, contribuiu e ajudou a 

acelerar mais ainda o processo do jornalista multitarefa, um entendimento que parece ser 

comum nas redações: 

 

Eu acho que ela é uma coisa que vai ser cada vez mais natural pro jornalista, 

ele vai ter que ser um jornalista multiplataforma que vai ter que ter um 

conhecimento mais abrangente, no uso do equipamentos, seja um smartphone, 

seja uma câmera fotográfica, ou qualquer coisa do tipo, mas isso também 

prejudica as relações trabalhistas porque eu acho que seria importante que a 

gente tivesse também... tudo bem que a gente trabalhe mais, mas que a gente 

ganhasse mais por conta disso (JN1, informação verbal). 

 

 

Primeiro, apesar de ser uma redação que trabalha para impresso e para online, 

obrigou que fôssemos uma equipe mais dinâmica e que tem um filtro ainda 

mais apurado porque o volume de informações das redes sociais é muito alto. 

A equipe é uma só. Então você precisa ter um filtro maior (TN2, informação 

verbal) 

 

No Novo e na Tribuna, os repórteres eram sempre orientados a ficar atentos aos 

comentários nas redes sociais, caso algo de interesse surgisse poderia se tornar uma pauta. 

Nesse sentido, inclusive, repórteres dos dois jornais souberam do que acontecia em 

Alcaçuz por meio de grupos no Whatsapp. 
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Figura 7: exemplo de repórteres fazendo fotografias durante transmissão ao vivo 

 

Fonte: print de live realizada na redação do jornal 

 

Nos próprios vídeos gravados era possível identificar marcas de um jornalista 

polivalente. Em uma gravação, enquanto ouvíamos um jornalista do Novo, por exemplo, 

explicando o que ocorria na penitenciária e quais seriam as atitudes do Governo para 

conter aquilo, conseguíamos identificar ao fundo das imagens outros repórteres do jornal 

encaminhando mensagens via smartphone e fazendo registros fotográficos de câmeras 

semiprofissionais ou de celulares. Em outro vídeo mais a frente os papéis se invertiam. E 

por atuar em tantos meios, o jornalista acabava fazendo daquelas transmissões seu novo 

bloco de anotações ou seu novo gravador. São apropriados, portanto, novos dispositivos 

que contribuem para a prática jornalística. 

 

Como eu te falei, eu entrevistei o Governador e a live era o único lugar onde 

eu tinha alguma coisa gravada. Enquanto eu entrevistava não estava gravando 

de outro smartphone um áudio, eu não estava filmando em outro celular, então 

o que fiz foi aproveitar o conteúdo daquela live para fazer uma matéria pro 

online (NJ1, informação verbal). 

 

Essa pode ser considerada uma estratégia para que o jornalista consiga enfrentar 

essa realidade polivalente em que se insere, uma forma astuta de apropriação do 

dispositivo tecnomidiáticos.  

 

Entender a reviravolta na produção de notícias e no jornalismo, e decidir qual 

a maneira eficaz de aplicar o esforço humano, será crucial para todo e qualquer 

jornalista. Para determinar qual o papel mais útil que o jornalista pode 

desempenhar no novo ecossistema jornalístico é preciso responder a duas 

perguntas correlatas: nesse novo ecossistema o que novos atores podem fazer, 

hoje, melhor do que jornalistas no velho modelo? E que papel o jornalista pode 
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desempenhar melhor do que ninguém? (ANDERSON, BELL E SHIRKY, 

2013, p.42). 

 

Portanto, entendemos esses espaços também enquanto dispositivo, isso porque 

carregam junto de si possibilidades constantes de construção de sentidos. Surgem mais 

que perfis onde as pessoas podem observar umas às outras, essas redes ajudam na 

articulação de conexões e intensificam interações sociais (ELLISON; BOYD, 2013). Não 

só elas, os próprios recursos existentes dentro dessas plataformas também devem ser 

considerados dispositivos. Tomemos as lives dentro do FB como exemplo. Durante a 

cobertura de Alcaçuz, os jornais (re)significavam aquele acontecimento e os internautas 

que acompanhavam as transmissões, por sua vez, também construíam novas simbologias, 

novas impressões e não apenas a respeito do caso em si. O dispositivo FB e o dispositivo 

live inscrevem-se e sobrepõem-se entre si, queremos destacar que eles nos ajudam a 

construir, através de sua lógica, novas percepções de mundo, mas que são também 

reconstruídos e ressignificados. Com isso, propomos uma relação de conciliação entre a 

prática jornalística durante a cobertura de Alcaçuz e o meio pelo qual o acontecimento é 

veiculado. Ora, segundo as necessidades que o dispositivo pede (como a conexão em rede 

para que ele possa acontecer, ou o aparelho carregado), ora de acordo com a atuação do 

profissional que investe através das escolhas em, por exemplo, responder ou não um 

comentário.  

 

5.3.3 Velocidade, interação e audiência: três ingredientes para o sucesso? 

 

A adoção do uso das lives, antes mesmo da crise em Alcaçuz, nos jornais Novo 

e Tribuna foi pela mesma razão: velocidade. Os jornais queriam distribuir conteúdo no 

momento em que ele estava acontecendo, se apropriar da ideia de tempo real.  

 

A gente usou primeiro o Periscope, mas muitas poucas vezes e nada muito de 

relevância, na verdade... como tinha essa proposta de ser um jornal 

tecnológico, o jornal testava tudo que aparecia. As lives, se não me engano, 

surgiram na crise do sistema penitenciário. Assim surgiram para o Novo, mas 

era uma coisa que não tinha formato direito e a gente chegava com o que tinha 

de novidade. E aí era tudo uma live (NJ2, informação verbal).  

 

Na Tribuna do Norte o processo era similar ao do Novo, o de noticiar 

informações de forma mais veloz e instantânea.  
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O uso da live foi característico do que estava acontecendo com a possibilidade 

de você chegar a uma fatia de seguidores do jornal que acompanhava a situação 

especificamente pelas redes sociais, o cara não entrava no site da Tribuna podia 

até entrar num segundo momento, mas a porta de entrada era a rede social e 

dentro dela você tinha uma fatia que era a live (TN2, informação verbal). 

 

A ideia de cobrir o acontecimento em Alcaçuz ocorreu com essa proposta, de 

divulgar o factual. Durante a cobertura do caso, uma transmissão ao vivo com muitas 

visualizações, comentários, compartilhamentos e curtidas era sinônimo de sucesso. 

Significa dizermos que a audiência não é mais e não foi considerada público passivo que 

recebia as mensagens e não as questionava. Essa ambiência tornou-se durante a cobertura 

mais um espaço de socialização, ainda que informativa, entre jornalistas e público.  

 

Não sou estudiosa, mas eu acho que enquanto espectador eu me aproximo mais 

de um acontecimento quando eu vejo de uma live do que quando eu vejo de 

uma televisão. Eu não sei se é o estilo, porque as vezes a gente faz live não só 

de frente, mostrando aquilo numa selfie, e isso eu sinto que me aproxima muito 

mais daquele acontecimento do que às vezes um link ao vivo na Inter TV, não 

desmerecendo... (TN1, informação em áudio). 

 

Nesta perspectiva de interação percebemos que o Novo, apesar de possuir menos 

seguidores que Tribuna do Norte, conseguiu criar um elo maior com sua audiência. Isso 

ocorreu principalmente porque o jornal, em tempo real ou de forma gerenciada, respondia 

aos diversos questionamentos que chegavam através das transmissões.  

Concordamos com D’Andréa (2015, p.69) quando ele fala que esses são espaços 

que acabam propiciando “um ambiente mais interno e plural de debates”. Foi o que 

aconteceu com os vídeos ao vivo sobre a crise na penitenciária. Ao observamos repórteres 

respondendo falas radicais de internautas ou quando percebemos os sujeitos que estão 

assistindo às transmissões interagindo entre si, é possível enxergar com ainda mais 

clareza as possibilidades de diálogo construídas em rede. 
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Esse aspecto da interação nos remete ainda à noção de engajamento, no qual é 

possível compartilhar, comentar, reagir e até mesmo navegar em outros espaços 

sugeridos. Entendemos, assim, a ligação direta existente entre as interações e conversão. 

É com isso que propomos a construção do marcador call to action, que, na área de 

marketing, tem o objetivo de indicar ao usuário o passo seguinte a sua interação. Portanto, 

optamos por utilizar tal terminologia ao identificarmos que em determinados momentos 

os jornais convidavam seus leitores a buscar mais informações sobre Alcaçuz em outras 

plataformas do próprio periódico.  

 

21

23

Notícia

Gráfico 14 - Comparação entre as interações durante as 

transmissões ao vivo realizada pela TN e Novo

Tribuna do Norte Novo

11

23

Call of Action

Gráfico 15 - Comparação do marcador call to action nas 

transmissões ao vivo realizadas pela TN e Novo

Tribuna do Norte Novo
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Ao construir o acontecimento, o jornalismo está inserindo os sujeitos na 

temporalidade daquilo que está ocorrendo. Constrói, assim, significações para ele próprio 

enquanto prática social e para os sujeitos que novamente se apropriarão a partir de seu 

grau de subjetividade pertinentes ao assunto (FRANÇA, 2012). A busca pela audiência 

faz parte também de como a mídia penetra em nossas vidas. Num acontecimento como o 

de Alcaçuz, em um momento que apenas ecoam boatos, os veículos de comunicação 

acabaram transpondo com ainda mais força os estratos sociais. Para o jornal, a 

oportunidade do acontecimento também possibilitará o alcance da audiência que, no caso 

de Alcaçuz, foi através do ao vivo.  

 

Basicamente a gente era concorrente da Tribuna, eles faziam as lives e nós 

estávamos vendo que a audiência da Tribuna era de duas a três mil pessoas ao 

mesmo tempo e a nossa meta era essa [...]. Se não me engano, no dia da maior 

batalha campal de alcaçuz nós tivemos 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Com 

a transmissão dessa live, o repórter ficava narrando e nós ficávamos mandando 

mensagem par ele (NJ3, informação verbal). 

 

A escolha de realizar as transmissões via streaming, portanto, se deu em parte 

por gerar audiência; e saia na frente o jornal que soltava a informação primeiro. A 

celeridade trazida à difusão das informações tem relação direta com as escolhas dos meios 

apropriados pela redação. Cremos que os meios digitais acirram ainda mais as disputas 

entre quem noticia primeiro. Esse fetiche pela velocidade da informação 

(MORETZSOHN, 2002) foi percebido nas redações dos dois jornais. 

 

Começou como um experimento, mas percebemos que tinha uma audiência e 

as pessoas comentavam e compartilhavam. Eu não sei, mas acho que tem um 

fetiche do público, de nós seres humanos de estar ao vivo. Às vezes a gente 

chegava em algum lugar, tudo bem que a notícia podia estar em cinco minutos 

no portal ou amanhã no impresso, mas as pessoas querem ver o ao vivo o que 

está acontecendo naquele momento e o pessoal lá percebeu isso e decidiram 

usar (NJ1, produtor de conteúdo multimídia, informação verbal). 

 

[...] há a necessidade de a gente assimilar e é extremamente positivo, primeiro 

que você ganha a velocidade. O próprio formato permite que o nosso público-

alvo tenha acesso a uma linguagem e formato diferente e nós não podemos 

deixar de oferecer às pessoas informação em diferentes formatos, é quase uma 

obrigação nossa (TN2, informação verbal). 

 

Para conseguir atender essa demanda de levar a informação imediata durante os 

conflitos em Alcaçuz, os jornais enfrentaram alguns desafios como a falta de conexão 

com a rede em alguns momentos, aparelhos descarregando e o próprio despreparo do 

repórter – que passava minutos apenas mostrando a imagem de Alcaçuz, que não sabia 

como manusear a câmera, ou não tinha boa oratória. Ao todo, contabilizamos na Tribuna 
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do Norte a interrupção de 21 das transmissões. Entretanto, vale ressaltar, algumas 

dessas transmissões já estavam em seu final, com o repórter se despedindo. No Novo, o 

número foi bem menor, com um total de nove. O despreparo do repórter, na verdade, é 

encarado nesta pesquisa como uma consequência da falta de orientação das redações. Ao 

serem questionados se a redação guiava sobre o uso do aparelho ou como falar e se 

apresentar ao público, três jornalistas repórteres nos informaram que não, que a única 

coisa que solicitavam era manter a câmera na horizontal. Quando questionamos os outros 

dois jornalistas, que ocupavam cargos de chefia, nos responderam o mesmo. Percebemos 

com isso que o conhecimento construído se deu à medida que as lives são utilizadas. 

Aprendem, portanto, na prática.  

 

5.3.4 Apropriado, significado e narrado: o papel do jornalista na construção do 

acontecimento 

 

A cobertura da rebelião na penitenciária de Nísia Floresta nos chamou atenção 

ainda pelo fato dos longos vídeos construídos. No total, os dois jornais produziram juntos 

mais de 23 horas de gravação, apenas o Novo foi responsável por 16 horas. A orientação 

da redação para as duas equipes era de que eles demorassem o máximo que podiam nas 

lives. Pudemos constatar que aqueles vídeos mais curtos eram interrompidos pela falta de 

conexão o que novamente nos remete a como essa prática está inserida às lógicas do 

dispositivo.  

Nas lives realizadas em Alcaçuz percebemos que os jornalistas se 

transformavam, muitas vezes, em uma espécie de narrador dos fatos. Devido à visão 

privilegiada que tinham da penitenciária eles conseguiam descrever o que viam, explicar 

as ações dos detentos e também da polícia. Nesses casos em que não havia um roteiro 

definido e o imprevisível do que poderia acontecer circundava o trabalho dos 

profissionais, foi necessária improvisação e interpretação imediata para aquilo que eles 

viam, que, inclusive, viam junto do espectador. Em uma das últimas transmissões, por 

exemplo um dos jornalistas disse:  

 

Eu vou tentar situar vocês, porque eu sei que é difícil. Não dá pra fazer zoom, 

vou logo avisando, eu vou citar, vou narrar para vocês o que está acontecendo, 

essa é a informação que a gente pode prover agora... À esquerda do vídeo, no 

limite da tela tem um portão, tem a saída que dá acesso pros pavilhões, tem um 

grupo de presos lá e à direita da tela está o outro grupo de presos que é o PCC, 
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no meio também tem gente do Sindicato, eles ficam tacando pedras, pau, tudo, 

entendeu?! (Repórter do Novo Jornal, parte do áudio de live realizada). 

 

Exemplos como esse demonstram que a prática jornalística empreendida através 

das transmissões ao vivo ajudou a (re)construir os acontecimentos, a recriá-los a partir de 

uma nova ótica, a do repórter. À medida que o ao vivo está sendo transmitido, portanto, 

o fato está sendo significado junto (CERQUEIRA, 2015). “Jornalisticamente, acho que a 

live abre uma janela imensa que não se sobrepõe por exemplo a uma foto, não se sobrepõe 

a um texto ou a um vídeo, nem pode se restringir ao Facebook” (TN1, informação verbal). 

Para os repórteres do Novo as transmissões foram positivas: “Eu achei que foi 

muito proveitosa, rendeu um bom material. Apesar do exagero, às vezes, das lives... Eu 

acho que a gente conseguiu de uma maneira ampla...” (NJ2, informação verbal). 

Assim, avaliamos que as escolhas apresentadas pela Tribuna do Norte e Novo e 

pontuadas através da Análise de Cobertura Jornalística foram realizadas ao passo que 

aquele acontecimento era apropriado pelos dois jornais. Em maior ou menor escala, a 

partir das subjetivações construídas e da quebra do cotidiano, ao qual faz referência 

Cerqueira (2015), o acontecimento foi ressignificado.  

Ao analisarmos, portanto, as marcas existentes no produto, as escolhas que 

envolviam a apuração via streaming, que fizeram a composição do material ser da forma 

que era, estamos levando em consideração a rebelião em Alcaçuz tanto no que diz respeito 

à causalidade como no aspecto das significações que lhe foram atribuídas pelos veículos 

de comunicação TN e Novo e, por consequência, por aqueles que receberam as 

mensagens.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inegável é o papel da internet nos dias atuais e como os sujeitos têm consolidado 

maior interação apropriando-se dela. O resultado dessa convergência midiática existente 

perpassa não apenas o fortalecimento das conexões, parte também de fenômenos como a 

mobilidade que implica na forma do como e quando estamos consumindo algo – em 

outras palavras, de que estamos sempre em movimento e em qualquer hora ou lugar 

estamos possibilitados a acessar informações remotamente. Mudanças que acabam 

configurando os processos produtivos e de consumo dos produtos midiáticos 

(BITTENCOURT, 2017).  

Nesse contexto não poderia ficar de fora o jornalismo. Área que bebe à exaustão 

das mudanças ocorridas graças aos processos convergentes, e que são acelerados cada 

vez mais, diga-se de passagem. Identificamos mudanças em rotinas, no perfil do 

profissional e na organização como um todo (KOLODZY, 2006; SALAVERRÍA, 2010; 

BARBOSA, 2013). É cada vez mais evidente a constatação de jornalistas produzindo 

conteúdo para diversas plataformas, exercendo funções múltiplas. A sobrecarga do 

trabalho é sinônimo da precarização das redações, que para economizar passam a requerer 

profissionais multiplataformas. A exigência é que fotografem, escrevam flashs para sites 

e redes sociais, façam vídeos e ainda tenham tempo (ou que encontrem) para escrever a 

pauta (ou melhor, as pautas) para a edição impressa do dia seguinte.  

A adoção de novas tecnologias e soluções em comunicação que proporcionem 

velocidade na divulgação da informação e audiência interativa nas ambiências digitais é 

uma premissa. A utilização dos dispositivos móveis digitais, aliados à possibilidade de 

levar informação na velocidade do tempo já é uma realidade para os veículos de 

comunicação (SILVA, GUIMARÃES, SOBRINHO NETO, 2016). Hoje, os jornais não 

se permitem mais guardar informações para noticiar e dar o furo depois, pois se assim o 

fizerem correm o risco de 10 minutos depois verem o acontecimento no portal do 

concorrente. A notícia é dada a conta-gotas, se chega conteúdo novo ele deve ser 

publicado imediatamente. As transmissões ao vivo ajudam a desempenhar bem esse 

papel.  

Em nossa pesquisa analisamos como dois jornais do Rio Grande do Norte têm 

feito das lives streaming uma estratégia de apreensão e compartilhamento dos 

acontecimentos factuais. Resgatamos nossa questão-problema “como os jornais Tribuna 

do Norte e Novo estruturaram e construíram o acontecimento Rebelião em Alcaçuz, em 
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janeiro de 2017, através de transmissões ao vivo realizadas no site de rede social 

Facebook?  

Esse foi um acontecimento que chocou pela brutalidade de como sucedeu e que 

parou não só a mídia e a sociedade potiguar como fez o Brasil inteiro voltar seus olhares 

para o estado do Rio Grande do Norte. Observamos que a escolha de realizar vídeos via 

streaming foi uma das diversas estratégias utilizadas pelos jornais para levar com maior 

velocidade os fatos que ocorriam em tempo real no presídio. As transmissões 

possibilitaram aos periódicos levar a informação em primeira mão e aumentar a audiência 

das redes sociais dos periódicos, aumentando interação e, consequentemente, número de 

cliques.  

Assim como Renault (2013) constatou que as redações dos quatro principais 

grupos de jornais impressos do país, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor 

Econômico e Globo, investiam no uso de tecnologias – como câmeras para produção de 

conteúdo digital e smartphones - para não ficar atrás na concorrência, podemos inferir 

que as lives por parte da TN e Novo trazem o potencial de interagir e engajar seus leitores.  

No Novo, as transmissões eram realizadas, normalmente através de smartphones 

da redação, entretanto, devido a péssima conexão em Alcaçuz, durante essa cobertura os 

jornalistas utilizaram seus próprios aparelhos e rede móvel e, ao final, não foram 

ressarcidos. Identificamos, ainda, que durante o período de crise da penitenciária, os 

repórteres chegaram a trabalhar mais de 12 horas, o que demonstra ainda mais a 

precarização da profissão dos jornalistas que atuavam nas duas empresas. 

Para responder a pergunta central de nossa pesquisa, nos ancoramos no protocolo 

metodológico de Análise de Cobertura Jornalística (SILVA, MAIA; 2011a, 2011b; 

SILVA e SOARES, 2013). Com ele, buscamos compreender, a partir das marcas deixadas 

no conteúdo dos vídeos, como se deu a cobertura do acontecimento em questão. Nesse 

sentido, realizamos uma avaliação exploratória de 69 lives. Apesar de trazer níveis 

analíticos que contribuam para o entendimento da produção de conteúdo impresso, 

televisivo e radiofônico, identificamos a necessidade de construir novos marcadores 

analíticos para a ACJ, especialmente porque a empregamos, de modo inovador, a um site 

de rede social.  

Consideramos que a proposta foi primordial para o desenrolar desta investigação 

e que aliada a técnicas como a entrevista semiestruturada ela possibilitou tanto analisar o 

processo de produção do acontecimento por parte dos jornais quanto compreender a 

forma como jornalistas enxergam as ambiências digitais enquanto aliadas a sua prática 
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profissional. Esperamos que a adaptação deste protocolo possa contribuir com outras 

pesquisas que se apropriam das redes sociais para entender as transformações na área do 

jornalismo, suas práticas, rotinas e, também, como os SRS’s estão integrados às redações.  

Constatamos que nesse processo de estratégia de cobertura da rebelião em 

Alcaçuz, o uso dos dispositivos móveis digitais com conexão em rede se fez necessário. 

Todas as lives foram veiculadas através da captação de áudio e imagem de smartphones. 

Quando não havia conexão em rede ou os aparelhos estavam descarregando os jornalistas 

não conseguiam fazer a transmissão ao vivo do acontecimento. Apesar do esforço e 

trabalho duro desempenhado pelos jornalistas das duas redações nesse período, a análise 

nos possibilitou inferir como era precária a situação dos repórteres. Com equipes 

pequenas, os profissionais trabalharam mais de 12 horas ininterruptas para dar as 

primeiras informações que conseguissem através das transmissões ao vivo.  

O nosso primeiro objetivo específico conversa diretamente com o que 

pontuamos. Buscamos com ele entender as marcas deixadas no produto para compreender 

melhor o processo. Diferente de produtos textuais, o conteúdo em audiovisual nos 

possibilitou encontrar muitas marcas. E a partir delas e das entrevistas realizadas podemos 

inferir que não houve a construção de um discurso reflexivo-crítico sobre o irrompimento 

daquele acontecimento. Percebemos que a maior parte das lives traziam apenas um 

jornalismo informativo.   

No que diz respeito ao repórter identificar as redes sociais como espaços para 

sua atuação, eles apontaram que as utilizam e que reconhecem esse um caminho sem 

volta, no qual é de suma importância o profissional ter ainda mais conhecimento sobre os 

diversos ambientes multiplataformas. A rebelião em Alcaçuz, por exemplo, foi coberta 

no Facebook também com publicação de imagens e textos curtos construídos pelos 

próprios repórteres.  

Aproveitamos para ressaltar os aspectos interacionais observados. Mesmo o 

Novo tendo uma equipe menor, seus jornalistas – ainda que atuando de forma exaustiva 

e sobre pressão -, souberam usar o espaço do ao vivo para interagir com seus seguidores. 

Cremos que esse fato se deu devido aos investimentos constantes da empresa em estar 

presente e atuante nas plataformas digitais e também, de um modo negativo, pela forma 

como os repórteres dessa organização aprenderam a lidar com as lives de maneira 

extremamente empírica e sem preparo algum.  

Em termos de discutir o jornalismo enquanto prática social que (re)constrói o 

acontecimento a partir da análise do uso do ao vivo demonstramos preocupações em 
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relação aos resultados encontrados. Consideramos que os repórteres, à medida que 

construíam as transmissões e narravam os fatos que ocorriam naquele exato momento 

estavam, sim, transformando e significando o acontecimento, entretanto ao contrário do 

que ocorre quando produz um texto escrito, o profissional corria o risco de não 

compreender as implicações de suas escolhas discursivas e, assim, assimilar quais seriam 

os possíveis desdobramentos para aquele acontecimento. 

Não se trata de um risco ou preocupação de um erro de concordância, mas de o 

próprio jornalista perder naquele momento a oportunidade de refletir sobre o que estava 

acontecendo – ele deixa de ser o mediador da notícia e transforma-se em um 

intermediário. Em nossas entrevistas, apenas um único jornalista refletiu sobre sua prática 

de forma que a mudaria durante aquele tempo. “Alcaçuz acontece até agora, com todo 

mundo. Aquela rebelião, eu diria, que foi o estopim do que passa o sistema prisional do 

RN, e a gente vive Alcaçuz até hoje, por exemplo, o presídio ainda não está concluído, 

então a gente tem que continuar cobrando várias coisas” (TN1, informação verbal).  

Retomando as hipóteses de nosso trabalho, foi possível constatar que as 

transmissões ao vivo proporcionaram maior celeridade e transporte da mensagem (h1), 

além de serem um recurso que auxilia na cobertura de acontecimentos factuais, como o 

de Alcaçuz (h2). Corroboramos nossas hipóteses através das entrevistas nas quais todos 

os entrevistados em algum momento denotaram a necessidade de publicar informações 

com maior rapidez.  

Assim, esperamos que nossa pesquisa possa contribuir para a reflexão do cenário 

em que o jornalismo se encontra atualmente, um cenário de mudanças mesmo a partir da 

análise de um caso em específico. Em nosso entendimento, não basta apenas narrar o 

acontecimento sem que pensemos a respeito dele, sem que possamos dar vida ao seu 

caráter simbólico. Nos apropriando pela última vez nesta pesquisa de Quéré (2005), 

entendemos que o acontecimento ultrapassa barreiras e torna-se, em cada sujeito a quem 

ele acontece, algo diferente. Foi com esta perspectiva que buscamos trabalhar o 

acontecimento rebelião em Alcaçuz exatamente a partir das lógicas de um site de rede 

social, já ele mesmo por ser um dispositivo imprime no seu funcionamento diversas 

subjetivações. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

Roteiro para entrevista semiaberta sobre (a) a prática jornalística e uso das redes sociais 

nas redações dos jornais Tribuna do Norte e Novo e (b) cobertura da rebelião em Alcaçuz, 

em janeiro de 2017, a partir do uso das lives. As perguntas abaixo foram utilizadas como 

um guia para nossa entrevista com os jornalistas. 

 

1. Há quanto tempo trabalha no jornal? 

2. Você percebeu mudanças na sua rotina de trabalho de quando começou até hoje? Se 

sim, poderia citar exemplo? 

3. Que tipos de tecnologias utilizam e como? 

4. Como, normalmente, fazem uso das redes sociais? 

5. E o Facebook, como você e o jornal usam no dia a dia? 

6. Lembra de quando passaram a utilizar as transmissões ao vivo? 

7. Qual foi o motivo para o jornal usar esse dispositivo? 

8. Como souberam da rebelião em Alcaçuz? 

9. Como foi a cobertura da rebelião, como o jornal se articulou? 

10. Sobre as transmissões das lives, quais eram os principais desafios naquela cobertura 

especificamente? 

11. Qual era a orientação da redação na época para realizar a cobertura? 

12. Porque utilizar as transmissões nessa cobertura? 

13. Como você avalia a cobertura da rebelião em Alcaçuz através das lives? 

14. Como era a interação com o público? Você costumava responder as perguntas feitas 

ao vivo? 

15. Você avalia que a construção da narrativa sobre o acontecimento da rebelião, através 

das lives, foi eficaz? 
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Apêndice B 

 

Entrevistas transcritas com repórteres e com cargos de chefia dos jornais Tribuna do Norte 

e Novo.  

 

ENTREVISTA COM TN1, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NA 

REDAÇÃO DA TRIBUNA DO NORTE. 

 

Há quanto tempo trabalha no jornal? 

Eu trabalho como repórter e fui contratada pela Tribuna em novembro de 2015, apesar de 

já estagiar aqui antes, desde 2014.  

 

Nesse período, você percebeu mudanças? Se sim, poderia citar algumas? 

Eu percebo o uso de mais tecnologias ao longo do tempo. Falando como Tribuna e 

também como repórter, a gente tem mais atuação nas redes sociais.  

A nossa atuação tem impacto direto no nosso site. Porque qual é o objetivo hoje da 

Tribuna? É produzir conteúdo para duas plataformas que são a digital e impresso, para 

esses dois meios. E a gente trabalha sempre em cima disso. Quando eu entrei, os 

repórteres da redação - que por sinal tinham muitos mais repórteres, para você ter uma 

ideia em 2015 essa redação tinha, se não me engano, 48 pessoas, hoje a redação tem 24 

pessoas. Ou seja, em dois anos esse número caiu pela metade. Então a mudança que vi ao 

longo desse tempo foi o enxugamento da equipe. A gente continua fazendo um jornal do 

mesmo tamanho que há dois anos com uma equipe menor. E a partir disso a gente também 

começou a usar muito, muito mesmo, o celular da empresa.  

A gente usava o celular da empresa, que é um lixo diga-se de passagem, isso não é 

nenhum segredo, antes só com ligação ou no máximo mandar mensagem de Whatsapp e 

olhe lá. Hoje em dia a gente usa muito para mandar e-mail, para escrever texto nele, para 

mandar um flash – que é um pequeno texto para o jornal online, para o site da Tribuna. 

Eles vão editando e colocando o conteúdo lá. É isso, uso de mais tecnologias. 

 

Normalmente o conteúdo que você produz para o digital é o mesmo que o impresso? 

Isso passa por diversos filtros. Geralmente a gente sai com uma orientação da redação 

sobre o que vai entrar no on-line e o que vai entrar no impresso sobre o conteúdo que a 

gente está fazendo. Mas ao longo de uma apuração tudo isso pode mudar. E mesmo você 

sabendo sobre as regras de noticiabilidade, critérios de noticiabilidade, o que é mais 

relevante, menos relevantes, só a experiência vai lhe fazer dizer o que é mais relevante 

para o impresso e para o digital.  

Antigamente, quando eu entrei na Tribuna, em 2014, a gente tinha uma história de guardar 

conteúdo para dar no jornal impresso. Mas nessa época existiam quatro jornais impressos 

dentro de Natal, Jornal de Hoje, Tribuna do Norte, Novo e Diário de Natal. Então existia 

uma concorrência absolutamente gigantesca de quem dava o conteúdo mais relevante e 

no impresso, mas ao passar do tempo e eu acho que principalmente de 2015 para cá a 

gente viu esses critérios mudarem um pouco.  

A gente guarda, como a gente costuma dizer, algo pro impresso, a notícia mesmo, o fato 

que a gente sabe que somente a gente tem. Mas eu diria que isso é 5% da apuração que 

se faz no dia, quase nada.  
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O que a gente faz, por exemplo... hoje nós estamos tendo a greve da polícia militar, a 

gente cobre a greve e o mais rápido que puder a gente manda um flash para o site, que 

hoje basicamente só concorre com G1, a gente não concorre com blogs. E a gente coloca 

no site o factual “polícia militar está fazendo greve”. Aí vamos dizer que surge no meio 

da apuração alguma notícia como “o estado vai entrar na justiça para impedir a greve na 

polícia militar”, a gente também joga no site. Antigamente a gente deixaria isso para o 

impresso.  

Mas fica velho se for para o impresso.  A gente tem muito essa noção hoje em dia de que 

a notícia, o fato, não pode ser guardado. Tem que ser dado. Tirando essas exclusivas, os 

conteúdos diferenciados, como reportagens, uma grande reportagem pro domingo a gente 

guarda, mas o hard mesmo, o factual a gente sempre coloca.  

 

Que tipos de tecnologia vocês utilizam e como? 

Nós temos o TN Online, que nos auxilia na questão das lives. Tem algo que se chama 

“Sextou”, que é aí é o uso de um equipamento mais profissional, tem as câmeras do 

estúdio e são diferentes das lives que a gente faz com o celular. No dia a dia, a gente sai 

ou com o celular do jornal ou com o nosso. Eu não saio com o do jornal para fazer live, 

acho que ninguém aqui usa, porque é muito ruim. Por exemplo, o celular convencional 

do jornal a gente recebe quando chega antes da pauta que é pra conseguir se comunicar. 

Para fazer ligações e também via Whatsapp. É o nosso canal de comunicação com o 

mundo e a gente fica com o celular até o final da nossa apuração. Mas, muitas vezes, não 

tem celular para todo mundo o que é uma complicação. 

 

Como você utiliza as redes sociais na sua rotina? 

Rede social eu acho que é fundamental para apuração. Tanto para observar o que as 

pessoas estão comentando, tanto para ir atrás das pessoas. Eu uso para as duas coisas. 

Tanto para olhar o que as pessoas estão comentando como para me comunicar com elas. 

Antigamente eu não usava Twitter, eu odiava. Mas daí, no começo de 2017 eu tive que 

fazer um, eu vi a necessidade e a importância que ele tem em Natal. Hoje eu tenho mais 

para observar do que pra falar. 

 

E o Facebook? 

Eu já usava o Face para coisas pessoais e aí eu postava mais coisas pessoais. Hoje em dia 

essa é a minha rede social profissional e o Instagram uso para o pessoal. Porque eu entro 

em contato com fontes e eu tenho muitas no Facebook e daí eu preciso ter muito cuidado. 

Nunca posto no Facebook pedindo sugestão de pauta, não gosto de fazer, não é meu estilo 

e eu acho que ninguém aqui na Tribuna faz porque a gente entende que esse método é um 

pouco preguiçoso. E a gente tem algumas regras de etiqueta para o Facebook.  

 

E você lembra quando foi a primeira vez que fizeram uma transmissão ao vivo? 

Live é um pouco recente para a gente, do ano passado para cá. Quando a gente sai do 

jornal, a gente ainda está navegando no mar do que é live, a gente sabe o que é, sabe como 

fazer, mas a gente não estabeleceu um manual de regras sobre como utilizar. 

Antigamente a gente fazia muito mais live. Hoje nós entendemos que ela tem que ser mais 

restrita a conteúdos mais relevantes. Por exemplo, uma passeata de servidores na Avenida 

Salgado Filho parando o trânsito é algo de muita relevância e que as pessoas querem ver. 

Uma vez eu fiz uma live muito interessante dentro do Hospital Giselda Trigueiro. O lugar 

cheio de problemas, tinha lixo no corredor, tinham muitos problemas... Eu fui narrando e 

mostrando o lixo, narrando a situação e falando sobre a situação que eu tinha apurado e 

eu cometi um erro, ninguém me repreendeu, mas eu acho que foi um erro de entrevistar 
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uma pessoa numa live, eu acho que isso é muito navegar no desconhecido porque pode 

ser que dê certo a entrevista como pode ser que a pessoa dê um murro na minha cara 

porque não quer ser filmada.  

 

Esses são os desafios do ao vivo... 

Exatamente. Desde aquele período eu refleti e pensei que eu não deveria ter feito aquilo. 

Deveria ter pedido primeiro autorização para aquela pessoa que estava no hospital. Por 

mais que fosse uma pessoa maior de idade e que se dispôs a fazer, mas eu não voltei a 

repetir. Coisas flagrantes a gente costuma fazer as lives. 

 

Qual foi o motivo para vocês começarem a usar o dispositivo? 

A partir do momento que a gente viu outros jornais usando. Nós não fomos os primeiros 

a fazer as lives. Acredito que tenha sido o Novo Jornal. Mas antes disso New York Times 

já fazia, o Globo, Folha de São Paulo já faziam. Mas foi a possibilidade daquela 

ferramenta, vendo que estava dando certo para outros jornais. A Tribuna tem muito disso 

em tudo. Por exemplo, a lista de transmissão do Whatsapp, só fez que depois que percebeu 

que outros jornais faziam e que dava muito certo. Percebo muito isso na Tribuna. Ela é 

muito tradicional, muito conservadora. Ela não inova antes que outra não inove. 

  

Existia algum direcionamento do que fazer durante as lives? 

Sempre existiu, bem prévio, mas sempre existiu. Nós fomos aprendendo juntos, eu diria, 

a partir do momento que fomos fazendo. Mas sempre teve. “Quando você chegar lá você 

vai me mostrar isso, mostrar aquilo” e hoje em dia não é diferente. Hoje tem um cuidado 

bem maior do que tínhamos no começo. Também em relação a duração de lives. Por 

exemplo, eu fiz uma live agora no Carnatal, cobrindo um dia, e aí meu editor – eu gosto 

muito de conversar com meus editores sobre isso – e daí eu perguntei para ele o que ele 

achava de fazer uma live de Safadão e ele disse que achava massa e só me orientou a fazer 

com o telefone na horizontal. Foi o que eu fiz. E ele disse também o seguinte: “tente fazer 

a live curta quando ele estiver se aproximando de você, seis ou sete minutos de live” - 

então deu uma puta audiência. 

 

Para Alcaçuz vocês conseguiram seguir essas orientações? 

Posição no celular sempre na horizontal, já era regra e pronto, só isso. Tentar dizer o nome 

e o que estava fazendo ali. 

 

Como funciona o tempo da live, depende da informação que vocês vão passar ou 

depende da audiência?  

Geralmente quando um ato estiver ocorrendo a gente faz, mas quando o ato é muito 

prolongado e repetitivo a gente para porque não há necessidade de ficar transmitindo 

aquilo, porque o repetitivo cansa para nossa visão e para quem está assistindo, não tem 

mais o que narrar. Desligamos e quando aparece algo de maior relevância retomamos. 

Por exemplo, eu fiz uma transmissão sobre a transferência de uns presos no aeroporto, 

que eu comecei e só terminei quando eles subiram no avião. Foi uma live bem comprida, 

eu fui narrando, narrado, depois vi que ficou repetitiva, mas não podia encerrar porque as 

pessoas tiveram o início de uma história e elas queriam o fim. E que aquele fim poderia 

durar um dia, por exemplo. Ali foi uma live que fiquei do começo, meio e fim. Mas às 

vezes a gente encerra antes do fim porque sabe que aquilo não vai acabar tão cedo. 

 

Que tipo de rede você utiliza para fazer as lives? 
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A internet do meu celular, que é o que eu uso para fazer as lives ,é pós-paga. Porque a 

live exige uma qualidade maior, mais internet. Que o celular do jornal não tem. 

 

Como foi essa cobertura da rebelião de Alcaçuz, como vocês descobriram a rebelião? 

Acho que eu fui a primeira pessoa da Tribuna, ou uma das primeiras, a saber da rebelião. 

Eu tenho muito fonte do sistema prisional por causa da minha rotina de cobertura do 

sistema prisional. Alguns familiares de presos começaram a me mandar mensagens sobre 

a rebelião em Alcaçuz, isso era final de tarde no sábado, dia 14 de janeiro desse ano.  Eu 

disse “ok, rebelião quase toda semana tem rebelião em Alcaçuz”, não é até então algo 

extraordinário. Mas tinha um quesito que era muito importante, há duas semanas 

tínhamos tido rebelião em Manaus, e enfim, poderia ser um indicador de algo mais grave. 

Imediatamente eu entrei em contato com meu chefe, que quase nada na redação acontece 

sem o aval dele, como se tratava de algo muito grave, eu disse - “estou recebendo umas 

informações, assim assado, mulheres de presos falando que há uma rebelião”. Até então 

eu ainda pensava que era uma rebelião que iria terminar na segunda, que geralmente é 

isso que acontece: as rebeliões começam e acabam na segunda porque acaba alimento e 

tal. O editor disse “Aura, eu vou mandar um carro para ir pegar você” - não era meu dia 

de plantão, eu estava de folga, e ele disse “você pode ir até Alcaçuz?” Falei que podia. Aí 

veio um carro e um fotógrafo me pegar na minha casa e acho que de cinco e meia da tarde 

estava em Alcaçuz. Foi aí que começou a rebelião. Tive a ideia de transmitir... tem muito 

assim, as vezes a live parte do repórter que quando tá numa apuração, muitas vezes, fala 

“aquilo acho que rende uma live legal”, explica o motivo do porquê rende e pronto, e o 

editor fala pra fazer e na menor parte das vezes diz que não faça. Aí eu disse “acho que 

aqui rende uma live” quando as mulheres estavam bem exaltadas, e aí eu comecei a fazer 

uma transmissão, e acho, é a live mais vista da história da Tribuna, se não me engano.  

 

Como era a articulação do jornal, a logística durante a cobertura? 

Prioritariamente, saíamos da Tribuna com carro da Tribuna, em alguns casos quando tem 

todos os carros ocupados por alguma questão, durante o dia são só dois carros para todo 

o jornal e a noite temos um carro, mas como toda a produção é de dia não temos carros 

suficientes para a demanda do jornal, então a gente pega táxi. Mas para Alcaçuz todas as 

vezes eu fui com o carro do jornal. 

 

Como foi a rotina do jornal durante a cobertura? 

Alguns repórteres geralmente já sabiam que iam para Alcaçuz e que ia para Governadoria 

porque todo dia tinha pelo menos duas coletivas de impressa, então já sabíamos que tinha 

que ir para Alcaçuz e para Governadoria. Não lembro muito bem da ordem, ficou tudo 

tão maluco, as vezes chegávamos de manhã e saíamos a noite do jornal, mas geralmente 

ficavam dois repórteres na cobertura de Alcaçuz, porque um repórter não dava conta era 

muita coisa. A gente chegava, recebia uma orientação geral, nem recebia pauta escrita, só 

orientação geral e vai lá e pronto. 

 

Você ia sempre acompanhada de um fotógrafo? 

Não, nem sempre. Geralmente sim, mas nem sempre.  

 

Qual era a orientação da redação para a realização dessas transmissões? 

Tinha orientação, saíamos daqui e eles diziam, “vão até lá e vejam se rende live”. Rende 

live é o que? Se estiverem rebelados no telhado, se tiverem tocando fogo dentro do 

pavilhão. Se tiver tudo calmo, parado e tranquilo não rende, porque vamos ficar narrando, 

narrando, narrando. A não ser que seja uma live, eu acho que teve uma teve uma pessoa 
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que fez uma que durou dez minutos falando o que havia apurado, só que ele estava na 

frente do presídio. E a gente mostrava muito a condição dos jornalistas, virava a câmera 

da live e mostrava os jornalistas em cima do morro, tentando cobrir tudo para passar para 

o público... A orientação da redação era para ver se rende, eles diziam “liga pra gente para 

ver se rende live”, essa frase é clássica, não só para Alcaçuz, para tudo. 

 

O que seria o render de uma transmissão ao vivo? 

É algo que tem um valor de notícia muito forte, algo muito relevante socialmente, para 

um grande número de pessoas. E que a gente sabe, querendo ou não, que vai render 

acesso, não há como dissociar uma coisa de outra no jornalismo, não há como dissociar 

clique de reportagem.  

 

Como se deu a escolha dos repórteres para a cobertura de Alcaçuz? 

Aqui a gente não tem muito essa coisa de delimitações de repórteres. Antigamente era 

bem mais delimitado, mas atualmente não existe essas delimitações. “Haaa, tem um 

repórter que faz segurança pública, repórter de polícia, de cultura”, não. A gente tem no 

caderno de Natal, que cobriu Alcaçuz, quatro repórteres dois de manhã e dois a tarde, eu 

sempre fiz Alcaçuz por causa realmente da minha afinidade com o tema, facilidade com 

as fontes, saber por onde encaminhar, eles também observam isso, tem outro repórter 

também que é muito bom de fazer live porque ele é muito desenrolado, comunicativo, já 

eu não gosto de fazer live porque falo baixo, sou super tímida, pode não parecer, mas eu 

sou mega tímida, eu gosto mais de observar as coisas do que falar as coisa, mas não há 

critérios, pudesse ser que uma pessoa que nunca cobrisse fosse, aqui no caderno de Natal 

todo mundo faz tudo. 

 

Me fala como você avalia a cobertura da Tribuna do Norte?  

Para mim foi um divisor de águas na minha carreira, é tanto que acabei meu curso agora 

e fiz meu TCC sobre Alcaçuz. Ali aprendemos muitas coisas sobre tudo, sobre jornalismo 

e vida. 

 

Sobre o que foi seu TCC? 

Mães de Alcaçuz foi o nome. Nasceu a partir da rebelião, não é sobre a rebelião. Vou 

contar rapidinho... Eu via muitas mães, mulheres. Mães e esposas loucas ao redor do 

presídio e eu via a imprensa cobrindo...e que eu acho que foi uma falha da imprensa em 

geral, não só da Tribuna, ouvindo a versão oficial dos fatos do que estava acontecendo, a 

gente escutava pouco aquelas mulheres e o máximo que a gente perguntava era um “e aí 

o que está acontecendo”, e elas respondiam “meu filho está lá morrendo”, mas a gente 

não sabia o estado dessas pessoas. E aí eu coloquei essa semente na minha cabeça, mas 

eu não sabia que ia ser meu TCC eu só me questionava sobre o que essas mulheres 

passaram e o que fez os filhos delas chegarem até ali, será que elas erraram na criação, 

será que se sentem culpadas pelos filhos estarem ali ou não, foi assim que delimitei as 

mulheres.  

 

Alcaçuz não foi só aquele momento... 

Não. Alcaçuz acontece até agora, com todo mundo. Aquela rebelião, eu diria, que foi o 

estopim do que passa o sistema prisional do RN, e a gente vive Alcaçuz até hoje, por 

exemplo, o presídio ainda não está concluído, então a gente tem que continuar cobrando 

várias coisas.  

 

E quais os desafios que vocês encontraram?  
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A conexão, que era horrível, foi um desafio. Mas o meu celular era o único que tinha 

internet, e que tinha internet para fazer live. Everton Dantas, do Novo Jornal, ficava 

falando “não estou acreditando que não estou conseguindo fazer”, e ele me perguntou 

qual era a minha internet. Sendo que fui a única, eu acho, que consegui transmitir pelo 

pacote de internet que tinha. Onde a gente estava a internet caia, era muito horrível. Lá 

em Nísia Floresta a internet é muito ruim.  

 

 

Houve algum outro desafio? 

Acho que a maior dificuldade era a falta de informações concretas, aí eles convocavam 

três coletivas de impressa e não falavam nada, ou diziam algo que não acontecia. 

De forma geral, era a falta de informações que tínhamos. Nós sabíamos que tinha uma 

rebelião se estendendo por horas e por dias, e não sabíamos o que estava acontecendo ali. 

Chegavam várias informações desencontradas, para você ter ideia de como foi caótica a 

nossa cobertura: até o segundo dia, o Governo negava que ali estivesse acontecendo uma 

rebelião, a gente na porta do presídio olhando e ouvindo tudo que estava acontecendo e o 

Governo dizendo que não e que estava tudo em paz, em Alcaçuz, os ânimos só estavam 

um pouco agitados.   

Uma outra dificuldade tão grande foi a conexão das redes e a bateria dos celulares, pois 

não tinha onde carregar celulares, aí quando foi na segunda-feira perguntei pelo grupo da 

Tribuna que quem tivesse carregador portátil levasse porque a gente ia precisar para fazer 

live, esse era um problema tão grande quanto a internet, e lá é uma mata, não tinha onde 

carregar. E a internet da live consome muita bateria do celular.  

 

Como era a interação com o público, ela existia? 

Bastante. Conseguimos ver quem tá vendo, nem sempre eu conseguia responder, mas aí 

em algumas lives, na maioria tem um editor observando os comentários e ele responde 

através do perfil da Tribuna. No caso de Alcaçuz eram muitos comentários, eu conseguia 

ver, mas quase não respondia. De vez em quando eu lia e respondia ao vivo e o pessoal 

agradece. Geralmente não dava tempo de digitar a resposta, mas a gente lia e respondia. 

E eu via a interação... as pessoas às vezes falavam “tá muito vento, tenta afastar”, e eu 

afastava... “tá muita claridade” e eu tentava posicionar para melhorar. A gente tinha muita 

interação... às vezes o pessoal falava que não tava ouvindo nada do que eu tava falando e 

aí eu tinha que aumentar a minha voz.  

 

Como você avalia essa cobertura através das transmissões ao vivo? 

Eu acho live, particularmente, muito interessante, apesar de eu não gostar muito de fazer, 

mas profissionalmente eu acho de extrema relevância ao jornalismo. Por mais que a gente 

tenha um texto quase imediatamente ao acontecimento do fato no site da Tribuna, ou um 

pequeno vídeo no site da Tribuna ou uma foto, nada se compara a você poder ver aquilo 

de dentro de sua casa, dentro de um banheiro, ao vivo acontecendo, às vezes a milhares 

de quilômetros de você, então eu tenho essa percepção do gigantismo que uma 

transmissão ao vivo pode representar para o jornalismo. Jornalisticamente, acho que a 

live abre uma janela imensa que não se sobrepõe por exemplo a uma foto, não se sobrepõe 

a um texto ou a um vídeo, nem pode se restringir ao Facebook.  

Acho que a tendência é ter mais espaços para transmissão ao vivo. E que nem é como 

televisão, por exemplo. Acho que a live de um jornal me dá muito mais liberdade do que 

falar e de mostrar do que um link ao vivo de uma Inter TV, uma Ponta Negra, seja de qual 

televisão for. Não sou estudiosa, mas eu acho que, enquanto espectador, eu me aproximo 

mais de um acontecimento quando eu vejo de uma live do que quando eu vejo de uma 
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televisão. Eu não sei se é o estilo, porque as vezes a gente faz live não só de frente, 

mostramos aquilo numa selfie, e isso eu sinto que me aproxima muito mais daquele 

acontecimento do que às vezes um link ao vivo na Inter TV, não desmerecendo... 

 

 

ENTREVISTA COM TN2, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017, NA 

REDAÇÃO DA TRIBUNA DO NORTE. 

Há quanto tempo você trabalha no jornal? 

São 14 nos de Tribuna do Norte. Eu atuo como 

 

Como normalmente vocês utilizam as tecnologias e as redes sociais? 

A orientação que a gente dá é que o pessoal esteja permanentemente atento, mesmo que 

não seja na editoria dele. Até porque com a estrutura que a gente tem, não existe mais o 

repórter de editoria, e ele precisa estar antenado no que se passa nos sites de concorrentes, 

nas redes sociais. Porque é de lá que podem surgir assuntos bons e é de lá que podem 

surgir indicadores de coisas que as pessoas estejam querendo ler. Primeiro, apesar de ser 

uma redação que trabalha para impresso e para online, obrigou que fôssemos uma equipe 

mais dinâmica e que tem um filtro ainda mais apurado porque o volume de informações 

das redes sociais é muito alto. A equipe é uma só. Então você precisa ter um filtro maior. 

Cabe a nós fazermos esse filtro, mas só conseguimos se estivermos acompanhando. Então 

o comunicador precisa estar em sintonia com esse universo, hoje é imprescindível para 

você definir estratégia, para entender as pessoas, e, inclusive, enxergando o tratamento 

que a gente dá ao noticiário porque ele permite que você propague o conteúdo e que você 

opine sobre ele. [As redes] Dão esse suposto poder ao leitor, de opinar e interagir com 

aquele conteúdo e sobre essa interação é importante que a gente faça um 

acompanhamento porque nessa interação o leitor pode chamar atenção para um aspecto 

que nós não enxergamos, pode até não servir para produção de um conteúdo imediato, 

mas pode servir para uma outra abordagem, abrir horizontes. A orientação é que todos 

têm que acompanhar.  

 

Porque a Tribuna resolveu iniciar as transmissões ao vivo? 

A primeira coisa era você ter a ferramenta disponível, então talvez se a gente tivesse antes 

com certeza em várias ocasiões a gente já teria lançado mão. O start foi no episódio dos 

ataques na cidade um ano antes, que se enquadra em algo semelhante a Alcaçuz, ali você 

tinha uma sucessão de situações de crise e num dinamismo imenso. Tínhamos a 

necessidade de estar em determinados lugares e a gente precisava aproveitar isso, a gente 

precisava levar instantaneidade porque tinham vários episódios em vários locais da cidade 

e não tínhamos como estar em todos, então a gente decidiu oferecer parte do conteúdo 

com live, enquanto outras pessoas estavam em outros lugares produzindo texto e foto para 

o site. O uso da live foi característico do que estava acontecendo e ainda mais com a 

possibilidade de você chegar a uma fatia de seguidores do jornal que acompanhavam a 

situação especificamente pelas redes sociais, o cara não entrava no site da Tribuna, podia 

até entrar num segundo momento, mas a porta de entrada era a rede social e dentro dela 

você tinha uma fatia que era a live. Mas não era somente Facebook, por exemplo tínhamos 

o Twitter, que também era dinâmico e que foi muito utilizado para desfazer boatos. Nós 

usávamos as redes sociais do jornal para evitar os boatos. Nos episódios que tinham uma 

duração maior e o cenário era mais favorável para fazer uma live, o repórter chegava lá e 

nos dizia se era viável ou não, e a redação aprovava ou não. Essa é uma decisão de 

editoria. Porque primeiro é a marca do veículo de comunicação que está ali, quando eu 
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abro uma live eu perco o controle sobre uma série de situações, palavrão é o de menos. 

Tem os comentários por exemplo dos quais as pessoas vão interagindo. Por isso é 

importante que a aprovação para o uso venha de um ambiente de profissionais fora de 

onde está ocorrendo o acontecimento, mais maduros e que não estão vivendo aquela 

situação.  

 

Como foi a adoção da TN às transmissões ao vivo? 

Todas essas mudanças no início assustaram. Quando a gente começou a se deparar com 

essa realidade assustou porque era o início de uma comunicação nova que chegava para 

a gente e principalmente no impresso. A gente fica no primeiro momento espantado, mas 

há a necessidade de a gente assimilar e é extremamente positivo, primeiro que você ganha 

a velocidade. O próprio formato permite que o nosso público-alvo tenha acesso a uma 

linguagem e formato diferente e nós não podemos deixar de oferecer às pessoas 

informação em diferentes formatos, é quase uma obrigação nossa. Todo conteúdo que 

chega seja vídeo ou outro é muito bem-vindo, dinamiza a produção, instiga a redação a 

tentar levar ao leitor o máximo de informações usando um formato diferente. 

 

Existia um planejamento para as lives? 

Tem um planejamento apesar de ele não ser tão planejado assim. Temos duas situações, 

algumas matérias que a gente vai executar para o jornal impresso, por exemplo uma 

coletiva de imprensa com o Governo vai falar sobre o calendário de pagamento. Numa 

situação dessas dá pra planejar o que vai fazer na live. Como tem também a parte cultural 

que permite que a gente use bastante essa ferramenta. Mas quando eu digo que às vezes 

não tem planejamento é que tem muitos assuntos que a gente poderia fazer e não faz. 

Quando a fonte vem aqui ser entrevistada por nós, e nem sempre a gente faz. Fica 

guardando para amanhã um negócio que podíamos muito bem antecipar para o internauta 

e aí amanhã trabalhar um material mais analítico. Mas aí passa pela parte do investimento 

em pessoal, com uma estrutura de pessoal pequena que para planejar, executar a live e 

produzir concomitantemente com um material para o impresso acaba levando mais 

tempo. Então tudo é uma coisa engrenada à outra.  

 

E tem umas situações não planejadas, as factuais principalmente. Nelas, o repórter relata 

e a gente fala se isso pode render ou não uma live. Alcaçuz, por exemplo. Quando pipocou 

a gente mandou um repórter. E o start quem deu foi a redação, porque também não adianta 

a gente fazer uma live de cinco minutos. Cinco minutos primeiro não dá tempo nem de as 

pessoas verem, tem que ter um tempo de permanência para você permitir que haja um 

fluxo de interação.  

 

Há alguma orientação aos repórteres? 

Você tem em todo lugar sempre aquela pessoa que é mais eloquente, que tem mais 

facilidade, mais espontaneidade. No caso da live isso era essencial porque quase sempre 

o repórter não aparece, mas ele é mais um narrador, funciona como um narrador. Então, 

normalmente, se a gente tiver a chance de escolher a gente escolhe. Tem uns que estão 

mais preparados que outros. Se temos tempo hábil para escolher a pessoa e redirecionar 

a gente leva em conta os aspectos do conhecimento e da eloquência. De uma maneira 

geral a vamos colocando o pessoal no dia a dia para irem fazendo e se habituando. Se 

você sabe que é um assunto complexo, que precisa de uma pessoa mais inteirada no 

assunto então a gente diz “fulano vai você”, mas tem momento que não dá pra escolher, 

você está na rua e em outra pauta, a gente tira o cara da pauta e manda para o local. Aí é 

o preceito do jornalismo da agilidade.  
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É a Tribuna quem disponibiliza os aparelhos para realizar as transmissões? 

Nós temos, mas dependendo do lugar que a gente tá... você tem um lugar que tem sinal 

melhor. Os nossos não são os melhores, até temos dois bons e se a gente tem tempo de 

planejar e mandar, a gente envia o repórter com esse celular. Às vezes, quando não dá, o 

próprio colega, com seu comprometimento, faz do aparelho dele. Normalmente eles têm 

um equipamento melhor que o do jornal, então eles usam o aparelho dele.  

 

Como é a determinação do tempo da live? 

Pelo conteúdo e pela audiência. Tem assunto pra gente que jornalisticamente pode não 

ser relevante, mas você não pode perder esse público que está olhando, às vezes duas mil 

três mil pessoas, tem momentos que é um assunto trivial, mas que a gente mantém porque 

está dando audiência. Ela não pode ser o motor, mas você não pode deixar de pensar nela. 

Não é uma coisa que é engessada, a definição que você vai manter mais ou menos tempo 

não é simplesmente medida pela quantidade de pessoas lá, é importante é, mas também 

não posso deixar uma live relevante de uma hora com quatro pessoas olhando.  

 

Foi isso que aconteceu com Alcaçuz? 

Nas lives tinham vários cenários. Nas muito longas por exemplo você podia ter um 

cenário muito dinâmico, demandava você manter as lives pelo dinamismo, podia estar 

acontecendo alguma coisa nova, os caras estavam se enfrentando, se digladiando lá 

dentro, e você tinha uma live que teve um pipoco de acesso. Jornalisticamente é 

importante você levar aquilo ali e do ponto de vista de audiência estava dando muita 

audiência então é importante você manter. Porque também ninguém vai dizer que vai 

abrir mão, "não eu quero um negócio que seja jornalisticamente um assunto muito bom", 

mas se não der audiência e se não der leitura porque você vai manter? No caso de Alcaçuz 

como tinha lives grandes, certamente havia um binômio aí que era o interesse jornalístico 

e a questão dos acessos, você estava tendo um feedback muito grande. Quando tinham 

lives menores poderia ser também o seguinte: eu não podia simplesmente sumir daquele 

ambiente da rede social porque estava tudo morno. Se eu estava noticiando muita coisa 

pela rede social, principalmente no fim de semana, eu preciso em algum momento 

atualizar o camarada de que a coisa estava mais calma, dava alguma informação nova, 

faço uma suíte. Também era importante utilizar o mesmo princípio que se utiliza em 

televisão, rádio, jornal... de que o leitor, o ouvinte, o telespectador não é o mesmo de 

ontem. Então, se eu tenho um assunto que é uma continuidade eu tenho que situar o leitor. 

Então essas lives menores também estabeleciam um link. Não tinha como você manter 

uma live apenas quando tem o conteúdo extremamente dinâmico.  

Quando você abria uma hora de live, por exemplo, o volume de informações que  gente 

conseguiu passar pra o internauta... se você tivesse que pegar profissionais pra colher 

aquelas informações e redigir, ou mesmo ligar pra redação para alguém redigir, você 

demandaria uma quantidade de pessoas maior e nós perderíamos fatalmente o time da 

ocorrência. Ao vivo não, e com uma vantagem: terminou, você fica com aquele material 

em uma vídeo-reportagem. Ainda permitia que o internauta se mantivesse plugado e 

acompanhando a situação desenrolar ao vivo, ou seja, não dependia de inserção como são 

as tvs, né?! 

 

ENTREVISTA COM NJ1, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 

Quanto tempo você trabalhou no Novo? 

Comecei em maio de 2015 e fiquei lá até acho que o meio desse ano.  
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O que você fazia basicamente enquanto produtor de conteúdo? 

Eu apurava o que estava acontecendo nacionalmente nas áreas de política e economia e 

com isso abastecia o site. Em seguida, começava a apuração, de geralmente uma 

reportagem, para o impresso do dia seguinte. Era isso, eu terminava a apuração do que 

estava rolando, colocava no site no site as matérias – a gente tinha agência então a gente 

olhava o que estava rolando na agência, colocava também no site - e depois eu ia apurar 

a nível local alguma matéria para o impresso no dia seguinte. Era meio complicado porque 

eu era o único repórter de manhã nessas duas editorias então geralmente meu trabalho 

também seria abastecer o site ao longo do meu horário, mas como era muito impossível 

porque era só eu, o meu editor continuava esse trabalho de abastecer o site.  

 

Você percebeu alguma mudança na sua rotina de quando iniciou para quando saiu 

do jornal? 

Quando eu comecei lá eu era repórter de cotidiano, que é geral, e só fazia matéria pro 

impresso. Geralmente quando eu chegava tinha uma pauta específica para mim e eu tinha 

um dia de trabalho voltado para a produção daquela reportagem. Depois, pouco tempo 

após eu ter chegado, houve a mudança no jornal. Eles tinham um portal que era bem 

obsoleto, tinha uma matéria por dia, que era normalmente do impresso, e eles resolveram 

mudar isso, criar um portal de notícias no qual a gente também fazia matérias pra ele. Isso 

já aumentou nossa carga de atribuições. Pouco tempo depois a gente também tinha o papel 

de alimentar as redes sociais, pegávamos as matérias que produzíamos pro portal e para 

o impresso e em seguida linkavamos no Facebook, quando era alguma coisa interessante 

colocava também no Instagram. Então tinha mais esse papel.  

E antes de sair eu tinha meio que o papel de pauteiro. Eu que me pautava e escolhia a 

matéria que faria naquele dia. Não era todo o dia, é claro, mas tinham muitas ocasiões 

que as matérias que eu fazia eram as que eu escolhia. O que era diferente porque quando 

você é considerado mais jovem na redação todo mundo lhe diz o que você tem de fazer 

depois você tem uma certa liberdade, para escolher o que fazer.  

 

Que tipos de tecnologias utilizavam no Novo e como a utilizavam? 

Eu acho que quando entrei em redação no jornal o smartphone já era uma realidade, mas 

a gente usava para fazer ligação, entrevistar pessoas, fazer uma foto quando era 

necessário, o que não era muito. Mas realmente quando teve essa transição entre ser 

apenas um veículo impresso para ser multiplataforma aí o smartphone teve essa ascensão 

em importância para nosso trabalho porque aí a redação tinha menos fotógrafo, então o 

próprio repórter também tinha que fotografar, publicar nas redes sociais, fazer livess, 

escrever as matérias, às vezes a gente voltava para redação e já ia escrevendo, tinha uma 

função bem maior.  

 

Como você avalia essa carga de trabalho? 

Eu acho que ela é uma coisa que vai ser cada vez mais natural pro jornalista, ele vai ter 

que ser um jornalista multiplataforma que vai ter que ter um conhecimento mais 

abrangente, no uso do equipamentos, seja um smartphone, seja uma câmera fotográfica, 

ou qualquer coisa do tipo, mas isso também prejudica as relações trabalhistas porque eu 

acho que seria importante que a gente tivesse também... tudo bem que a gente trabalhe 

mais, mas que a gente ganhasse mais por conta disso, ou pelo menos se aumentasse nossa 

carga horária e de repente pagasse mais por causa desse aumento. Porque é muito 

complicado você produzir um conteúdo de qualidade com menos tempo que tinha antes. 

Eu acho que hoje essa é a maior dificuldade na relação de empresa, patrão-trabalhador. 
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Vai ser impossível voltar ao que era antes, mas a maior dificuldade, hoje, é realmente 

adequar. Tudo bem, eu tenho que fazer tudo isso, mas em quanto tempo, eu tenho que 

fazer tudo de uma vez, não tem como a gente melhorar esse diálogo?... 

 

No Novo como utilizavam as redes sociais? 

A gente tinha pra nossa rotina interna o whatsapp que era bem útil e a gente discutia tudo 

por ele. Em um momento a empresa quis tirar esse grupo e colocar uma forma mais 

oficial, usando uma plataforma chamada slack que sempre ficava muito obsoleto porque 

você usava quando estava computador e nesse momento a gente já estava perto de todo 

mundo, então não tinha muita função, não tinha uma usabilidade. Nas redes sociais, 

internamente, a gente usava basicamente o whatsapp.  

No diálogo com o público a gente também usou bastante o whatsapp, e aí na empresa 

tinha uma equipe que cuidava basicamente desse relacionamento com o público externo 

no Whats. Eram três pessoas, acho que nenhum formado, eram dois estagiários e uma 

contratada. Era um trabalho muito bom que eles tinham, acho que o Novo Jornal foi o 

veículo que mais cresceu em termos de relacionamento com o público nas redes sociais 

nesse período de pouco mais de um ano e assim nas redes sociais em geral todo mundo 

publicava, Facebook, Instagram. 

Quando são postagens, não notícias efetivamente, era alguma postagem de 

relacionamento, de marketing ou alguma coisa assim era essa equipe que cuidava disso. 

De certa forma, a questão de todo mundo estar publicando era legal porque nunca ficava 

faltando notícia lá ou postagem, o problema é que faltava uma certa uniformidade no 

padrão. Faltava um certo padrão.  

 

Todo mundo era administrador das redes? 

Todo mundo foi cadastrado como moderador, todo mundo publicava no Facebook como 

sendo o Novo Jornal e no Instagram a gente tinha a senha.  

 

No Facebook havia um crivo para o que fosse postado ou alguma orientação para o 

conteúdo divulgado? 

Por certo tempo a gente tentou criar esse crivo, mas por uma decisão da própria empresa 

foi determinado que tudo seria colocado. Então a gente não tinha... era uma matéria que 

estava publicada no site e tinha que estar no Facebook. Algumas pessoas, inclusive eu, 

achavam que não era interessante, porque tem notícia que está no portal e não interessa a 

quem está no Facebook, pelo menos era a minha visão. E da mesma forma que tem notícia 

no nosso portal e não interessa a quem está no Instagram. Então eu acho que faltava um 

pouco dessa visão.  

 

E qual a razão para essa solicitação? 

Porque a ideia era atingir o maior público possível pelo Facebook. Era o mais universal 

possível, vamos dizer assim. Eles queriam segmentar o nosso público, mas no Facebook 

a ideia era expandir o máximo possível.  

 

Você lembra quando as lives começaram a ser usadas? 

As lives começaram quase como um experimento. Eu não me lembro a data exatamente, 

mas foi logo quando o Facebook liberou para todo mundo. E aí como a gente estava nessa 

fase em que o jornal queria chegar primeiro em tudo que fosse novidade de internet a 

gente tinha começado dias antes testes usando o Periscope, que era uma plataforma 

também de lives, mas pelo Twitter e que era um pouco mais complicado de usar e de se 

ver. A gente estava experimentando e quando chegou o do Facebook a começamos a 
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experimentar e por alguns dias a gente fez diariamente em um horário específico, umas 

11 da manhã, lives comentando as notícias do dia. E estava dando muito certo, tinha muita 

audiência, mas sendo que com a equipe reduzida e com muito trabalho acabou ficando 

impossível manter. Agora no final quando o Novo Jornal já estava fechando eles 

voltaram, mas aí por força e vontade de um dos conselheiros, ele chamava uma outra 

pessoa da redação para fazer com ele.  

 

Existia um planejamento para o uso das transmissões ao vivo? 

A gente discutia, tinha muita discordância para o uso das lives. Mas, não existia um 

planejamento, a gente tentou planejar muitas vezes, mas por essas razões que eu falei, por 

falta de equipe, era muito complicado existir um planejamento. Até que foi estabelecido 

que a gente ia usar nessas questões mais factuais, o jornal em determinado momento - e 

por jornal eu digo a empresa que me contratou - começou a usar também as lives numa 

questão comercial e aí nesse ponto era planejado embora eu olhando assim de fora não 

visse muitos resultados, porque as pessoas não assistiam ou participavam.  

 

Qual a razão principal para usar as lives? 

Começou como um experimento, mas percebemos que tinha uma audiência e as pessoas 

comentavam e compartilhavam. Eu não sei, mas acho que tem um fetiche do público, de 

nós seres humanos estarmos no ao vivo. Às vezes a gente chegava em algum lugar - tudo 

bem que a notícia podia estar em cinco minutos no portal ou amanhã no impresso -, mas 

as pessoas querem ver o ao vivo o que está acontecendo naquele momento e o pessoal lá 

percebeu isso e decidiram usar. Por exemplo, quando a cidade está num momento de caos, 

como ataques a ônibus ou como a questão de Alcaçuz as pessoas tinham medo de sair de 

casa, mas elas queriam ver. E o repórter, de certa forma, tem a coragem de estar naquele 

momento em que está tudo explodindo. Então ao mesmo que as pessoas estão querendo 

ficar seguras no lar elas também querem ver e o ao vivo proporciona isso.  

 

Em relação a preparação do repórter, ela existia? 

Isso era improviso mesmo. A gente não tinha preparação nenhuma. A gente ia com a cara 

e coragem, ligava o celular e pronto.  

 

Usava o celular do jornal ou o seu? 

A gente usava o celular da redação. Teve ocasião que a gente chegava no local, se a 

internet falhava usava o nosso. O jornal aumentou até o pacote de dados porque realmente 

gastava muito.  

 

Como souberam da rebelião e como foi essa cobertura? 

Era um sábado quando explodiu. Durante a tarde... bem, nós tínhamos bons repórteres 

policiais. Durante a tarde um deles mandou mensagem pro whatsapp da redação dizendo 

que parecia que algo estava acontecendo em Alcaçuz, então todo mundo ficou de 

sobreaviso. Foi anoitecendo e o pessoal foi entrando em contato, foi confirmando isso, 

para saber mais. Eu sou evangélico e estava na Igreja no sábado. Desculpe fazer um 

parênteses, a equipe do novo era muito unida e pronta para trabalhar, então numa situação 

como essa todo mundo ia para a redação, mesmo que não tivesse uma pessoa 

determinando o que tinha que fazer cada um tinha uma função e já sabia o que fazer. Bem, 

eu pensei que como sou de política eu vou, num momento como esse o Governador deve 

estar se mobilizando e se reunindo em algum lugar, então eu liguei para a assessoria que 

me informou que ele estava montando um Ginete de Gestão Integrada e que fica na escola 

do Governo, no Centro Administrativo. E aí eu perguntei “ó eu vou pra lá?” e ninguém 
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me respondeu e eu peguei e fui. Eu não estava com nenhum equipamento do jornal, um 

smartphone, mas aí perguntei se alguém tinha, porque as vezes o pessoal levava pra casa 

por causa de algum plantão e tal, daí um repórter me respondeu dizendo que tinha porque 

estava fazendo a cobertura de um jogo. Aí eu passei na casa dele peguei o celular e fui 

para o gabinete. Eu cheguei lá por volta das oito horas da noite para ver o que estava 

acontecendo. A assessoria me disse que eles estavam reunidos e que não podiam falar. 

Eu fiquei por lá, só tinha eu de jornalista, tava bem movimentado lá, chegando autoridade, 

presidente do tribunal de justiça, ministério público, mas ninguém queria falar.  

Eles não queriam falar por que tinha muita coisa acontecendo. Tinham muitas 

informações desencontradas, nada oficial. Depois de um tempo eu falei com a assessoria 

e disse que queria falar com o Governador. Ela me disse que o secretario de segurança 

devia falar comigo. Ele veio e eu fiz uma lives entrevistando. Realmente, não tinham 

muitas informações, não falava quase nada. Até porque a secretaria de segurança faz a 

segurança externa, digamos assim, não atua no presídio em si. Não sei quanto tempo 

depois, mas teve uma boa espera, e aí consegui falar com o Governador. Ele dizia que 

ainda seria resolvido naquele dia e que estava todo mundo preparado para aquela situação, 

falando das ações mais emergenciais que estava pedindo uma luz do exército para colocar. 

Acho que foi uns quatro ou cinco minutos de entrevista e ele estava tenso e achei legal 

porque essa entrevista foi a única que o governador fez até a segunda-feira à tarde, quando 

ele já estava em Brasília. depois que ele falou comigo, não falou com mais ninguém sobre 

a crise de Alcaçuz até quando ele já estava lá em Brasília pedindo ajuda ao Governo 

Federal e isso foi meio que um furo de 24h mais ou menos. A única imprensa que tinha 

falado com ele foi o Novo.  

E quando eu estava para sair de lá, por volta da meia noite, o Secretário de Justiça e 

Cidadania que estava em Alcaçuz tinha acabado de chegar lá e eu fiz uma live com ele. 

Enquanto eu estava na governadoria o pessoal estava em Alcaçuz e bem, a gente não tinha 

muito o controle, eu não sabia se eles estavam a o vivo ou não. 

 

Mas como funcionava a comunicação entre vocês? 

Eu meio que avisava, estou entrando em 30 segundos com o Governador e pronto. E o 

pessoal que estava em casa [do jornal], mas estava acompanhando, pedia pra gente avisar 

porque queriam compartilhar. Porque apesar do crescimento grande, o Novo não tinha 

algo muito orgânico, do tipo “há, entrou e já tá todo mundo visualizando”. Então a gente 

compartilhava para ver se tinha uma maior visibilidade. E isso acabava dando certo. Essa 

do governador teve muito comentários e as pessoas mandando perguntas. Normalmente 

a gente aproveitava essas perguntas que as pessoas mandavam para responder mas nesse 

eu não fiz isso, até porque também tinha muita coisa a ser perguntada. Mas basicamente 

foi assim que a gente trabalhou.  

 

Redação dava orientação para a cobertura? 

Isso era muito nosso. Por exemplo, o posicionamento do smartphone foi a única 

orientação que a gente levou depois. Mas é tanto que se eu tivesse orientação eu teria feito 

uma coisa que eu não fiz nessas lives, esse do governador especificamente, não pela 

entrevista em si, mas pelo momento que foi... eu salvei ela no meu computador e assisti 

uma vez e eu usei a câmera frontal para abrir a live e em seguida passei para a normal e 

aí nessa transição houve um corte no áudio, que ficou ruim por isso. Se eu tivesse 

experimentado antes ou se tivesse recebido uma orientação eu não teria feito, mas é 

porque não teve orientação foi com improviso mesmo.  

 

Sobre o tempo das lives como era? 
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A determinação era para audiência. Está tendo audiência então mantém, se não tá 

acontecendo nada, não tem ninguém comentando ou vendo, então sai. Em Alcaçuz tudo 

rendia muito, então em todas as lives a gente demorava o quanto podia. Na entrevista com 

o governador, por exemplo, o que determinou o tempo foi o quanto ele estava disponível. 

Eu estava entrevistando ele e a assessora dizendo que ele precisava ir e eu estava tentando 

fazer o máximo de perguntas possíveis, por exemplo. Já, por exemplo, nas coletivas, 

mesmo que não tivesse muita audiência a gente deixava rolar e é legal também porque já 

é outro as aspecto. As vezes você estava na coletiva e se tinha alguém na redação livre a 

pessoa já ia escrevendo algo para postar no blog. 

 

Teve algum problema que vocês enfrentaram durante a cobertura? 

A gente tinha a barreira do sinal de internet, porque o sinal lá naquela região era péssimo. 

Mas os celulares dos presos funcionavam... A gente tinha a barreira da equipe reduzida 

também.  

 

Como era a organização da rotina no jornal nesse período? 

Foi uma rotina pesada, éramos uma equipe reduzida. Foram 10 dias que a gente trabalhava 

sem descanso e muito mais que nosso horário, muitas vezes por conta própria, mesmo 

quando o chefe falava pra ir embora a gente não ia. Mas eu acho que o jornalista é assim, 

a gente reclama de condição do salário, das horas extras, mas a gente quer estar 

participando de um momento como esse, a gente se sente num dever de estar participando, 

mesmo que a família as vezes não goste, mas a gente se sente no dever de estar num 

momento como esse.  

Era meio que já uma rotina, pelo menos nesses dias, de que chegou no local tem algo 

acontecendo é um factual que está rolando, faz live. Quando começaram aqueles ataques 

a ônibus, “haa, não tem carro para ir, pega o carro do conselheiro mesmo” e chegamos os 

dois repórteres. A gente chegou no local, tinha um ônibus pegando fogo, então eu fiz a 

live e o outro jornalista apurou para o portal e para o impresso. Aconteceu isso também 

de terem duas pessoas estarem apurando para impresso e online e depois só o link para 

colocar no ao vivo apenas, porque a gente dava muita prioridade para o factual, de estar 

presente onde as coisas aconteciam.  

Não via como um planejamento, eu via muito de feeling, do tipo “está acontecendo, vai 

lá e mostra”. O planejamento que existia era para a cobertura do impresso, nesse caso 

tinham jornalistas mais experientes e aí eles chegavam na redação e falavam que tipo de 

assunto, que abordagem e em qual página aquilo ficaria. Para a apuração do impresso 

tinha muito isso, claro que ao longo do dia tinha modificação à medida do que ia 

acontecendo. A primeira edição do impresso depois do que iniciou em Alcaçuz acho que 

foi histórica, uma edição praticamente inteira falando sobre Alcaçuz, e foi planejada, você 

percebia um certo sentido na montagem do jornal.  

 

Você usou as lives como um material que ajudava para escrever no impresso? 

Sim, como eu te falei, eu entrevistei o Governador e a live era o único lugar onde eu tinha 

alguma coisa gravada. Enquanto eu entrevistava não estava gravando de outro 

smartphone um áudio, eu não estava filmando em outro celular, então o que fiz foi 

aproveitar o conteúdo daquela lives para fazer uma matéria pro online. 

 

Como era a interação com o público? 

Isso não era muito planejado, nem muito discutida, mas pelo menos para mim, enquanto 

repórter, se eu estou conversando com as pessoas, estou mostrando as coisas para elas, e 

se elas têm como dar um retorno imediato eu acho que gente tem que aproveitar para 



177 

 

interagir. Isso é o mais legal porque a gente não tem na televisão, não tem isso no impresso 

– tem a carta, mas que chega dias depois -, no online você tem um comentário que a gente 

normalmente não comenta, não responde, mas ali ao vivo você tem que... e na internet 

onde as pessoas podem comentar.  

Geralmente quando a gente tava fazendo uma live como essas, a gente tava apurando 

como se apura como uma matéria de jornal impresso, em que você chega no local, procura 

a fonte, e faz as perguntas mais básicas possíveis para entender a história para poder 

montar, para preparar um texto mais elaborado. Nas lives acontecia justamente isso, o que 

a gente faz no dia a dia as pessoas estavam vendo ao vivo. Eu acho que as pessoas até 

gostavam porque a gente estava basicamente nos bastidores da reportagem, a gente 

perguntava também o que ia escrever depois. Então tinha que fazer e as pessoas estavam 

acompanhando a gente naquele momento.  

 

Como era a organização da escolha do repórter para fazer a cobertura? 

Não existia, como falei, nada planejada ou determinado. Mas, como eu disse, cada um já 

sabia o seu papel. Então se tinha entrevista na governadoria, mas também tinha que ter 

alguém em Alcaçuz, qual era o cálculo que a gente fazia, vai pra Alcaçuz o repórter de 

polícia, porque ele tem mais contato com policiais, agentes penitenciários. Seria um 

contexto totalmente novo para mim, o que não seria interessante. Para mim, seria óbvio 

ir na Governadoria, porque eu saberia quem eram as pessoas, quem procurar. Porque pro 

jornalista é muito comum cometer o erro. Mas para esse momento é imprescindível que 

a pessoa tenha o mínimo de conhecimento do que ela está fazendo para ela fazer um 

trabalho melhor.  

 

Como é que você avalia a cobertura em Alcaçuz realizada pelo Novo? 

Eu acho que apesar das dificuldades isso não atrapalhou a gente, eu acho que fizemos 

uma das maiores coberturas da imprensa local em Alcaçuz.  

 

ENTREVISTA COM NJ2, REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Quanto tempo trabalhou no Novo? 

Eu trabalhei lá durante três anos. Era repórter, assim... eles mudaram e eu era produtor de 

conteúdo multimídia, que na verdade ali era uma desculpa para fazer tudo. No caso a 

gente produzia foto, vídeo, escrever, tudo e o nome englobava todas as coisas.  

 

Você percebeu mudanças de quando iniciou seu trabalho na redação até o momento 

de sua saída? 

O maior ganho foi a agilidade da comunicação, com a equipe que está na redação sabe?! 

Porque a gente tem como mandar material mais rápido. Mas para quem consome também 

teve outras coisas, a live por exemplo é uma coisa que a gente tem como imitar a tv, o 

vivo, só que em qualquer horário. Mas era tudo sempre muito empírico, tudo muito 

empírico. Sete anos atrás a galera mal tinha smartphones então era ligando mesmo, ligava 

um pro outro, não tinha recurso de nada. Não fazíamos fotos, eram os fotógrafos, e assim 

quando eu comecei a trabalhar o Novo tinha sete fotógrafos, eu acho, a Tribuna tinha 

cinco. O Novo acabou com um e a Tribuna tem dois. Isso foi parte de um processo de 

mudança. Um problema que eu vejo nisso é que os jornais tentam usar as tecnologias de 

uma maneira muito atrapalhada, empírico demais sabe?! Sem pensar direito, sem preparar 

os profissionais para fazer, então era "não, nós vamos fazer agora". O problema do Novo 

por exemplo é que tudo era live, principalmente depois que viram que dava muita gente. 
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Inclusive o comercial quis usar a live para trazer dinheiro pro jornal, mas aí eles não 

entendiam porque determinados conteúdos tinham mais acessos do que o conteúdo 

publicitário. Tudo era muito empírico, tudo era muito tentado e com base em outras 

experiências. Por exemplo, todo mundo imita o New York Times, "ah, o New York Times 

diz que agora tem que postar duas vezes no site por dia" então todo mundo posta duas 

vezes por dia. Eu fico puto quando a galera começa a comparar o mercado da gente e o 

mercado dos Estados Unidos. Não tem nada a ver.  

 

Quais eram as tecnologias que vocês utilizavam? 

Foi determinação, né?! Assim como são as coisas nas empesas. O Novo passou por um 

processo de quase falência antes da falência e nesse processo de que vai acabar não vai, 

quando Cassiano vendeu o jornal, vendeu-se  ideia de um projeto novo de que o jornal se 

voltaria para a tecnologia e, enfim, isso foi vendido para a nova direção que comprou a 

ideia, mas havia estrutura para fazer uma coisa a contento e também nada planejado, como 

sempre. As lives começaram de uma necessidade que a galera tinha de dizer naquela hora 

o que estava acontecendo em Natal e muito por causa dos boatos também, foi aí que 

também surgiu o NovoWhats. Então a galera falava "nós temos muita coisa para fazer e 

dizer e talvez daqui a pouco isso já mude, mas a gente não vai ter condições de estar 

produzindo isso pro jornal sempre, então vamos ligar aqui". O Facebook disponibilizou 

essa possibilidade.  

 

Você lembra quando começaram a usar as lives? 

A gente usou primeiro o Periscope, mas muitas poucas vezes e nada com muita 

relevância. Na verdade... como tinha essa proposta de ser um jornal tecnológico, o jornal 

testava tudo que aparecia. As lives, se não me engano, surgiram na crise do sistema 

penitenciário. Assim, surgiram para o Novo, mas era uma coisa que não tinha formato 

direito e a gente chegava com o que tinha de novidade. E aí, tudo era uma live. 

 

Existia um planejamento sobre o direcionamento das lives, qual a razão para usar 

esse dispositivo? 

Eram lives factuais, para fazer nos momentos de crise, pelo menos inicialmente. Depois 

a galera fez um jornalzinho que tinha todo dia às 11h. E aí a gente começou com as lives 

nesse momento de crise para os factuais. Por exemplo com a chegada do exército na 

cidade, ligavam e diziam: "haa liga a live agora", mas tinha o tempo da conexão pegar e 

depois quando você ligava não tinha nem mais o exército na rua, então não tinha o 

planejamento de como usar. E as lives eram isso. Era atropelado. As que eram menos 

atropeladas eram as transmitidas dentro da redação, sempre uma no final da manhã e uma 

no final da noite. Às vezes a gente tava chegando da rua e o pessoal chamava para fazer 

uma live. "Ei fala aí o que você apurou". E aí eu falava antes de escrever mais ou menos 

o que estava rolando e era sempre assim. E aí sempre com mais de uma pessoa. Sempre 

ficavam de cinco a seis pessoas.  

No começo alguém ficava segurando o celular, depois arrumaram um tripé, depois 

começaram a transmitir gravando pela câmera mesmo, normalmente posts comerciais, 

trouxeram uma lapela para fazer programas e isso depois da crise [a primeira crise mais 

recente do sistema penitenciário do RN em 2016], a live foi mudando. Depois da crise a 

galera começou a querer usar sempre, inclusive quando a gente levava algum entrevistado 

para a redação para matéria no jornal impresso. As lives eram extensas demais, eles 

queriam que fosse extensa porque eles queriam que muita gente visse, as vezes era 

maçante demais, não tinha o que falar.  
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Quando vocês iam fazer uma live, falavam com a redação antes? 

Normalmente era assim: a gente saia da redação você tinha que fazer uma live em algum 

momento. Às vezes... por exemplo, em Alcaçuz, a gente não tinha nenhuma informação 

nova. A gente só mostrava que estava cobrindo de lá.  

 

Como vocês ficaram sabendo da rebelião de Alcaçuz e o que motivou esse uso da 

live? 

Foi num sábado, eu não estava de plantão, mas a gente ficou sabendo das notícias pelo 

Whatsapp. Daí um repórter foi checar a informação com o secretário que negou, mentiu, 

né?! E ele não acreditou, disse que tinha fonte lá dentro e que estava dizendo que estava 

rolando a rebelião e ele disse que ia pra lá. Minha casa era no caminho de Alcaçuz e ele 

passou lá e a gente foi. Todos os jornais estavam lá. A gente ficou até umas três da manhã, 

foi pra casa e voltou para a redação umas sete, oito. Naquela manhã já rolou uma live, 

dizendo o que tinha acontecido e o que estava rolando e teve uma coletiva do governo do 

estado e tinha, Folha de São Paulo, e que eu transmiti ao vivo. Também rolava isso da 

gente transmitir as coletivas ao vivo, mesmo com as perguntas de outras pessoas, a gente 

transmitia ao vivo. Alcaçuz surgiu dessa necessidade de mostrar imediatamente o que 

estava rolando. Mudaram até a operadora para uma que pegava em Alcaçuz. E aí a gente 

fazia no meio do mato, colocava o tripé, ligava, não dava para ver muita coisa, mas dava 

para ver que era o presídio, tinha uma puta ação dentro e a gente ficava falando.  

 

Vocês começaram as transmissões bem mais próximo ao presídio e depois se 

afastaram, porque? 

É porque não dava para ver direito o presídio. Ali de cima a gente conseguia ver o que 

estava rolando. Para as matérias mesmo e como a gente estava lá fazíamos live. Ficamos 

em um terreno lateral de Alcaçuz, no meio de uma trilha mesmo, no mato, e a gente subia 

um morro. E lá em cima estavam todas as equipes, porque só conseguíamos pegar imagem 

de dentro do presídio de lá. Era ponto estratégico para poder relatar o que estava se 

passando  

 

E em relação a rotina das lives, como eram? 

Era tudo muito de improviso do que a gente tinha apurado. Quando a gente estava em 

Alcaçuz, principalmente, era muito do que a gente tava vendo, a gente tava vendo junto 

com as pessoas, mas a gente via muito melhor porque a câmera do celular não chegava 

tão perto. "Ó, esses à esquerda são os do sindicato do crime, o BOPE acabou de entrar, 

aquilo ali preto é o carro do BOPE", era muito disso. E o resto era muito improviso. 

 

E tinha interação de você com a redação? 

O tempo inteiro, no meu celular eu ficava vendo o Whatsapp e a gente ficava se 

comunicando também pela própria live e a redação entrava na própria live pra as 

responder as perguntas das pessoas. 

 

E como era a orientação da redação sobre a cobertura? 

Era mais sobre para se estender nas lives. Para ter audiência. “Estique aí o máximo que 

você puder”.  

 

Como era em relação ao tempo das lives? 

Quando as lives eram menores ou era porque a gente não tinha a informação - mesmo a 

redação querendo que fosse grande - ou porque caia a conexão. E era isso, basicamente. 

E quando era muito grande era porque a conexão era boa e a redação pedia para segurar. 
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E não tínhamos mais o que falar. Ficávamos repetindo informações, ficávamos minutos 

sem falar nada. Isso era foda, eu achava. Deturpava a cobertura, você deixava ligado lá 

para o pessoal ficar assistindo o que estava rolando.  

 

A redação orientava sobre o uso do celular nas transmissões ao vivo? 

Zero. Acho que no começo... por exemplo eu tinha uma certa intimidade com vídeo e foto 

então a gente mesmo se comunicava, use o celular na horizontal, não use o celular em pé, 

responda as pessoas... Era mais entre a gente se conversando, não tinha orientação de 

nada.  

 

Normalmente de quem era o aparelho que vocês usavam? 

Dependia, as vezes da redação, as vezes os nossos.  

 

Como era essa interação com o público? 

Como ficavam aparecendo as perguntas conseguíamos ver e responder algumas. Quando 

não, a redação avisava pelo celular, "olha fulano está perguntando isso aí". Em outros 

momentos a redação respondia. Quando era lá, era muito do que a gente tava vendo. A 

gente tava vendo junto com a pessoas, mas víamos muito melhor porque a câmera do 

celular não chegada tão perto 

 

E como se dava essa interação com as outas redes sociais de vocês? 

Em Alcaçuz tinha alguém específico cuidando das redes, mas com o passar do tempo 

todos do Novo tínhamos a senha. Eu me recusava a fazer, por rebeldia mesmo, porque a 

determinação era que a gente fizesse tudo. E eu falava “vocês tomam a providência que 

vocês acharem melhor, mas eu não vou fazer”. As pessoas diziam para a gente colocar 

nas redes as coisas. E todas as matérias iam para o Facebook, Instagram era uma coisa ou 

outra, se tinha uma foto legal colocava um textinho. Tudo era empírico, mas nos últimos 

tempos um conselheiro começou a postar no Instagram e postavam textos imensos, e se 

achava o máximo. E era tudo assim. 

 

Como você avalia essa cobertura? 

Eu achei que foi muito proveitosa, rendeu um bom material. Apesar do exagero, às vezes, 

das lives, eu acho que a gente conseguiu de uma maneira ampla... a gente passava o dia 

em Alcaçuz. Todo mundo, pô. Apesar da pouca estrutura todo mundo estava dando tudo 

de si. Por exemplo, a gente chegou em casa três da manhã e estava lá de sete para ir pra 

coletiva. Pra gente foi proveitoso por causa disso. Uniu a equipe bastante, já era bem 

próximo, mas esse episódio uniu mais e eu acho que a gente conseguiu entregar um bom 

material. Algumas vezes, no impresso, a gente conseguiu ganhar da Tribuna, apesar da 

microestrutura que a gente tinha a gente conseguiu dar umas coisas que a tribuna não 

dava. Até com as lives mesmo a gente dava umas coisas antes de todo mundo.  

 

 

ENTREVISTA COM NJ3, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Você começou a trabalha no Novo em que ano? 

Comecei como repórter em abril de 2010, depois passei a ser conselheiro de conteúdo.  

 

Quantas pessoas faziam parte da equipe do jornal? 
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Em janeiro de 2017 tinham 18 pessoas. E 15 era o número de pessoas quando fechou o 

jornal. 

 

Você percebeu mudanças de quando iniciou seu trabalho na redação até o momento 

que o jornal fechou? 
Entre 2014 e 2015 mudou a direção do jornal, a direção institucional do jornal. Ele foi 

vendido para o grupo Ritz, passou de Cassiano para esse grupo e aí esse novo grupo 

instituiu algumas mudanças na rotina do jornal com o propósito de que fosse mais popular 

e também tivesse maior penetração nas redes sociais. O pessoal acreditava que o jornal 

ainda era muito fraco, e realmente era, com números muito baixos nas redes sociais e 

queriam melhorar esse número de interações, curtidas e até mesmo postagens porque se 

postava muito pouco no Twitter Facebook, e Instagram e queriam uma maior integração 

de toda de estrutura do jornal, tanto no impresso quanto nas redes sociais e no digital que 

era o site.  

Acho que em 2010 nós já tínhamos todas essas redes sociais, mas a gente não utilizava. 

Utilizava mais Face e Twitter e em 2014 isso modificou. O Whatsapp, por exemplo, 

começou em 2013 por conta dos boatos de uma rebelião dos presídios e ocorreram atos 

contra ônibus, instituições públicas e a gente recebia muita demanda das redes sociais 

para saber se isso ou aquilo era verdade. E para aproximar o jornal dos leitores nós 

criamos o NovoWhats, pegamos um telefone da redação e colocamos nas redes sociais 

"se você tem alguma dúvida entre em contato com o NovoWhats que mandaremos a 

resposta para você", a partir daí é que começou a ficar interessante pro público.  

 

E como foram as mudanças que ocorreram no jornal impresso com a entrada do 

grupo? 

Quando o grupo entrou contrataram um consultor e ele disse que o jornal tinha muita 

ironia nos títulos e que o jornal não deveria mais apostar em ironia e sarcasmo nos títulos. 

Devíamos ser mais quadrados, como o Estado de São Paulo, e aí o jornal começou a 

apostar nesse tipo de atuação. Eles gastaram um bom dinheiro nesse rapaz, mas para 

depois ele voltar ao que era antes.  

 

E como isso impactou na rotina de vocês? 

Aumentou muito a carga de trabalho. Praticamente quem trabalhava passava o dia todo 

ligado no jornal. Você recebia alguma informação mandava para a redação, alguém 

apurava e escrevia e no final de semana a mesma coisa. Mesmo se você não estivesse de 

plantão, se você recebesse algum tipo de informação pelo Whatsapp ou por alguma outra 

rede social você era obrigado a postar alguma coisa para abastecer o jornal.  

 

Que tipo de tecnologia era utilizada pelo jornal? 

Utilizávamos smartphones da redação, eram quatro iPhones. Mas, por exemplo, em 

Alcaçuz praticamente não se utilizou os telefones da redação pois a rede não funcionava 

e a gente tinha que usar o celular dos produtores de conteúdo. Nós também tínhamos um 

programa que adaptamos para produzir as lives direto da redação até pra ter uma melhor 

qualidade de som e imagem porque com o celular o som não ficava tão bom. As lives na 

redação a gente começou com o celular, mas já na primeira semana a gente começou a 

procurar outros meios de melhorar nossa produção dentro da redação. 

 

Normalmente, como faziam uso das redes sociais? 

Todos os repórteres tinham acesso às redes sociais. A orientação do que escrever não 

havia, mas tinha em relação aos títulos para que não fossem tão grandes para não 
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atrapalhar a leitura do leitor no Facebook e Twitter. Antes de postar sempre passava por 

mim ou por outro editor, dependendo do tipo de reportagem. Tinham repórteres da minha 

editoria que sempre se reportavam para mim ou para outro conselheiro.  

 

Qual a razão para vocês terem iniciado a prática das transmissões ao vivo? 

As lives foram iniciadas assim que surgiu a ferramenta e foi bem na época que começaram 

as manifestações na rua. Calhou da gente usar essa nova tecnologia com a possibilidade 

de o repórter estar no local e transmitir a informação ao leitor, foi uma coisa bem natural. 

Nós não fomos procurar novas tecnologias para utilizar, foi algo bem natural mesmo. Nós 

nos inspirávamos no Globo e alguns vídeos do Estadão. Mas a gente sempre tentou 

encontrar um estilo nosso sem tentar copiar.  

 

Como era a seleção das notícias que seriam transmitidas? 

Era mais o que a gente pensava que poderia interessar ao leitor. Se fosse uma coletiva de 

imprensa do Governo do Estado, se ele fosse anunciar alguma coisa... pagamento de 

salário, algo do tipo a gente sempre fazia uma live... a prisão de algum criminoso, que 

cometeu algum crime que chocou a população ou se alguma coisa na cidade que 

atrapalhasse de alguma forma a vida do cidadão, uma manifestação de rua no Midway ou 

na Cidade Alta. A gente estava testando formatos para fazer a live, mas a gente viu que 

esse formato de discussão de várias pessoas, às vezes, cansava o público, várias pessoas 

começavam a assistir e tinha um público médio de 50, 60 pessoas, e aí em alguns minutos, 

uns 20 minutos, o público que assistia era de 20, 10 pessoas. Depois reduzimos o número 

de pessoas por lives, passaram a ser dois jornalistas discutindo alguns assuntos, com isso 

o público ficou mais dinâmico e a audiência mais estável. 

 

Como vocês ficaram sabendo da rebelião de Alcaçuz e como foi a movimentação do 

jornal? 

No sábado à tarde eu recebi uma mensagem de Whatsapp de um repórter dizendo que 

estava acontecendo alguma coisa em Alcaçuz e ele acreditava que era uma rebelião. 

Peguei as informações e fui falar com a instância superior para saber o que deveríamos 

fazer. Porque praticamente a cada dois ou três meses acontecia algo em Alcaçuz, ou uma 

fuga ou uma rebelião, já era uma coisa bem natural que acontecia. Então eu falei com ele 

e disse que escrevesse algo pro site sobre a rebelião. Eu escrevi a primeira matéria. Mas 

com o decorrer da tarde e início da noite começaram a surgir as informações de que 

algumas pessoas foram mortas e que havia mesmo uma briga generalizada dentro do 

presídio e começaram a surgir os primeiros vídeos de pessoas mortas e pessoas mutiladas. 

Com isso, os jornalistas decidiram ir pra lá para saber o que estava acontecendo. Eu e 

outro conselheiro formos para a redação para acompanhar e atualizar as redes sociais e o 

site, enquanto os jornalistas mandavam as informações para a gente pelo Whatsapp. Um 

dos conselheiros foi na redação para pegar um celular para fazer live lá em Alcaçuz a 

noite, mas não deu muito certo por causa da cobertura. Tinha um morro lá que era o 

melhor local e também a polícia não queria que os repórteres ficassem perto do portão 

central de alcaçuz e essa foi uma manobra dos repórteres para saber o que estava 

acontecendo lá dentro e também para ter uma melhor cobertura de celular.  

 

Como foi o planejamento do jornal para fazer a cobertura? 

No sábado e domingo foi bem tranquilo porque não tínhamos a preocupação de fazer o 

jornal impresso. Só tínhamos a preocupação de abastecer redes sociais, Whatsapp e site. 

A cobertura no sábado e domingo foi bem tranquila. Na segunda-feira, praticamente toda 

a redação foi trabalhar pela manhã por conta de alcaçuz. Por motivação própria muita 
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gente foi trabalhar de manhã sabendo que uma coisa extraordinária tinha acontecido. Já 

haviam muitos vídeos e fotos, imagens de pessoas trucidadas. Praticamente toda a equipe 

da tarde foi trabalhar pela manhã. Nós delimitamos alguns repórteres para ficar em 

Alcaçuz só com lives e abastecendo as redes sociais enquanto os outros repórteres 

trabalhavam pra fazer a edição impressa. Apesar de muito boato, a questão de Alcaçuz 

ficou focada lá e na Governadoria, ficou mais restrito a esses dois locais. 

 

Como era o deslocamento dos repórteres? 

Nessa época nós não tínhamos veículo próprio, então utilizávamos táxi e uber.  

 

A redação passava alguma orientação sobre como fazer as transmissões? 

Eu e outro conselheiro entrávamos em contato com o repórter que estava apresentando a 

live para que ele mostrasse e detalhasse o que acontecia no local, a gente também 

informava a esse repórter o que estava acontecendo em outros locais, na governadoria, 

por exemplo, com outras informações que poderiam melhorar as transmissões.  

 

Havia alguma orientação em relação ao tempo das lives? 

Live curta basicamente era problema de cobertura, de conexão. Basicamente a gente era 

concorrente da Tribuna, eles faziam as lives e nós estávamos vendo que a audiência da 

Tribuna era de duas a três mil pessoas ao mesmo tempo e a nossa meta era essa, “vamos 

bater esse número de três mil pessoas”. Tanto que na segunda-feira, se não me engano, 

no dia da maior batalha campal de alcaçuz nós tivemos 10 mil pessoas ao mesmo tempo. 

Com a transmissão dessa live, o repórter ficava narrando e nós ficávamos mandando 

mensagem par ele.  

 

Quando o fato ocorreu, como foi a escolha do repórter? 

Um dos repórteres estava pertinho de Ponta Negra e um deles morava pertinho de 

Alcaçuz, então um foi pegar o outro e depois eles seguiram para Alcaçuz. Não foi 

necessariamente uma escolha.  

 

Como era a integração das redes sociais durante a cobertura? 

Era bem natural, bem espontânea. Menos Whatsapp que havia uma equipe só pra isso. 

Tinha uma equipe de redes que trabalhavam especificamente para fazer os boletins de 

Whatsapp e algumas informações para as redes sociais 

 

E a interação com o público, como era durante as transmissões? 

A nossa interação com o público fazia com que a audiência se mantivesse constante e que 

houvesse maior compartilhamento dessas lives.  

 

Como você avalia a cobertura que o Novo fez da rebelião em Alcaçuz? 

Nossa estrutura foi tão enxuta, tão enxuta, para trabalhar essa cobertura que eu acredito 

que a gente fez bem demais. Foi uma boa cobertura, apesar dos pesares nós só tínhamos 

basicamente três repórteres trabalhando especificamente para Alcaçuz e ainda assim 

conseguimos abastecer todas as redes sociais, jornal impresso, boletim. Porque durante 

as duas semanas do caos de Alcaçuz eram praticamente cinco páginas só de matérias 

relacionadas a Alcaçuz todos os dias no jornal, sempre fazíamos três boletins diários no 

Whatsapp, a cada hora uma matéria nova no site do jornal. Isso com três repórteres, eu e 

o outro conselheiro só fazendo isso.  

 

 


