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Resumo 

 

Este artigo tem por objeto os conteúdos das seções denominadas “tevês” de sites 

jornalísticos oriundos de meios de comunicação tradicionais, sem um passado na produção 

de telejornalismo, mas que ao ascenderem ao ciberespaço buscam se apropriar do uso da 

câmera e da linguagem audiovisual no fazer jornalístico para atingir a fase multimídia.  O 

artigo analisa as seções “tevês” de três sites: dois originados de jornais impressos e o de 

uma emisora de rádio. São eles: http://www.estadao.com.br/, http://www.folha.uol.com.br/ 

e   http://jovempan.uol.com.br/. A análise apontou uma produção jornalística audiovisual 

voltada para complementar a produção escrita ou falada, que, no entanto; confirma a 

expansão do webtelejornalismo. 
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Interessa a este artigo, no contexto de comunicação e diálogo público promovido 

pelo jornalismo no Brasil na atualidade, registrar e analisar o esforço de apropriação da 

linguagem audiovisual que determinados sites jornalísticos têm empreendido em busca de 

adentrarem definitivamente à fase multimídia.  Cabrera Gonzalez (2000, p.75) identifica 

como quarta fase  de evolução do jornalismo no processo de apropriação dos recursos 
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hipertextuais e multimidiáticos da web
3
,  a fase “multimídia”, na qual as publicações 

exploram  as possibilidades de multimidialidade e interatividade do hipertexto e buscam 

integrar áudio e imagens em movimento às reportagens escritas. (CABRERA GONZALES, 

2000; CANAVILHAS, 2006).   Na fase multimídia o produto webjornalístico consegue, se 

diferenciar por completo daquele que o originou seja impresso ou radiofônico, e, 

simultaneamente adquire atributos da linguagem telejornalística, que  é audiovisual por 

natureza. Uma das consequências diretas deste esforço de apropriação da linguagem 

audiovisual por parte dos sites jornalísticos originados de publicações impressas ou 

radiofônicas, alheias em sua origen à imagem em movimento, é a expansão do que se 

conceitua como  webtelejornalismo.  

O webtelejornalismo pode ser compreendido como um conjunto de conhecimentos, 

rotinas e práticas jornalísticas que resulta na produção e exibição do webtelejornal. O 

webtelejornal é um cibermeio que tem por objetivo a divulgação de informação jornalística 

audiovisual. Ele cumpre, na web, o papel do telejornal, por isso pode ser considerado um 

desdobramento no ciberespaço do telejornalismo (RENAULT, 2013). A pesquisa sobre o 

webtelejornalismo tem demonstrado que no processo de transbordamento do telejornalismo 

brasileiro para o ciberespaço, podem ser constatados dois movimentos simultâneos, que 

merecem atenção, pois indicam a expansão da linguagem do telejornalismo. O primeiro é 

de expansão e consolidação dos webtelejornais e constitui uma nova fase do próprio 

telejornalismo (RENAULT, 2013). O segundo é a adoção da linguagem telejornalística pelo 

webjornalismo que se originou de formas jornalísticas analógicas, até o advento da internet 

desconhecedoras da linguagem do vídeo e ou do áudio. Este artigo se interessa por registrar 

e analisar esta segunda fase.  

 Entende-se por transbordamento a capacidade que os  conteúdos telejornalísticos 

adquiriram de fluírem pelas diversas telas digitais, graças às características hipertextuais e 

multimidiáticas do ambiente web. Na atualidade, é possível observar um movimento de 

transbordamento do território simbólico constituído pelo  telejornalismo e por sua  

                                                 
3
 Maria Angeles Cabrera Gonzalez (2000, p.75) identifica quatro fases de evolução do jornalismo no processo de 

apropriação dos recursos hipertextuais e multimidiáticos da web. Em uma primeira fase, a “fac-similar”, os jornais são 

mera transposição das páginas impressas para o ambiente da internet, mediante a técnica de copiar digitalmente (escanear, 

digitalizar usando o scanner) páginas impressas. Em seguida, na fase “digital”, os jornais, agora on-line, passam a utilizar 

um modelo criado para aproveitar algumas características da web e o resultado já é uma versão diferente da impressa. É na 

terceira fase, digital, que surgem as seções com notícias de última hora, atualizadas a todo momento. A quarta fase 

identificada por Cabrera Gonzalez é a “multimídia”, na qual as publicações exploram ao máximo as possibilidades de 

multimidialidade e interatividade do hipertexto e buscam integrar às reportagens escritas sons (áudio) e imagens em 

movimento (vídeo). Na fase multimídia o produto webjornalístico consegue se diferenciar por completo do jornal 

impresso que lhe originou. (CABRERA GONZALES, 2000; CANAVILHAS, 2006).  
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linguagem audiovisual, da tela da televisão para as telas dos inúmeros dispositivos móveis 

de transmissão de dados propiciadas pelo ciberspaço - o território virtual no qual se 

materializam as diversas práticas sociais, comunicativas, culturais erigido a partir da 

internet e das  tecnologias digitais, cuja face mais visível e interativa é conhecida como 

web
4
 (LÉVY,1999). O transbordamento de conteúdos possibilitado pelas características  

hipertextuais e multímidias da web, dá nova materialidade ao que  Marshall McLuhan 

percebeu em meados do século XX de que um meio tinha a possibilidade de influenciar o 

outro. McLuhan (2005, p.153) conta que o poeta inglês Dylan Thomas se surpreendeu 

“quando descobriu que podia ler poesia no rádio” e que “tal descoberta transformou sua 

poesia, melhorando-a”. Segundo McLuhan (2005, p.153), o poeta descobriu uma “nova 

dimensão na sua linguagem, quando estabeleceu uma relação nova com o público”. 

McLuhan (1974, p.71) registra que, “à exceção da luz, todos os meios andam aos pares, um 

atuando como ‘conteúdo’ do outros”. O autor compreendeu os meios de comunicação 

movidos à energia elétrica como extensões dos sentidos dos homens, meios estes que 

estabeleceram novos tipos de relações não apenas entre os indivíduos, mas também entre os 

próprios meios de comunicação utilizados pela sociedade (MCLUHAN, 1974).  

O ciberespaço materializa este entendimento de que um meio contém o outro, na 

medida, em que os cibermeios são constituídos pela multimidialidade. Javier Díaz Noci 

(2004, p.18) define a multimidialidade como sendo “a capacidade de processar e difundir 

mensagens que integram diversos códigos linguísticos – textuais, visuais e sonoros - e 

apresentam uma unidade comunicativa”. O telejornalismo é multimídia por natureza, ou 

seja  constituiu-se sobre formas escritas e imagéticas anteriores à televisão; 

especificamente, sobre texto audiovisual do cinema, o som radiofônico, as fotografias dos 

jornais impressos  e todo tipo de fonte audiovisual que gere informação, para que a 

comprovação de uma noticia  possa ser filmada, representada por imagens em movimento  e 

exibida no fluxo televisivo (MACHADO, 2008; MOTA, 2001; ZUNZUNEGUI, 1998).  

1.1 Televisão na web: como compreender ?    

A lógica percebida por  McLuhan de que um meio eletro-eletrônico continha o 

outro, ganha nova materialidade quando se observa os cibermeios originados da   

hipertextualidade digital.  Segundo Pierre Lévy (1999, p.33):  

 

                                                 
4
 World Wide Web 
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um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. 

Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de 

gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem 

eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são 

ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 

deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo 

reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar 

um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto 

possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede 

inteira.
 
   

 

Um cibermeio é o site que cumpre, na web, o papel dos meios de comunicação 

tradicionais. Os cibermeios são sites que têm por objetivo a produção e a divulgação de 

informações jornalísticas (LÓPEZ GARCIA; ALONSO; PALACIOS, 2007, p.19). Um 

cibermeio é caracterizado ainda pela conectividade e interatividade, pois o cidadão que 

acessa a web assume um papel de participação ativa e tem possibilidades de atuação muito 

diversas do que é possível ao telespectador das redes de televisão aberta. Os cibermeios 

podem ser categorizados em dois tipos: os que representam na web os meios de 

comunicação convencionais e os que são desenvolvidos exclusivamente na e para a web 

(LÓPEZ GARCIA, 2005, p.21).  

Interessa a este estudo observar, especificamente, as seções chamadas “tevês” de 

sites jornalísticos “que representam na web” meios de comunicação tradicionais, com longo 

passado erigido na produção de conteúdos jornalísticos analógicos.  É o caso de  sites como 

os dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo e o da  Rádio Jovem Pan, aqui 

observados.  

Ao adentrarem ao ciberespaço, os meios de comunicação tradicionais adquiriram 

possibilidades tecnológicas de alargar horizontes de produção e enunciação. Empreenderam 

uma fase inicial de desbravamento da web, migrando para a rede, versões fac-símiles dos 

produtos analógicos. Em seguida ganharam a capacidade de atualização das notícias on 

line, como descreveu Cabrera Gonzalez (2000, p.75). Agora, esgotadas as experiências 

pioneiras de ambientação destes meios ao ciberespaço, com os sites já constituídos como 

referências jornalísticas, eles empreendem a apropriação das possibilidades multimídias da 

web, onde a produção audiovisual aparece como um desafio a ser superado no tocante ao 

domínio da linguagem das imagens em movimento. É neste momento, que os sites 

jornalísticos investem em seções denominadas “tevês” ou simplesmente, como no caso das 
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emissoras de rádio, abrem as portas das redações e estúdios para a entrada definitiva de um 

elemento novo em suas rotinas de produção: a câmera de televisão.  

O conceito de televisão não é de fácil definição.  Trata-se de um universo de 

produção informativo e cultural que opera simbolicamente na vida dos homens. Em 

sociedades, como a brasileira, constitui-se como fonte central de informação e 

entretenimento. John Fiske (1990) compreende que a televisão se relaciona com a sociedade 

baseando-se em códigos sociais que são compartilhados culturalmente por todos. Este texto 

observa a televisão a partir do telejornalismo, gênero televisivo por excelência. 

A televisão apresentou à sociedade do século XX o tempo das imagens ágeis, fruto 

da efetiva possibilidade de um canto do planeta acompanhar, com ínfimos segundos de 

diferença, de forma direta, acontecimentos que se passam em outro canto, através da 

transmissão ao vivo
5
. Regina Mota (2001, p.42) lembra que a televisão nasceu ao vivo, que 

“o direto foi um estado de espírito, uma necessidade” da televisão no seu início, antes de se 

tornar como é hoje, ou seja, um procedimento técnico para os momentos em que a televisão 

decide maximizar sua característica de instantaneidade
6
.  

A Fig. 1 a seguir exibe take da página eletrônica da Rádio Jovem Pan, cadeia 

nacional de emissão em AM, FM e all news, alojada no portal de notícias UOl 

(http://jovempanfm.uol.com.br/) em que a imagem da rotina interna da central de estúdios é 

exibida ao vivo. Pode-se considerar, à princípio,  uma apropriação primária das 

potencialidades que a transmissão de imagens e informações ao vivo permite, mas 

demonstra um estágio inicial de acomodação do fazer radiofônico à presença da câmera e 

aos horizontes de produção que chegam com ela.  

                                                 
5
 Na internet, o correspondente à transmissão de áudio e/ou vídeo de televisão em sinal aberto, 

conhecida como broadcast, é chamada de streaming, tecnologia que permite a transmissão de áudio 

e vídeo sem que seja necessário fazer o download (baixar) de todo o conteúdo a ser transmitido, 

antes de ouvir ou assistir, como era feito antigamente. A transmissão do conteúdo é feita de modo 

contínuo, ou seja, enquanto a pessoa está ouvindo/assistindo. À medida que a banda e a capacidade 

de transmissão de dados aumentam, mais a transmissão streaming vem sendo utilizada e 

contribuindo para a expansão da linguagem audiovisual.   

 
66

 O equipamento que resolveu o problema do registro de imagens na televisão é o videoteipe. Ele 

foi lançado nos Estados Unidos em 1956. Segundo Priolli (2000, p.17): “Caríssimo, chegou ao 

Brasil apenas no início de 1960, por força de uma necessidade incontornável: cobrir as festas de 

inauguração da nova capital, Brasília, que ficava muito longe do eixo Rio - São Paulo e não 

permitia um televisionamento direto. Gravar as imagens enviá-las por avião e transmiti-las 

posteriormente foi a única forma viável de fazer com que os brasileiros das duas principais cidades 

participassem das cerimônias históricas”. 

http://www.sitehosting.com.br/streaming/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 6 

 

 

Figura 1- Página web da Rádio Jovem Pan. Seção "ao vivo", onde se pode ver uma imagem em plano geral emitida ao 

vivo que permite visão interna da central de estúdios. Disponível em: http://jovempan.uol.com.br/videos/noticias/ Acesso: 

17 julho 2014 

 

O talento da televisão para a transmissão ao vivo e a produção de “retratos 

instantâneos” (MOTA, 2001, p.33) da realidade resultou na sua afinidade com o atual, com 

o contemporâneo, o que a credenciou a ser um território visual adequado para exibir 

informação. Para Regina Mota (2001, p.52), com o fato de na televisão imperar o campo 

único, a necessidade de raccord desaparece e “tudo pode ser inserido no seu quadro, sem 

que desoriente o telespectador”. Raccords são ligações entre os planos que garantem a 

relação de continuidade e sentido à narração cinematográfica. Segundo a autora, no lugar da 

montagem, a televisão realiza uma “inseragem”, um fazer que resulta em uma colagem de 

imagens a partir do que a narrativa sonora pedir (MOTA, 2001, p.52). A primeira seleção 

de imagens é feita pela câmera ao processar o real e decidir o que vai ser mostrado. A 

segunda seleção é operada pelo diretor ou editor na reorganização do que é levado ao ar.  

Assim como Mota, Santos Zunzunegui (2009) salienta a vocação da televisão para a 

transmissão ao vivo, mas lembra que, longe de ser uma exposição fiel do que acontece na 

realidade, o direto é uma atividade de interpretação da realidade. Para esse autor, as 

imagens transmitidas ao vivo são sempre fruto de enquadramentos, de recortes que a 

câmera de televisão opera na realidade a ser retratada e do direcionamento dado por 

http://jovempan.uol.com.br/videos/noticias/
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diretores de TV e repórteres mediadores da informação.A instantaneidade da televisão 

levou a sociedade a passar a experimentar um novo estado de prontidão para a informação, 

para o acontecimento. Na televisão, os acontecimentos são transmitidos enquanto se 

desenrolam e devem ser acompanhados de forma simultânea no eterno presente televisivo. 

Uma vez transmitidos ao vivo, tornam-se ultrapassados. A televisão aliou a ubiquidade da 

câmera de cinema à instantaneidade e simultaneidade do rádio. Antes da televisão, todas as 

formas de transmissão ao vivo, em direto, eram do campo da arte: o balé, a ópera, o teatro. 

A fotografia e o cinema possibilitaram o registro do passado.  O rádio e a televisão 

impuseram o presente, sendo que a televisão, especificamente, impôs a representação 

imagética da atualidade, transformando em rotina a transmissão do acontecimento ao vivo.  

Santos Zunzunegui (1998) considera a televisão um meio de comunicação cuja 

função é a de ser um serviço que consegue levar ao público gêneros muito diversos do 

discurso comunicativo. Das telenovelas e dos folhetins à música, aos eventos esportivos, 

aos infantis, educacionais, de variedades, à exibição de filmes e ao jornalismo, a televisão 

consegue reunir gêneros diversos e empacotá-los em forma de programas exibidos em série, 

tendo a publicidade como um “cimento unificador” (ZUNZUNEGUI, 1998, p.199) para 

alimentar uma grade de programação que não pode parar, pois o fluxo de emissões 

televisivo é ininterrupto. Gêneros nos meios de comunicação podem ser compreendidos 

como categorias que agrupam trabalhos em formatos semelhantes. Na televisão, um gênero 

pode ser compreendido como formato de programa exibido pela grade de programação. Os 

gêneros nos meios de comunicação são reconhecidos de forma cultural pelo texto e 

comunicam conteúdos através da padronização da produção como forma de 

reconhecimento e leitura pelo telespectador.  

Ao estar presente o tempo todo em muitos lugares diferentes, a televisão tem a 

habilidade de transmitir certo senso do real e pode ser considerado um meio de 

comunicação essencialmente realístico, o que a torna um meio muito apropriado ao 

jornalismo, gênero que se interessa por revelar, intermediar e levar ao debate na esfera 

pública acontecimentos que tratam do dia a dia dos homens, atores em ação na vida em 

sociedade. O telejornalismo é o gênero televisivo que interessa a este estudo. A televisão 

exibe uma natureza, em que podem ser observados atributos que materializam os conteúdos 

audiovisuais emitidos (ZUNZUNEGUI, 1998. p.157).   
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O primeiro desses atributos é a imagem, a base da existência da televisão, fonte de 

toda mensagem audiovisual. A imagem, seus sons e todos os elementos previsíveis e 

imprevisíveis que a impregnam são a condição material indispensável às produções 

televisivas.  A imagem registrada em suporte material, seja analógico ou digital, converteu-

se em um “determinante social básico” da vida cotidiana das sociedades que têm acesso à 

tecnologia. Toda imagem tem um som, mesmo que seja o silêncio. Os sons podem ser 

considerados a outra forma de materialidade dos conteúdos televisuais, sejam os sons 

diretos gravados simultaneamente à imagem, como os sons ambientes, as vozes dos 

entrevistados ou os sons editados, montados, incorporados à imagem tal como as 

sonorizações. Na televisão, a narrativa se descolou da montagem cinematográfica e se dá 

como uma colagem em que texto e imagens se vão completando na medida da necessidade 

de narrativa dos acontecimentos. Se no cinema a montagem acontece na cabeça e nos 

planos do diretor e do montador, na televisão a edição das imagens é determinada pela 

urgência de narrar e mostrar acontecimentos. A televisão pula de uma imagem à outra na 

busca por organizar uma narrativa a partir da realidade que busca exibir. Tal como Regina 

Mota, Santos Zunzunegui (1998, p.199) compreende a edição televisiva como “mais ou 

menos improvisada” por ser simultânea ao acontecimento, pois, segundo o autor, a televisão 

não se preocupa com a arte das passagens entre as imagens, própria do cinema.  

 

1.2 As “tevês” dos jornais impressos e das emisoras de rádio 

 Em busca de registrar e compreender a apropriação que determinados  

cibermeiros de origem alheia à linguagem das imagens em movimento tem feito do texto 

jornalístico  audiovisual na web, a observação limitou-se às seções “tevés” de três sites: 

dois originados de jornais impressos e um de uma emisora de rádio, todos considerados 

referenciais na produção de conteúdos jornalísticos no Brasil. São eles: o site    

http://www.estadao.com.br/, de propriedade do jornal Estado de São Paulo
7
, o 

http://www.folha.uol.com.br/, mantido pelo jornal Folha de São Paulo
8
 e o  

                                                 
7
 O jornal Estado de São Paulo circulou pela primeira vez em 4 de janeiro de 1875, com o nome de “A 

Província  de São Paulo”. Em 1890 recebeu o nome que mantém até hoje. Ao migrar para a web, adotou o 

nome pelo qual é popularmente conhecido: Estadão. Pertencem ao Grupo Estado as rádios Eldorado AM e FM 

(1958) e a Agência Estado (1970). O jornal impresso, sua história e conteúdos publicados não são objetos 

deste trabalho.  
8
 O jornal Folha de São Paulo foi fundado em 19 de fevereiro de 1921. O site foi criado em 1995 e foi o 

primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa O jornal impresso, sua história e conteúdos publicados 

não são objetos deste trabalho.   

http://www.estadao.com.br/
http://www.folha.uol.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eldorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Estado
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http://jovempan.uol.com.br/, endereço da Rádio Jovem
9
 na web. Os  dois últimos estão 

alojados no portal de internet Uol.  

A observação do corpus de análise para a pesquisa e análise do webtelejornalismo 

brasileiro tem se dado em um banco de dados construído a partir de 2010, quando esta 

pesquisadora iniciou efetivamente a observação do processo de migração e 

transbordamento do telejornalismo para o ciberespaço.  O período de observação do que é 

considerado  por este artigo, expansão do webtelejornalismo, faz parte de uma nova etapa 

em andamento da pesquisa.  Para esta etapa específica, a amostra foi recolhida e o corpus  

organizado durante o primeiro semestre de 2014.   

Quando se observa o atual estágio das seções denominadas “tevês” nos sites 

jornalísticos, a natureza primeira da televisão, que é a emissão ao vivo de imagens em 

movimento ainda não existe em sua inteireza, mas está lá esboçada em alguma medida. O 

site da Jovem Pan exibe o estúdio de onde os jornalistas, radialistas e técnicos podem ser 

acompanhados pelo internauta. As vozes destes profissionais ganham rostos materializados 

na página hipertextual. Já os sites dos jornais impressos, Folha de São Paulo e Estado de 

São Paulo, fazem uso esporádico do vivo, em transmissões de entrevistas ou mesas 

redondas. Após a adoção da câmera, a segunda influência da televisão notada nestas 

redações de jornais impressos é o fato de terem adotado um elemento tipicamente 

televisivo, o estúdio e ou a bancada, para realizar a gravação de comentários, uma das 

formas mais utilizadas nesta experiência inicial com a televisão na web.   

A exibição de reportagens ao vivo não é uma rotina como na televisão, pois no 

ciberespaço a informação é virtual, o que significa que está à disposição do internauta e se 

revela à medida do seu interesse. Pierre Lévy (1999, p.49) explica que, no sentido 

filosófico, o virtual não se opõe ao real, mas, sim, ao atual: “virtualidade e atualidade são 

apenas dois modos diferentes da realidade”. O virtual é bastante real e será atual em algum 

momento. A despeito da possibilidade de transmitir ao vivo, os sites observados ainda não 

demonstram esta capacidade, no entanto, pode-se constatar o interesse na enunciação 

virtual, pois demonstram  uma produção razoável de conteúdo audiovisual, mesmo que 

ainda não atinja o mesmo volume de sua rotina de informação escrita ou em áudio.  

                                                 
9
 A Rádio Jovem Pan foi criada em 1976 e é hoje uma cadeia de emissoras nacionais, AM, FM e all News, 

com transmissão convencional de rádio ou pela internet. Sua história e conteúdos veiculados não são objetos 

deste trabalho.  

 

http://jovempan.uol.com.br/
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No período observado, estes sites priorizaram a exibição de vídeos editados e pós-

produzidos, como pode ser visto nas Figuras 2 e 3 a seguir, que ilustram a configuração da 

seção TV Folha do site http://www.folha.uol.com.br/.  Os vídeos podem ser, em alguma 

medida, comparados aos vts televisivos, ou seja, às reportagens que vão ao ar anunciadas 

por apresentadores. Na página web, os vídeos são unidades informativas individuais que 

dispensam a “cabeça” da matéria, o texto lead lido pelo apresentador, profissional de 

televisão encarregado de direcionar o olhar do telespectador para aos temas a serem 

enunciados.  Na página web, os vídeos são disponibilizados cronologicamente na ordem em 

que são postados. Assim, como na televisão, a tevê web pauta o internauta; no entanto, mais  

do que isto não consegue direcionar-lhe o olhar, pois cabe a ele, a decisão de acionar a seta 

que indica a possibilidade de dar início à exibição do vídeo, ao contrário da televisão, em 

que o telespectador deve estar a postos para a instantaneidade da exibição do telejornal.   

 

Figura 2 - Página principal da seção TV Folha. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/tv/ Acesso em:17/07/2014 

http://www.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
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Figura 3 – continuação da Fig.2: página principal da seção TV Folha rolada para baixo. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/tv/ Acesso em:17/07/2014 

 

 1.3 - Atributos das “tevês” dos jornais impressos e rádios 

Uma vez compreendida a “tevê” web como uma galeria de vídeos expostos na 

página à disposição do interesse do internauta, o artigo cuida agora de analisar a forma 

como os conteúdos audiovisuais têm sido produzidos e editados pelos sites jornalísticos 

com origem alheia aos telejornais.   A análise apontou os seguintes atributos nos vídeos: 

edição simplificada, pouca pluralidade de vozes, abuso de sonorização, novos atores nas 

telas audiovisuais, inovação nas rotinas de produção, que levam a uma produção jornalística 

audiovisual voltada para complementar a produção escrita ou falada.  

Na TV Estadão, observa-se o uso frequente de comentários gravados por repórteres 

ou colunistas na redação ambientada como estúdio, como o exibido na Fig. 4, com duração 

de 5’:04”, vídeo de tamanho longo para os padrões televisivos. O comentarista busca a fala 

coloquial, mas ainda não domina a edição e se perde na repetição de conteúdo  ou na falta 

de planejamento do uso do tempo, o que poderia colaborar para tornar o conteúdo mais 

eficiente em informação, a despeito da qualidade da análise por ele apresentada.  
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Figura 4 – Take de comentário gravado em vídeo de 5’04’’ pelo colunista de economia José Paulo Kupper na redação do 

jornal Estado de São Paulo: redações de jornais  impressos viram estúdios cenográficos e vídeos dão vozes a atores do 

texto escrito. Disponível em:  http://tv.estadao.com.br/videos,INFLACAO-RECUO-MAIS-

LENTO,237695,0,0.htm?pagina=17 Acesso: 06/06/2014   

 

 

Figura 5 – Takes de vídeo exibido pela TV Estadão em 16 janeiro de 2014. Disponível em: 

file:///C:/Users/Let%C3%ADcia/Documents/links%20pesquisa/Estad%C3%A3o.com.br%20%E2%80%93%20Portal%20

de%20not%C3%ADcias%20de%20O%20Estado%20de%20S.%20Paulo.htm Acesso em : 16 janeiro 2014 

 

A TV Estadão pratica uma edição simplificada, com o uso de fotografias ou imagens 

disponíveis na internet, apenas para cobrir partes dos comentários, como se vê na Fig. 5. 

Trata-se de um uso meramente ilustrativo das imagens, quando sabe-se que a  edição 

televisiva é um trabalho intelectual complexo em que se utiliza as informações audiovisuais 

para contextualizar e argumentar a reportagem televisiva. Por outro lado, os comentários 

dão voz no vídeo aos profissionais do texto jornalístico escrito, o que se por um lado, pode-

lhes impõe desafios na rotina de trabalho, pode também apresentar- lhes a possibilidade de 

desenvolver novas habilidades profissionais.     

http://tv.estadao.com.br/videos,INFLACAO-RECUO-MAIS-LENTO,237695,0,0.htm?pagina=17
http://tv.estadao.com.br/videos,INFLACAO-RECUO-MAIS-LENTO,237695,0,0.htm?pagina=17
http://tv.estadao.com.br/videos,INFLACAO-RECUO-MAIS-LENTO,237695,0,0.htm?pagina=17
../../../LetÃcia/Documents/links%20pesquisa/EstadÃ£o.com.br%20â�
../../../LetÃcia/Documents/links%20pesquisa/EstadÃ£o.com.br%20â��%20Portal%20de%20notÃcias%20de%20O%20Estado%20de%20S.%20Paulo.htm
../../../LetÃcia/Documents/links%20pesquisa/EstadÃ£o.com.br%20â��%20Portal%20de%20notÃcias%20de%20O%20Estado%20de%20S.%20Paulo.htm
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Os desafios impostos pelo ciberespaço na apropriação da linguagem audiovisual à 

rotina de apuração e produção de jornalistas forjados no campo do impresso, por exemplo, 

tem produzido vídeos editados de forma mais aproximada do vídeo clipe, que do telejornal.  

A câmera da TV Folha, por exemplo, opera poucos ângulos, é desapegada dos 

enquadramentos tradicionais, como se pode ver no vídeo cujos takes são  exibidos nas Fig. 

6 e 7, a seguir. Nele, a colunista Monica Bergamo opera a câmera em busca de registrar a 

chegada da presidente brasileira Dilma Roussef ao estádio do Maracanã para a última 

partida da Copa do Mundo 2014 no dia 12 de julho passado.  O resultado exibido pela TV 

folha é aproximado da gravação bruta, com praticamente nenhuma edição nos moldes do 

telejornalismo, não há uma preocupação com o critério jornalístico de contextualizar o 

internauta sobre o fato registrado. O vídeo se inicia com as imagens da presidente brasileira 

chegando acompanhada pelo presidente russo, Vladimir Putin. Ao ser abordada pela 

repórter Mônica Bergamo, Dilma Rousseff responde enquadrada em plano geral: “Uai? O 

que cê tá fazendo tirando foto?” A  jornalista responde: “- Eu tô filmando a senhora, 

presidente,  pra guardar de lembrança. O que a senhora tá achando da Copa? Copa boa, 

time ruim?”  

 

Figura 6 - Take de vídeo gravado no momento em que a presidente Dilma Rousseff chega ao estádio do Maracanã/RJ  

para acompanhar a partida final da Copa 2014. A colunista Mônica Bergamo opera a câmera e entrevista a presidente. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-

angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml      Acesso em: 14/07/2014   

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml
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Figura 7- continuação da Fig. 6, take fechado de vídeo gravado no momento em que a presidente Dilma Rousseff chega 

ao estádio do Maracanã/RJ para acompanhar a partida final da Copa 2014. A repórter opera a câmera e entrevista a 

presidente. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-

argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml     Acesso em: 14/07/2014  

A surpresa da presidente brasileira ao constatar a presença da colunista Mônica 

Bergamo a operar uma câmera no momento da reportagem, sem a companhia de um 

fotógrafo, registrada pelos takes exibidos nas Figuras 6 e 7, dá a dimensão das mudanças 

que a busca pela apropriação da linguagem audiovisual tem operado nos modos de 

produção dos profissionais de cibermeios originados de meios alheios ao telejornalismo.   

Já a Rádio Jovem adotou entrevistas gravadas em vídeo, como se pode ver nas 

Figuras 8, a seguir, o que demonstra que a familiaridade com o áudio, a capacita a operar a 

imagen  dentro de padres menos experimentais.  

 

Figura 8 - Take de detalhe do vídeo do Programa Soluções Criativas exibido pela  web TV da Rádio Joven Pan.  

Disponível em : http://jovempan.uol.com.br/live/webtv/  Acesso em: 16 janeiro 2014   

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/07/1485541-veja-quantos-argentinos-diz-angela-merkel-nervosa-no-maracana.shtml
http://jovempan.uol.com.br/live/webtv/
http://jovempan.uol.com.br/live/webtv/
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Neste caso específico do vídeo da Fig.8, observa-se que o enquadramento e a 

postura no vídeo adotados pelos profissionais da Jovem Pan seguem padrões empregados 

pelo telejornalismo, mas a produção corriqueira de entrevistas com um único entrevistado, 

deixa a desejar quando se trata de operar pontos de vistas diversos sobre os assuntos 

abordados. 

 A partir do corpus analisado observa-se que nos cibermeios oriundos do jornalismo 

impresso, principalmente, os conteúdos audiovisuais ainda atuam como complementação do 

texto escrito, anexando curiosidades ou ilustrando o ponto de vista defendido na reportagem 

escrita, portanto; estes vídeos ainda não podem ser considerados propriamente reportagens 

audiovisuais. No entanto, os vídeos exibidos pelas “tevês” dos jornais impressos vem somar 

novos olhares e práticas à produção de webtelejornalismo, hoje em expansão.   

 Considerações finais: Ao observar a ambição dos sites brasileiros de jornalismo 

oriundos de meios tradicionais, como jornais impressos e emissoras de rádios, por se 

apropriar da linguagem audiovisual na web e desta forma, alcançarem espaço de enunciação 

também no jornalismo audiovisual, é necessário não se esquecer de que este movimento se 

dá não só pelo avanço tecnológico que rompeu as barreiras físicas entre os meios, como 

antecipou McLuhan, mas também, devido a duas possíveis razões. A primeira, diz respeito 

à expansão capitalista do negócio da comunicação, marcadamente privado e operado por 

grupos familiares em todas as suas modalidades no Brasil. A segunda razão a ser 

considerada é a busca por uma fatia de visibilidade e consequente renovação de público e 

audiência através do telejornalismo, que tem mantido status central na função de informar 

no Brasil. 
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