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Resumo 

A dinâmica do telejornalismo tem sido reconfigurada diante das opções da internet de 

oferecer informação de forma ágil e com alternativas de contato com internautas. Com esse 

cenário, o conteúdo colaborativo enviado por telespectadores para a produção dos 

telejornais tem se mostrado como uma ferramenta estratégica para manter a preferência e 

audiência da televisão. Este estudo procura apresentar uma análise desse momento de 

adaptação do telejornalismo, apontando as relações do jornalismo com a sociedade, etapas 

estratégicas das rotinas produtivas e a valorização do telespectador como um aliado do 

telejornalismo. 
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Introdução 

Por oferecer uma narrativa composta de imagens e ângulos diversificados, o 

jornalismo apresentado na TV sempre foi sedutor para quem está em busca de notícias. 

Como apontado por Robert Stam (1985), não há como negar que o telejornal é agradável. 

Independentente do que está sendo noticiado, o telejornal satisfaz desejos "narcísicos", 

proporciona prazer e enseja uma identificação como o que está sendo transmitido.  

Porém, a chegada da internet e dos novos veículos de informação originados desta 

também colocaram à disposição do público que costuma assistir televisão atrações 

sedutoras e que oferecem agilidade e possibilidade de interatividade. Fator que tem levado 

produtores de telejornalismo a procurarem uma nova reconfiguração dos conteúdos 

apresentados, em busca da conquista, manutenção da audiência e da importância simbólica 

da televisão como fonte de informações. 

E mais do que isso, a produção de telejornais sempre almejou credibilidade. Para 

isso, a notícia transmitida em tempo real, com agilidade, se torna elemento fundamental 
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para o prestígio do telejornal. Com esse intuito, o jornalismo na TV tem se adaptado a 

esses novos meios de comunicação e apresentado diversificadas faces, incluindo uma 

narrativa que promete ser interativa. Altos investimento em sites e em ferramentas que 

possibilitem contato com usuários da internet e de redes sociais são realizados para esse 

objetivo. Há ainda a abertura de espaço para que os telespectadores colaborem com a 

produção do telejornal enviando conteúdos, como fotografias e vídeos, que contribuam 

para a construção de reportagens e reforcem a transmissão da notícia com velocidade.  

Com esse contexto, este estudo procura apresentar uma análise desse cenário de 

adaptação do telejornalismo, apontando as relações do jornalismo com a sociedade, etapas 

estratégicas das rotinas produtivas e a valorização do telespectador como um aliado para a 

composição das matérias jornalísticas exibidas na televisão, a partir do envio de conteúdos 

colaborativos. 

 

Jornalismo como agente ativo na sociedade 

O jornalismo tem contribuído para que, por meio do repasse de informações, os 

indivíduos leiam o mundo e consigam se posicionar diante de acontecimentos.  Muitas 

vezes, o jornalismo atua como intermediário entre seus públicos e demais atores sociais, a 

partir da apresentação de fatos, opiniões e temas, o que consequentemente contribui para a 

dinâmica da sociedade.  

 A definição de Groth (2011) sobre a universalidade, como uma das características 

da Ciência dos Jornais, ajuda na compreensão dessa relação do jornalismo com a 

sociedade. Para Groth, o ser humano está inserido em um mundo objetivo, rodeado pela 

natureza, sociedade e cultura. Para desenvolver-se, interage com esses fatores. Porém, cada 

indivíduo domina o seu próprio mundo, composto pelo o que conseguiu, ao longo de sua 

vida, adquirir como conhecimento. E este “mundo diante de si” está em constante 

mudança.  

Ao dar acesso à informação, o jornalismo colabora para que haja mediação entre os 

mundos diante de si e o conhecimento das áreas da vida, referentes, por exemplo, à 

sociedade. Nesse sentido, os conteúdos apresentados pelo jornalismo ajudam a compor 

novas relações e a formar novas realidades. “O jornal é um mediador de tudo que é digno 

de saber do mundo diante de todos [...]”(GROTH, 2011, p. 177). 
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Marques de Melo (1991) corrobora com essa noção, ao considerar que o jornalismo 

alimenta as interações sociais. Pela necessidade dos indivíduos de procurarem entender o 

que ocorre no mundo, na sociedade, o jornalismo tende sempre a apresentar novos 

elementos que apresentem ou atualizem as informações e de certa forma supram essas 

expectativas.  

O jornalismo é, assim, um agente ativo na sociedade e para isso também 

acompanha cada nova etapa construída. Ao retomar uma perspectiva histórica, é 

perceptível, por exemplo, que o jornalismo tende a se adaptar a cada contexto. Marcondes 

Filho (2002) ao tratar sobre o que conceitua como quarta etapa do jornalismo, se refere à 

era tecnológica, a partir dos Anos 70, e mostra que os jornalistas ao se submeterem à lógica 

da tecnologias - a qual envolve impactos visuais, velocidade e transparência - precisaram 

se adaptar às novas funções, diante de uma provável crise de mídias tradicionais e recursos 

financeiros transferidos para veículos da Internet.  Situação também  perceptível no 

jornalismo da sociedade contemporânea.  

O jornalismo pode, então, ser visto como um ator social que contribui para a 

organização da realidade e mais do que apenas relatar fatos, consegue, a partir dos 

processos produtivos que envolvem o campo jornalístico, apreender, selecionar e editar 

situações, momentos históricos. Em uma relação de diálogo, o jornalismo modifica a 

sociedade, da mesma forma como esta o afeta e o faz sofrer readaptações quando 

necessário.   

O jornalismo contribui assim para a tomada de consciência, a partir do 

conhecimento compartilhado. 

 

O Jornalismo não apenas reproduz o conhecimento que ele próprio 

produz, reproduz também o conhecimento produzido por outras 

instituições sociais. A hipótese de que ocorra uma reprodução do 

conhecimento, mais complexa do que a sua simples transmissão, ajuda a 

entender melhor o papel do Jornalismo no processo de cognição social. 

(MEDITSCH, 1997, p.3). 

 

Adaptações do telejornalismo 

Ao apresentar o jornalismo como ator social dinâmico, que procurar acompanhar 

novos processos tecnológicos e até históricos da sociedade, o jornal apresentado na TV 

também se enquadra nessa definição. Como outros veículos de informação considerados 
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tradicionais, o telejornalismo tem sofrido readaptações para prosseguir em ambiente que 

demanda agilidade e opções de interatividade ao se tratar da busca pela informação.  

Mas essa situação não é reflexo único do momento atual pelo qual passa o 

telejornalismo. Como apontado por Paternostro (2006), a própria história dos primeiros 

telejornais no Brasil mostra que a princípio o formato era semelhante aos programas 

radiofônicos, com a presença apenas do apresentador que lia notícias, nem sempre com a 

cobertura de imagens.  

As tecnologias permitiram novos elementos visuais e sonoros que com o tempo 

foram moldando os telejornais, não só estruturalmente. Até a linguagem do jornal na TV 

precisou ser modificada, necessitou de se aproximar do seu público. "A tevê se dirige ao 

público através do vídeo, simulando um contato direto e pessoal com essa 'função-

indivíduo' que se supõe ser o telespectador" (SODRÉ, 2001, p.55). 

Os processos tecnológicos que permitiram a TV digital, no lugar da TV analógica 

têm sido fatores significativos nessa dinâmica de readaptação da TV. Por sua forma 

diferenciada de transmissão do sinal, com qualidade superior ao sinal analógico, a 

digitalização trouxe para o telejornal o aumento das possibilidade de mobilidade e de 

interatividade por meio de equipamentos portáteis, de imediatismo da imagem e de 

velocidade na transmissão de dados eletrônicos.  

Porém, a chegada da internet tem se mostrado como o principal impulsionar das 

mudanças estruturais da produção e exibição dos telejornais no século XXI. Com a 

capacidade da internet de fornecer informações de forma rápida, os produtores de conteúdo 

para televisão e, consequentemente, para telejornais – veículo que em muita vezes "é fonte 

única de informações para uma parcela muito importante da população" (BOURDIEU, 

1997, p. 23) -, tiveram de lidar com a concorrência de sites de entretenimento, de 

jornalismo.  

Da mesma forma, precisaram se adaptar às tendências das redes sociais, em que as 

notícias são postadas com mais agilidade e, mais do que isso, oferecem opções de 

interatividade. Esta entendida aqui, como a definição apresentada por Lévy (1999, p.79): 

“a participação ativa do beneficiário de uma transação de informação.”  

Veículos como televisão, rádio e jornais impressos tradicionalmente não ofereciam 

aos seus telespectadores, ouvintes e leitores possibilidades de interatividade, de obter 

retorno de seu público sobre os conteúdos veiculados e replicar. Porém, diante dessa nova 
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projeção social e histórica em que as tecnologias permitem contato da produção com seus 

receptores, o jornalismo na TV tem se adaptado.  

A partir dessa noção de adaptação, vale aqui retomar os estudos de McLuhan 

(2002) que apontam a forma do homem de lidar com a tecnologia como fator fundamental 

para o processo histórico. Para ele, o papel dinâmico das mídias e das tecnologias  

influenciaria as ações sociais dos indivíduos e seria capaz de estruturar a sociedade. 

Diferente dos estudiosos em comunicação ligados à Teoria Crítica, que focaram os olhares 

para o conteúdo das mensagens, McLuhan (2002) defenderia que são os meios que 

modificam a sociedade.  

McLuhan (2002) também discorre sobre o fato de cada meio ter uma dinâmica 

própria, mas que isso não os impede de utilizar conteúdos e ferramentas de outros meios.  

Um novo meio de comunicação, por exemplo, não eliminaria o outro, mas sim o 

modificaria, pois, de certa forma, o obriga a alterar atividades e usos sociais do meio já 

existente. Voltando para o telejornal e apropriando-se desses conceitos, os elementos do 

jornalismo na TV estão mudando em função da internet, se aliando a esta quando possível 

e apostando nas ferramentas e prestígio trazidas com ela.  

Já é notável em telejornais, por exemplo, a tentativa de inserir em sua programação 

acesso aos telespectadores para envio, por meio de sites institucionais, de sugestões de 

pautas e de conteúdos que colaborem para a produção do que será exibido. O telespectador 

também pode acompanhar as reportagens das emissoras de televisão nos sites e postar 

sugestões e comentários em redes sociais, como o Twitter e o Facebook.   

 

Rotinas produtivas do telejornalismo 

Diante de todas as possibilidades que o telespectador encontra com a internet e 

mesmo com outros veículos considerados tradicionais, como o jornal impresso, o perfil de 

quem assite televisão tem sido alterado, pois não precisam mais acompanhar toda a 

programação de um telejornal para só então obterem informação sobre algum fato: há 

outras plataformas tecnológicas que podem acessar para conseguir conteúdos jornalísticos.  

Por causa dessa situação, produtores de telejornalismo se veem em um caminho em 

que precisam encontrar uma maneira de continuar com audiência e descobrir o que faz o 

telespectador ainda procurar o telejornal como fonte de informação e conhecimento. É fato 

que características fundantes do telejornal, como informar acontecimentos utilizando texto 
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aliado às imagens, precisam permanecer, até para que o telespectador o identifique como 

um gênero.  

E é dessa maneira, com a apresentação de imagens, que o telejornalismo consegue 

chamar a atenção de seu público. São elas que dão credibilidade à televisão, diferente dos 

jornais impressos que contam com o conteúdo dos textos e a própria tradição jornalística 

como fatores essenciais para a credibilidade. Para alcançar seus objetivos, primeiro a 

produção para a televisão precisa prender a atenção dos telespectadores com as imagens e, 

em muitas vezes, somente em segundo plano passam a informação. A dinâmica do 

telejornal é estrategicamente pensada para atingir um grande público, o que significa que 

nem sempre as notícias são veiculadas pela importância da informação. 

Nesse sentido, as imagens exibidas na tela da TV são atrativas por suas cores, 

aproximação com a realidade, e acompanhadas de recursos de áudio e designer gráfico, 

além de outros elementos possíveis ao telejornalismo, se transformam em valor-notícia
4
 

fundamental para orientação da rotina produtiva e manutenção da audiência que se busca 

na televisão.  

 

No telejornalismo, o uso de técnicas sustentadas nos enquadramentos e 

nos processos de conotações valorativas, através de uma determinada 

sequência de imagens, leva o indivíduo a experimentar diferentes versões 

ou simulações da atualidade justamente porque, durante todos os dias, é 

elaborada e construída, em cada uma das edições dos noticiários, uma 

realidade não exatamente preexistente, mas uma outra ou nova realidade. 

(BECKER, 2009, p. 99). 

 

Marcondes Filho (2009), sobre o telejornal, afirma que este tem de provocar 

emoções, sensibilizar os telespectadores. Imagens monótonas seriam proibidas. O autor 

ainda argumenta sobre uma provável substituição da busca da verdade das informações 

pela emoção. O telespectador buscaria na TV emoções que procura viver no real. Quando 

consegue isso, "sente internamente um conforto, o de ter participado vivamente do 

acontecimento. Isso lhe dá um valor de verdade e de autenticidade" (MARCONDES 

FILHO, 2009, p. 85). 

                                                 
4
 Para Wolf, “valores-notícia são critérios de relevância difundidos ao longo de todo o processo de produção e 

estão presentes tanto na seleção das notícias como também permeiam os procedimentos posteriores, porém com 

importância diferente” (2003, p.202). 
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Diante dessa necessidade de apresentar a melhor imagem, mas sabendo-se que a 

notícia não tem hora para ocorrer e que as equipes de reportagem não conseguem 

comparecer de imediato a todos os locais onde ocorrem os fatos, o conteúdo visual que 

traga imediaticidade de informação têm grande importância para a produção do telejornal, 

pois agrega credibilidade ao seu conteúdo.  

Desta forma, os conteúdos para televisão, que não são obtidos de forma tradicional 

pelas equipes de produção e reportagem, têm em si mesmo um valor-notícia específico, e 

se sobrepõem ao conjunto de  imagens disponíveis sobre um determinado acontecimento 

e/ou outros elementos que orientam o fazer jornalístico. São eles que irão determinar como 

a produção compatibilizará suas atividades com as demandas da audiência. 

Porém, os conteúdos visuais, em fotografia ou em vídeo, também estão disponíveis 

e  são determinantes para a apresentação de matérias jornalísticas na internet e configuram 

mais uma vez a característica da agilidade em ofertar a informação. Por causa dessa 

concorrência com veículos da internet, acredita-se que as possibilidades que os produtores 

de telejornais têm dado para que telespectadores colaborem com os conteúdos das 

reportagens é um caminho encontrado pela produção para atingir o objetivo de conseguir 

imagens e informações em "primeira mão" e de criar instrumentos para flexibilizar o envio 

e a recepção de conteúdos. 

 

Revendo a relação televisão e jornalismo 

Sendo o jornalismo produzido pela e para a televisão, o telejornal é também um 

espaço no qual a representação dos fatos noticiosos ocorre a partir de delimitações de 

conteúdos forjados a partir da tensão das contradições existentes entre a televisão e o 

jornalismo. Sua definição exige ser, ao mesmo tempo, televisão e jornalismo. Nesta relação 

o telejornal deve responder de forma estratégica à necessidade humana por informações 

nas sociedades urbanas, características da atualidade, mas também precisa manter as 

características sedutoras da televisão. A inserção do material "ao vivo" e a carga de 

sedução presente na possibilidade de “ver o mundo” em tempo real corroboram neste 

processo de atração.  

Essa relação torna o conteúdo do telejornal uma construção fragmentada, impregnada 

pelos recursos emocionais, mas também um conjunto de recursos – chamadas, convites 

para a assistência, recursos visuais e entradas “ao vivo” de repórteres em locais distantes, 
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muitas vezes apenas com o objetivo de efetivamente comprovar que estão presente no local 

do acontecimento, e muitos outros recursos que reforçam o caráter imediatista do 

telejornal. Na verdade, trata-se de elementos vistos como necessários para seduzir e manter 

a audiência, mas que também redimensionam a qualidade da informação veiculada, pois a 

informação passa a ser secundarizada em relação à necessidade de prender/seduzir o 

telespectador.  

O telejornalismo, portanto, é um sedutor que explora as expectativas diversas e 

dispersas do receptor/telespectador, os desejos e as insatisfações difusas da audiência, que 

anseia em participar do telejornal, mesmo que de forma eventual, enviando conteúdos ou 

simplesmente flertando com essa possibilidade. De fato, o telejornal cria expectativas no 

receptor, explorando duplamente a possibilidade sedutora do “ver a notícia”: promete a 

possibilidade de ver/acompanhar a notícia em tempo real, e sugere que a qualquer tempo o 

indivíduo comum da sua audiência possa estar no centro dos acontecimentos e, pelo 

caminho do conteúdo interativo, transpor a condição de simples receptor para produtor de 

conteúdos.  

Em geral, portanto, o telejornal reforça a sua importância prometendo mais do que 

efetivamente pode cumprir, uma vez que na prática a maior parte daquilo que mostra está 

efetivamente fora do alcance (das câmeras, celulares e outras possibilidades de 

colaboração) dos seus receptores. Mas sem fechar as portas para a possibilidade de usar 

esse material como forma de diversificar/ilustrar a si mesmo com novas as imagens e, 

portanto, com novos conteúdos informativos. O que escapa ao receptor são os processos de 

seleção destes conteúdos, que aliás, será editado, formatado e deformado em função dos 

interesses da produção do telejornal, e não dos objetivos dos seus produtores.  

Para manter esta tensão entre os desejos do receptor/produtor e o material 

efetivamente exibido sobre controle (ou pelo menos sob um aparente controle) o 

mecanismo de sedução do telejornalismo justifica suas escolhas, a partir de um discurso de 

intencionalidades específicas, que por sua vez são discursivamente delimitados pelos 

limites éticos do jornalismo. O respeito a esses princípios, no entanto, é muitas vezes 

condicionado pelos gerais (ou reais) números da audiência, ou ampliados em função de 

interpretações sobre o que é efetivamente de “interesse público”.  

Fica claro, portanto, que as imagens expostas na tela da televisão não são neutras, são 

resultados do trabalho de quem construiu/registrou essas imagens, mas são também 
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resultado do trabalho dos produtores dos telejornais. As imagens do telejornal não são 

neutras também em outro sentido: “Imagens tem o propósito de representar o mundo. Mas 

ao fazê-lo entrepõem-se entre o mundo e os homens” (FLUSSER, 1985, p.7). Desta forma, 

os conteúdos colaborativos expostos na televisão redimensionam a percepção do mundo, 

abstraindo acontecimentos do cotidiano e abrindo espaço para novas e diferentes 

possibilidades de representação que não existiam na relação inicial.  

Em todos os casos, o a exposição destes conteúdos é sempre o resultado do 

tensionado pelas contradições existentes entre a televisão e o jornalismo, perpetrado por 

uma nova tensão: a relação do telejornalismo com novas tecnologias de registro e de 

exposição de imagens técnicas. 

   

Telespectador como aliado da produção 

A produção do telejornal está condicionada às condições técnicas, ao tamanho dos 

equipamentos, à praticidade em transportá-los, às técnicas de iluminação, e todo um 

conjunto de tecnologia de produção de imagens. "Consequentemente, a análise das 

condições técnicas que possibilitaram as transformações do telejornalismo é também uma 

análise de um esforço para aumentar a eficiência do gênero" (TEMER, 2008, p.1), uma vez 

que criam novas condições para a escolha e manipulação do seu conteúdo, e está ligado 

tanto às práticas voltadas para aumentar os índices de audiência, quanto à eficiência do 

telejornalismo como espaço estratégico para o exercício relações de poder. 

No entanto, essas relações também estão submetidas a outra condição básica: o 

acesso dos receptores aos aparelhos de televisão, à sua portabilidade, e igualmente o acesso 

e a portabilidade dos equipamentos técnicos de produção de imagens pelos próprios 

receptores. Neste sentido, o aumento da portabilidade de dispositivos técnicos de produção 

de imagem, e a convergência destes dispositivos com a sua inclusão em aparelhos voltados 

– pelo menos a princípio – predominantemente para a telefonia, gerou novos desafios para 

os produtores de telejornalismo, que além dos veículos jornalístico tradicionais, passaram a 

concorrer com imagens cinéticas divulgadas em redes sociais, blogs e outros espaços 

digitais. 

Os telespectadores de telejornais, assim como de outros programas de televisão, 

têm sido estimulados a contribuir com a produção de informação, o que antes era restrito 

ao profissional que integra a equipe de um telejornal. Os conteúdos colaborativos enviados 
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para as redações de telejornais, como fotografias e vídeos de acontecimentos, advindos de 

diferentes aparatos tecnológicos, contribuem para a criação de atalhos facilitadores para 

que a produção do telejornal chegue até a notícia.  

Como apontado anteriormente, a imagem é essencial para alcançar esse objetivo. 

Os telejornais ainda contam com recursos de ilustração, como gráficos e desenhos que 

simulem um acontecimento, mas essas ferramentas muitas vezes são limitadas: não 

conseguem transmitir a noção do real e podem rementer a uma ideia apenas de ilusão.  

 Ao contrário do conteúdo colaborativo, que reforça a ideia de onipresença das 

equipes do telejornal nos locais dos acontecimentos, tratando o telespectador como 

parceiro da produção. Uma das vantagens do conteúdo colaborativo é que geralmente o 

que é enviado para o telejornal por um telespectador costuma ser exclusivo, não chega da 

mesma forma para um veículo de comunicação da internet. Fator que reforça a importância 

simbólica do conteúdo colaborativo para o telejornal, como se fosse um valor agregado. 

Dessa forma, o telespectador se torna um aliado valioso para o jornalismo na TV. 

Mas essa participação, que anteriormente não era oferecida na formas tradicionais de 

produção de um telejornal, se apresenta com uma dualidade. Da parte do telespectador, 

aparece como uma possibilidade de interatividade, da abertura de um espaço para exercício 

da cidadania. Cria-se a sensação de que  o telespectador é premiado por ter a chance de 

participar da produção de uma reportagem.  

Dentre várias pessoas que compõem o público que assiste televisão, o telespectador 

que envia o conteúdo colaborativo é eleito, é o vencedor da parceria com a reportagem. E 

muitas vezes esse telespectador é efetivamente premiado: recebe ingressos para 

participações em eventos apoiados pela emissora de televisão, oportunidade de conhecer a 

redação, entre outras situações. 

Já da parte dos produtores do telejornal, a participação do telespectador é mais uma 

estratégia para garantir o acesso à imagem, ao valor-notícia do jornalismo apresentado na 

TV. O conteúdo do telejornal, principalmente o que permite a participação do público, 

poderia proporcionar ao telespectador o sentimento de pertencimento. Há identificação 

com o que está assistindo.  

Becker (2009) discute esse sentimento de pertencimento oferecido pelo telejornal a 

partir da ideia que a visibilidade da televisão proporciona experiência coletiva de nação e 

permite a criação de um “espaço importante de construção de sentidos do nacional como 
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ritual diário.” (BECKER, 2009, p.85). Os telejornais buscariam, portanto, construir uma 

relação de identificação, vínculo com seus públicos, e reafirmar o acesso social 

democrático que o jornalismo pode oferecer.  

Entretanto, esse espaço aberto para o telespectador não é tão democrático como se 

apresenta. Ao enviar qualquer tipo de conteúdo para o telejornal, o indivíduo quer ser 

participante e atuante, mas não tem garantia da parte da produção que o material enviado 

será selecionado e exibido nos programas de jornalismo. Por causas dos processos 

produtivos que são muito mais implícitos que explícitos ao telespectador, o controle dos 

conteúdos exibidos continua com os produtores dos telejornais e não com os 

telespectadores como é constantemente proposto.  

Com essas circunstâncias, cria-se um ambiente de tensão entre as duas partes. Ao 

mesmo tempo que há a expectativa de participação do telespectador, há a incerteza da 

veiculação dos conteúdos. Os processos que legitimam os critérios de noticiabilidade 

preenchem e, ao mesmo tempo, esvaziam a colaboração efetiva dos telespectadores. E essa 

situação é algo a ser considerado estrategicamente pela produção de telejornais, pois esta 

precisa manter a confiabilidade de seus públicos para conseguir audiência, como também 

necessita construir a credibilidade em cima das imagens que garantem a imediaticidade da 

informação transmitida.  

 

Considerações finais 

 As mudanças que o telejornal tem sofrido em função da internet são perceptíveis 

para quem assiste televisão. As tecnologias digitais interferiram na produção de conteúdos 

em muitos sentidos, aí incluído o próprio acesso à informação.  O mundo ficou menor a 

partir da internet, mas foi a portabilidade, e principalmente a portabilidade dos aparelhos 

de telefonia celular, que ampliou de forma significativa a produção amadora de imagens 

cinéticas, tornando a internet um mundo de muitas imagens. Pressionada por estas 

mudanças, assim como ocorreria no aparecimento de qualquer nova mídia, o 

telejornalismo tem buscado se adaptar. Mesmo trabalhando de forma conflituosa com as 

novas ferramentas decorrente destas mudanças, mesmo sem  saber exatamente como fazer 

o uso destes recursos.    

 Diante desse cenário, quando possível, os produtores dos telejornais se aliam à 

internet, direcionado o público para acompanharem atividades em sites institucionais ou 
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comentários e enquetes em redes sociais. Mas também concorrem com os veículos da 

internet usando o conteúdo colaborativo como uma arma para se defender, ao apresentarem 

imagens com mais agilidade e com exclusividade. Ao mesmo tempo que apostam no 

prestígio da internet, são concorrentes desta.   

 E essa situação é um reflexo da ampla tentativa de permanecer como um veículo 

preferencial, mas igualmente reforça a posição dos produtores de televisão em relação aos 

objetivos das empresas jornalísticas de sempre buscar o aumento da audiência e de utilizar 

diferentes estratégias para se manter no mercado, entre elas a recepção do conteúdo 

colaborativo. Neste sentido, o  uso do conteúdo colaborativo torna perceptível que o 

objetivo do telejornal não é a informação, é a audiência. Como defendido pelo estudioso 

Cannito (2010, p. 191), "[...] o objetivo da produção colaborativa, portanto, não é apenas 

divulgar a obra do realizador amador. É diversificar os programas para atender ao interesse 

do espectador”. Ou ainda, é manter, conquistar, não apenas pela competência informativa, 

mas também pelo apelo emocional que esta possibilidade traz para os receptores.  

 Assim, ao inserir os conteúdos colaborativos, o telejornal não amplia 

necessariamente as suas possibilidades de cobertura. Em muitos aspectos, aliás, essa 

relação se reduz a uma simplificação do mundo complexo de imagens possíveis produzidas 

por milhares de dispositivos, que se torna algo que pode ser visto e compreendido em 

poucos minutos. Essa relação torna o telejornal um exemplo significativo da complexidade 

do mundo contemporâneo, no qual o que efetivamente é apresentado não é a verdade e 

nem mesmo o que foi filmado/registrado, mas um relato imprensado de partes possíveis de 

ações verdadeiras, que se tornam “reais” a partir da exposição no próprio telejornal. 

De forma geral, é possível dizer que o telejornalismo sempre teve limites definidos 

pelas condições técnicas e tecnológicas, que eventualmente até se sobrepuseram às  

mudanças que verdadeiramente atendessem as necessidades do público. A soma desta 

breve análise aponta que os conteúdos colaborativos podem se somar  ao uso de recursos 

que alteram o conteúdo do telejornalismo, abrindo novos espaços para a omissão, distorção 

e principalmente a promoção de conteúdos, de acordo com o interesse das empresas de 

mídia. Da mesma foram, trata-se de um recurso que tem o potencial para promover um 

distanciamento cada vez maior do jornalismo impresso e a consequente aproximação da 

televisão, ou melhor, do show televisivo. Mas também trata-se de um recurso que abre 

espaço para uma colaboração efetiva dos receptores no telejornalismo, ampliando a 
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inclusão de novos olhares e de temas de interesse do cidadão, em particular daqueles com 

menores recursos econômicos. 

Considerados estes aspectos, é válido destacar que ao tratar sobre as adaptações do 

telejornalismo também é importante defender a permanência dos estudos que avaliem 

como as tecnologias têm afetado as relações que envolvem o jornalismo apresentado na 

TV, uma vez que este é um alimentador ativo dos processos históricos e sociais. Por isso, o 

foco em conteúdos colaborativos que, de diferentes formas, estão ligados ao uso de novas 

mídias e tecnologias.  

 

Referências bibliográficas 

 
BECKER, Beatriz. Do mito da imagem ao diálogo televisual: repensando o ensino e a pesquisa em 

telejornalismo. In 40 anos de telejornalismo em rede nacional: olhares críticos. VIZEU, A; 

PORCELLO, F; COUTINHO, I (Org.). Florianópolis: Insular, 2009. p.81-104. 

 

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

 

 

CANNITO, Newton.  A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos modelos de 

negócio. São Paulo: Summus, 2010. 

 

 

FLUSSER, Vilén. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. 

São Paulo: Hucitec, 1985.  

 

 

GROTH, Otto. O poder cultural desconhecido: fundamentos da Ciência dos Jornais. Tradução de 

Liriam Sponholz. Petrópolis: Vozes, 2011. (Coleção Clássicos da Comunicação Social). 

 

 

LÉVY, Pierre, Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

 

 

MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e jornalismo. A saga dos cães perdidos. 2ª ed. São 

Paulo: Hacker Editores, 2002. 

 

 

____. Ser jornalista: o desafio das tecnologias e o fim das ilusões. São Paulo: Paulus, 2009. 

 

 

MARQUES DE MELO, José. Indústria Cultural, jornalismo e jornalistas. In: Intercom - Revista 

Brasileira de Comunicação. São Paulo: Ano XIV, nº 65.jul/dez, 1991. 

 

 

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. 12ª ed. São Paulo: 

Cultrix, 2002.  



 

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

 
 

 14 

 

 

MEDITSCH, Eduardo. O jornalismo é uma forma de conhecimento? Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina, 1997. Disponível em: 

<http://www.bocc.ubi.pt/pag/meditsch-eduardo-jornalismo-conhecimento.pdf>. Acesso em: 19 fev. 

2014. 

 

 

PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV: Manual de Telejornalismo. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 1999. 
 

 

STAM, Robert. O telejornal e seu espectador. Novos Estudos CEBRAP. São Paulo,  

n.13, 1985. p. 74-87. 

 

 

SODRÉ, Muniz. O Monopólio da Fala. Função e linguagem da televisão no Brasil. 

Petrópolis:Vozes, 2001. 

 

 

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessôa. 50 anos de imagens – Uma retrospectiva das condições de 

funcionamento do telejornalismo brasileiro. Trabalho apresentado no NP de Comunicação 

Audiovisual. Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN. 

Intercom 2008. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-

0233-2.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014. 

 

 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0233-2.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-0233-2.pdf

