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Resumo 

 

A possibilidade de interação do usuário com a programação é uma das principais vantagens 

da Webtv. Porém, muitas delas apenas importam o conteúdo da televisão tradicional para a 

internet, proporcionando que cada pessoa compartilhe o conteúdo como desejar. Há 

discussões de que a webtv deva ter linguagem própria com conteúdo direcionado aos 

usuários da rede e tratamento diferenciado da notícia. O presente artigo apresenta a análise 

de produtos audiovisuais de dois canais com características diferentes quanto a produção de 

conteúdo: G1.com e All Tv. Os dois apresentam telejornalismo na web. 
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1. O espaço web e a nova cultura 

 O mundo está conectado por uma teia virtual chamada de ciberespaço. Ele é 

constituído por uma infinidade de informações disponibilizadas de maneira não física, que 

estão interligadas e em constante atualização. A rede mundial de computadores é o exemplo 

mais evidente dessa nova configuração de relações que liga homens e máquinas. Ela 

proporciona acesso, de qualquer parte do mundo, a todo o tipo de informação que estiver 

armazenada em computadores identificados como servidores. Para isso, é necessário 

possuir um provedor de internet e um computador, tablet ou celular que sirva de porta de 

entrada para esse espaço virtual. 
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Lemos (2008) considera que a cultura do ciberespaço está presente em nossas vidas 

de tal maneira que nem estranhamos sua existência. As relações já acontecem de modo 

natural em torno dessa linguagem informatizada: 

A atual cultura eletrônica não busca mais, como foi o caso da tecnocultura 

moderna, a dominação técnica da natureza e do social. Trata-se mesmo de 

uma atitude sociocultural que se expande sobre uma natureza já dominada 

e transformada em bits e bytes, em espectros virtuais do ciberespaço.  

(LEMOS, 2008, p.18 e 19). 

 

A plataforma web proporcionou uma verdadeira revolução no modo como as 

pessoas passaram a se comunicar. Os veículos jornalísticos também tiram proveito das 

facilidades que o meio oferece. Os jornais impressos começaram a desenvolver edições 

também no formato online, as radiowebs alcançaram públicos remotos e as webtvs 

conseguiram quebrar a barreira da distância, chegando a praticamente todas as regiões do 

planeta.  

Segundo Duarte (2010) sempre que são desenvolvidas novas ferramentas também 

vêm junto outras mudanças no que diz respeito às características desse instrumento. Para 

ele, “como sempre ocorreu quando do surgimento de outras mídias, a internet despertou o 

interesse e motivou apropriações por parte das demais”. (2008, p.127).  

São essas “apropriações” que abrem espaços para debates a respeito da maneira 

como as outras mídias estão trabalhando encima da plataforma web. Bonásio (2002) destaca 

que esse processo de acolhida às novas tecnologias é fundamental para aqueles que desejam 

manter-se em atividade: 

A multiplicidade de formas de acessar a mídia eletrônica faz mudar a 

maneira como o entretenimento e as informações alcançam os 

telespectadores, isto significa mais opções de escolha. Se você quer entrar 

ou continuar nesse mercado, vai ter de acolher as constantes mudanças, 

atualizar-se e informar-se. (BONASIO,2002, p.47). 

  

2. G1.com e All TV: diferentes produções para o mesmo meio 

Para melhor ilustrar o processo de apropriação da plataforma web por outros meios, vamos 

nos deter em analisar os produtos audiovisuais de dois canais bastante conhecidos na web. 

Eles possuem características diferentes quanto ao modo como o conteúdo é desenvolvido, 
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embora os dois apresentem telejornalismo na web. O primeiro é o G1.com, criado em 2006, 

que é um site integrante do Portal Globo.com, segundo maior portal de notícias do Brasil 

(ranking divulgado no mês de março de 2013 pelo IBOPE) e pertencente às Organizações 

Globo. O outro é a All TV, que iniciou suas atividades em 2002, sendo o primeiro e 

atualmente é o maior canal de TV na internet. A averiguação se concentra nos aspectos 

particulares que cada um trabalha na divulgação do conteúdo telejornalístico na plataforma 

web.  

Os dois canais trabalham de maneiras diferentes quanto ao emprego da web como 

meio difusor dos seus conteúdos telejornalísticos. O G1.com distribui em suas páginas o 

conteúdo dividido pelos nomes dos programas que são exibidos pela Rede Globo e suas 

sucursais. A página na web possui mais um aspecto de local para hospedagem dos vídeos 

do que propriamente a função de ser uma televisão na internet. Inclusive eles não se 

consideram uma webtv. O conteúdo em vídeo ali postado não se diferencia daquele que foi 

exibido pela TV. Quanto à interatividade, o público pode comentar e enviar sugestões, mas 

torna-se uma comunicação limitada porque dificilmente vai ser possível interagir durante o 

programa. Ao contrário daquilo que seria uma produção já voltada para a internet, esses 

programas não são desenvolvidos para que o público/internauta assista e participe ao 

mesmo tempo. Como ele é postado na web após ser apresentado na televisão, isso impede a 

participação imediata, restringindo, assim, as formas de interação. Outra forma de 

participação é, geralmente, através de chats com os entrevistados após a exibição. Já a All 

TV trabalha com o conceito de uma televisão feita exclusivamente para a internet. A 

interatividade entre a emissora e o espectador é maior. O canal possui a programação 24 

horas durante todos os dias, composta por telejornais, programas especiais e novelas 

interativas. Uma característica bem marcante em toda a programação da All TV é a 

interatividade. Ela usa as redes sociais, e-mails e chats como canal para que o público sinta-

se, também, participante dos seus programas. O Internauta/espectador pode interagir 

durante a exibição ao vivo por meio desses recursos. 

Os dois exemplos citados acima ilustram maneiras bem diferentes que estão sendo 

trabalhadas em relação ao uso da web para difusão do telejornalismo. Autores como 

Barbeiro e Lima (2002) acreditam no surgimento de um novo meio no qual vai unir o 

computador e a TV: 
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A interação entre a TV e o computador vai levá-los para juntos da nova 

máquina. Estamos caminhando para o reconhecimento de que será logo 

possível qualquer experiência, para qualquer um, em qualquer lugar, 

instantaneamente, sem barreiras de convergência ou custo. (BARBEIRO; 

LIMA, 2002, p.49).  

 

Bonásio (2002) também acredita que em algum tempo as duas mídias irão estar 

presentes em um só lugar, mas ele discorda da possibilidade de haver uma substituição da 

televisão pela webtv: 

Continuo não acreditando que a transmissão de vídeo pela Internet seja 

um substituto real para a televisão convencional, isto porque, o habito no 

ser humano – ou do telespectador – é difícil de se adquirir, e muito mais 

difícil de se mudar. Porém, melhoramentos na tecnologia estão 

rapidamente diminuindo a distância entre estes veículos, fazendo com que 

eles se fundam em pouco tempo em um só meio. (BONASIO,2002, p.46). 

Mas Brasil (2002) já pensa diferente. O autor acredita que terá espaço para as duas 

mídias, desde que cada uma seja produzida de acordo com suas particularidades. Para ele é 

preciso inovar na produção para a web apropriando-se das possibilidades que ela oferece. 

“Em vez de imitar a TV na rede, deveríamos observar as características próprias da 

internet”. (BRASIL, p.371). 

Como foi mostrado nos dois exemplos, há duas possibilidades em relação ao que 

possa vir a acontecer em relação à transmissão do telejornalismo na web. Uma delas é 

apenas a migração do conteúdo da TV para a internet como está acontecendo com o portal 

G1.com. E a outra é o caso da All TV, onde as produções já são voltadas para a internet, 

apropriando-se dos recursos que ela oferece, principalmente no quesito interatividade.  

 

3. Veículo X Público: um contato possível? 

 Antes de discutirmos sobre a interatividade entre o telespectador e a webtv é preciso 

salientar que a relação entre o público e o veículo jornalístico não é uma característica 

apenas da atualidade. Ela vem sendo usada há algumas décadas, e começou com as sessões 

de cartas dos leitores dos jornais impressos, depois passou para o rádio e foi evoluindo até 

os dias de hoje, que adotam telefones, e-mails e chats. As maneiras de participar estão cada 

vez maiores, mas isso não desconsidera as anteriores. Nos últimos anos a tecnologia evoluiu 

a ponto de possibilitar que o espectador possa participar ao vivo de um programa de 
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televisão estando conectado por videoconferência de qualquer parte do mundo. Isso sim é o 

que podemos considerar uma revolução no modo de interação, mas não elimina os outros 

modos de participação anteriormente utilizados.   

Barbeiro e Lima (2002) salientam que a interatividade entre quem assiste e quem 

produz é a característica ainda mais marcante no público da internet: 

A internet coloca à disposição do telespectador maneiras muito mais 

eficazes para influir diretamente no conteúdo da programação. Ele pode, 

ao mesmo tempo, ver e redigir um e-mail sobre o que está sendo 

transmitido. Os internautas querem consultar arquivos, ver programas já 

apresentados, comunicar-se com a direção da TV, propor questões para 

apresentadores, comentaristas e programadores. (BARBEIRO; LIMA, 

p.51). 

 

3.1 As relações virtuais e a transformação social 

 As redes sociais também se tornam importantes aliadas na disseminação dos 

conteúdos. Elas fazem parte da vida da maioria dos consumidores das informações que 

estão disponibilizadas na web. Quando o internauta entra em contato com algum conteúdo 

que ele julgue importante costuma compartilhar o link com seus amigos através dessas 

redes. Então, essa ferramenta é imprescindível para que os conteúdos alcancem expressivos 

números de acessos. 

Mas ao mesmo tempo em que a rede mundial de computadores oferece uma gama 

de facilidades na disseminação de qualquer tipo de informação, ela pode, também, trazer 

consigo consequências ainda maiores quanto àquilo que é divulgado. Todo o conteúdo uma 

vez jogado na web foge totalmente do controle de quem os desenvolveu. Até existe a 

possibilidade de ser retirado do ar por quem o enviou, mas na maioria das vezes acaba 

sendo replicado e, assim, torna-se praticamente impossível de excluí-lo da rede. 

Desde que inventaram a internet o mundo não está mais deslocado por fronteiras 

geográficas. As relações podem acontecer de e para qualquer parte do mundo. Para 

Canavilhas (2007) as culturas são compartilhadas com todos e essa nova configuração nas 

relações humanas acontecem graças aos meios de comunicação: 

Los medios de comunicación crean siempre una dimensión virtual, un 

espacio público donde se produce el desarrollo de valores y de 

representaciones compartidas por las comunidades. Esta dimensión virtual 

de las comunidades permite la creación de una cultura de masas, y al 

mismo tiempo, la creación de um tiempo de actualidad, que se manifiesta 
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como una vivencia diaria compartida por el conjunto de las comunidades, 

independientemente de la distancia espacial y temporal a que se sitúan. 

(CANAVILHAS, 2007, p. 22 e 23).
4
 

 

A facilidade que o internauta tem para encontrar os diversos tipos de mídias e 

informações em um único local abre espaço para uma reflexão sobre o posicionamento de 

Jenkins (2009), que discorda da ideia que convergência deva ser entendida principalmente 

como a junção de várias coisas em um só lugar ou então, no caso das mídias sociais, dizer 

que a web é a convergência de todas as mídias. Para o autor vai além da questão 

tecnológica e “a convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos midiáticos dispersos”. (JENKINS, p.29 e 30). 

O mesmo autor afirma ainda que, a “convergência” de todos os conteúdos para um 

só lugar e de modo fragmentado altera as características presentes no perfil desse novo 

espectador que agora busca por agilidade, além de maior qualidade do conteúdo. A 

facilidade para encontrar aquilo que busca é um item primordial. Ele não precisa, por 

exemplo, assistir um telejornal completo para esperar até o momento em que a matéria de 

seu interesse será exibida. Na web há a possibilidade de avançar, pausar ou rever mais tarde 

sem perdas naquilo que foi mostrado. Com exceção, é claro, da programação ao vivo, que 

não permite esses recursos. O segundo diferencial desse público está na exigência sobre 

aquilo que será consumido. Devido as inúmeras opções de canais que são oferecidos diante 

da tela, o internauta passa a ter uma variedade maior para escolher. Agora é ele quem monta 

a sua grade de programação a partir de conteúdos fragmentados que estão espalhados pela 

rede. O poder de escolha está sob o domínio de quem assiste e não mais de quem produz.  

4. Nasce um novo telejornalismo? 

 Canavilhas (2007) identifica os pontos que, na maior parte das vezes, impedem dos 

conteúdos colocados na plataforma web terem sidos produzidos especificamente para ela. 

 

                                                 
4
. Os meios de comunicação criam sempre uma dimensão virtual, um espaço público onde se produz o 

desenvolvimento de valores e de representações compartilhadas pelas comunidades. Esta dimensão virtual das 

comunidades permite a criação de uma cultura de massas, e ao mesmo tempo, a criação de um tempo de 

atualidade, que se manifesta como uma vivência diária compartilhada pelo conjunto das comunidades, 

independente da distância espacial e temporal a que se situam.  
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Factores de naturaleza técnica, económica y de recursos humanos, han 

hecho que la Web se limite a distribuir contenidos informativos idénticos 

a los que ya existen en los medios tradicionales. (CANAVILHAS, p. 2)
5
.  

 

O telejornal que está na web deve levar em consideração que a edição daquele dia 

não acaba no momento em que o programa terminou de ser apresentado. Ele vai 

permanecer disponível e continuará sendo assistido por pessoas de todas as partes do 

mundo a qualquer momento. A possibilidade de manter o conteúdo sempre acessível é o 

que Silva e Rocha (2010) destacam como a memória dos acontecimentos: 

 
No caso específico do telejornalismo, a migração dos conteúdos dos 

telejornais para a web trouxe para o telespectador a possibilidade de 

acessar os conteúdos do telejornal de forma integral ou parcial, em 

qualquer momento do dia. Há ainda dispositivos que favorecem o acesso 

de conteúdos específicos relacionados à memória dos acontecimentos 

(vídeos) e a interação do público (chats, fóruns, enquetes), o que mesmo 

com as limitações decorrentes do processo aumenta consideravelmente o 

nível de participação da audiência (SILVA; ROCHA, p.199). 

 

Embora tenha passado mais de uma década, o modo de apresentar/fazer 

telejornalismo na plataforma web ainda está em fase de experimentações e, portanto, não 

possui um modelo fixo a ser seguido. O que encontramos na internet são milhões de canais, 

cada um tentando ao seu jeito se desenvolver. Essa não é a primeira vez que os meios de 

comunicação passam por esse tipo de situação. Sempre que surge uma nova mídia isso 

acontece. Foi assim no início do rádio, que possuía linguagem do jornalismo impresso e 

principalmente com a televisão que durante algum tempo apresentou com imagens a 

programação do rádio. Os locutores e seus "vozeirões" ilustravam a programação da TV 

através de textos descritivos longos que ignoravam o advento da imagem. E na webtv o 

mesmo está acontecendo e aos poucos o meio vai adquirindo suas características em 

particular. 

Para Brasil, essa é a possibilidade de nascer um novo telejornalismo com linguagens 

e conceitos inovadores: 

 

                                                 
5
. Fatores de natureza técnica, econômica e de recursos humanos, tem feito com que a web se limite a 

distribuir conteúdos informativos idênticos aos que já existem nos meios tradicionais.  
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A utilização de reportagens em vídeo, e a disponibilização na Web das 

principais matérias veiculadas pelas novas WebTVs nos leva hoje a 

detectar o surgimento de um possível novo telejornalismo online: um 

telejornalismo que não somente utiliza a Web como estrutura de emissão, 

mas também ao somar-se a linguagem hipermidiática da rede, transforma-

se em um telejornalismo diferente em termos de estrutura, de estrutura 

narrativa e, porque não, de linguagem e de conceito. (BRASIL)
6
.  

Os canais que produzem telejornalismo especificamente para a web já adotam uma 

linguagem diferenciada por ser mais interativa e próxima ao público que o assiste. Devido 

às possibilidades de se relacionar com as outras mídias, os próprios programas fazem links 

convidando o espectador a também buscar conteúdos em outros locais. Essa espécie de 

conexão entre eles é importante porque mantém o consumidor das informações dentro de 

uma mesma empresa, navegando em diferentes mídias. Dessa maneira a colaboração entre 

as redações torna-se importante aliada na autopromoção e divulgação dos conteúdos.  

Outra característica das produções feitas especificamente para a internet é o 

desenvolvimento de uma identidade própria somando características da televisão com os 

potenciais oferecidos pela web. É essa soma de peculiaridades que vão tornar diferente a 

produção para uma webtv. Brasil (2002) entende que o telejornal online não pode apenas 

ser uma cópia daquilo que já está sendo feito para a televisão tradicional.  Ele destaca que é 

o diferencial que vai dar uma identidade ao programa: 

Telejornalismo na web ou telejornalismo online se caracteriza hoje por 

uma agilidade do rádio com o potencial da TV. Mas creio que o mais 

importante é a interatividade. (...) Não se trata somente de uma questão 

tecnológica ou econômica. A exclusão digital passa pela necessidade da 

criação de uma identidade e linguagens próprias. Enquanto continuarmos 

imitando a TV e o rádio na rede não criaremos uma nova linguagem ou 

um novo público. Permaneceremos sendo comparados com outros meios, 

e isso não ajuda. (BRASIL, p.335 e 336). 

 

O telejornal produzido para a webtv atinge um público mais seletivo e por essa 

razão precisa conhecer melhor quem o assiste. É importante considerar que, na maioria das 

vezes, não será visto por uma família ou grupo de pessoas reunidas em frente a um aparelho 

                                                 
6
 Disponível em:  

<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 

0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufrgs.br%2Falcar%2Fencontros-nacionais-1%2F8o-encontro-

2011-

1%2Fartigos%2FPor%2520uma%2520historia%2520do%2520telejornalismo%2520na%2520internet%25202

013%2520dez%2520anos%2520da%2520TV%2520UERJ%2520Online.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=K

LxMUa_dCuuJ0QHE84DYDw&usg=AFQjCNEKYvKxolOyctemeE-

QYIWm75037Q&sig2=MXOG3RPEDiSDOQfXSj1d4Q&bvm=bv.44158598,d.dmQ&cad=rja> 
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televisor, como geralmente acontece diante de uma televisão convencional. O espectador do 

telejornal na internet é descrito, geralmente, como uma pessoa que está sentada mais 

próxima à tela, que assiste sozinha, e muito possivelmente envolvida também com outras 

atividades no computador ao mesmo tempo e, que se julgar o conteúdo interessante, 

provavelmente, vai replicar indicando o link aos seus amigos.  
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