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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir se o telejornal local da Rede Globo Nordeste, 

NETV 1ª edição representa um lugar de referência para a população da região 

metropolitana do Recife. Consideramos que a televisão pode ocupar um lugar de 

referência quando ela funciona como um lugar de segurança para homens e mulheres no 

seu cotidiano. Acreditamos que em função de uma possível da fragilidade das 

instituições (Escola, Judiciário, Polícia) as pessoas buscam no telejornalismo um lugar 

para solução dos seus problemas. É este deslocamento de lugares que pretendemos 

discutir aqui. 
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1. A força do telejornalismo 

 

O telejornalismo é com certeza a principal fonte de informação do brasileiro e o 

meio mais cômodo, barato e de mais fácil acesso a informação.  Pelo segundo ano 

consecutivo os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM, de 2016) indicam que 63% 

dos brasileiros se informam pela televisão. Pouco mais de três quartos dos entrevistados 

assistem TV todos os dias da semana. O acesso é mais frequente entre segunda e sexta-

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGCOM-

UFPE), e-mail: lucianaborgesa@yahoo.com.br. 

 
3Docente da Universidade Federal do Pernambuco. Pós-doutorado (PUC-RS). Doutor em Comunicação (UFRJ). 

Coordenador do Grupo de Pesquisa: Jornalismo e Contemporaneidade da PPGCOM/UFPE e Jornalista. E-

mail::a.vizeu@yahoo.com.br 

 

 

 

mailto:lucianaborgesa@yahoo.com.br
mailto:a.vizeu@yahoo.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

feira, e o tempo médio de acesso supera as três horas diárias. O segundo meio que 

chegou mais próximo da televisão em termos de informação foi a internet com 26%.      

As informações são da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

(Secom) em pesquisa realizada pelo Ibope.  

É dentro deste contexto que desenvolvemos o nosso artigo. Criado há mais de 34 

anos, o NETV é um telejornal local exibido diariamente, no horário do meio-dia  pela  

Rede Globo Nordeste, canal aberto, de propriedade da Rede Globo. O noticiário 

televisivo apresenta matérias de serviço e os fatos mais importantes da região 

metropolitana do Recife e do Estado. Com base no PMB-2016 o NETV1 ª edição é o 

telejornal mais assistido da região metropolitana do Recife. 

 Diante do exposto, nosso objetivo é procurar apontar algumas pistas de como o 

NETV se apresenta diariamente como um lugar de referência para homens e mulheres 

que assistem ao noticiário. Nossa preocupação é mostrar como os jornalistas, procuram 

construir este lugar de referência. Para tanto tomamos o depoimento de dois editores do 

jornal que não são identificados para preservar a imagem dos mesmos.   

 

 

 

2. O Lugar de Referência 

 . 

A confiança, a crença e a segurança que depositamos no telejornal de modo geral 

contribuem de certa forma para compreendermos um pouco mais o mundo que nos 

cerca. É assistindo ao noticiário televisivo no caso o NETV 1 que tomamos contato com 

um cotidiano que vai muito além da nossa experiência diária. Diante deste telejornal 

assumimos uma postura que Schutz (2008) denomina de atitude natural. Ou seja, 

quando vemos as notícias não colocamos em dúvida o que é dito. Acreditamos no que 

está sendo mostrado. Estabelecemos uma cumplicidade com o telejornalismo. Este é um 

dos primeiros passos na construção deste lugar de referência:  

 

Mundo del sentido común”, “mundo de la vida diaria”, “mundo 

cotidiano”, son diversas expresiones que indicanel mundo 

intersubjetivo experimentado por elhombre dentro de lo que Hussel 

denomina la “atitude natural (SCHUTZ, 2008,p. 16) 
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Consideramos que as notícias produzidas nas empresas de comunicação são 

relevantes para as audiências porque contribuem para entender o cotidiano cada vez 

mais complexo e de difícil acesso, bem como supõe efeitos concretos em relação com 

a percepção que elas estabelecem entre os temas da agenda e a construção do espaço 

público. A informação jornalística funciona então como uma ferramenta para a 

inserção na socialização cotidiana. 

Com a intenção de sabermos se o jornalista tem consciência de que o NETV 1ª 

edição, é um lugar de referência para a população da região metropolitana; 

questionamos o apresentador e editor do telejornal, Márcio Bonfim
4
. Ocorreu em 13 

de julho de 2017, por meio de WhatsApp.  

 “O NETV abre espaço pras comunidades. É um jornal que ouve o 

cidadão quando existe ausência do poder público. Gostamos de ouvir 

os moradores, que pagam impostos e nem sempre são ouvidos pelos 

governantes. Temos espaço pra ouvir as famílias da Região 

Metropolitana que pedem melhorias nas ruas, mais água na torneira, 

novas linhas de ônibus, vagas nos postos de saúde e oportunidades de 

emprego. 

O NETV é um jornal que aproxima a realidade das pessoas. É um 

jornal com o dinamismo de atualização de notícias e reportagens 

humanas. Também temos espaço pra histórias inspiradoras, de bons 

exemplos que podem mudar a vida de outras pessoas.”  

 

Para Berger e Luckmann, a mídia desempenha um papel-chave na orientação 

moderna de sentido, na comunicação de sentido: 

 

São intermediadoras entre a experiência coletiva e a individual, 

oferecem interpretações típicas para problemas definidos como 

típicos. Tudo o que as outras instituições produzem em matéria de 

interpretações da realidade e de valores, os meios de comunicação 

selecionam, organizam (empacotam), transformam, na maioria das 

vezes no curso desse processo, e decidem sobre a forma de sua 

difusão. (BERGER; LUCKMANN, 2012, p.70) 
 

É nesta perspectiva que podemos dizer que o NETV é um lugar de referência: 

 

[...] tratar o jornalismo como um lugar de referência, conceito que 

entendemos dar uma dimensão mais ampla ao jornalismo como uma 

espécie de lugar de orientação nas sociedades complexas que homens 

mulheres recorrem para ao bem e para o mal. (VIZEU; CORREIA, 

2008, p.19) 

                                                 
4
 Márcio Bonfim é atualmente apresentador e editor do NETV 1ª edição e nos autorizou identificá-lo. 
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Diante disto e de vários fatos que acontecem, o NETV 1 é uma organização 

consolidada que funciona como intermediador dos acontecimentos. Ainda com Berger e 

Luckmann,  

As instituições devem conservar e disponibilizar o sentido tanto para o 

agir do indivíduo em diversas áreas de ação quanto para toda sua 

conduta. Esta função das instituições está numa relação essencial com 

o papel do indivíduo como consumidor de sentido, mas também, de 

caso para caso, produtor de sentido. (BERGER; LUCKMANN, 2012, 

p.23) 

 

[...] nos países altamente industrializados, isto é, onde a modernização 

progrediu mais e onde a forma moderna de pluralismo está 

plenamente desenvolvida, as ordens de valores e as reservas de 

sentido não são mais propriedade comum de todos os membros da 

sociedade. O indivíduo cresce num mundo em que não há mais 

valores comuns, que determinam o agir nas diferentes áreas da vida, 

nem uma realidade única, idêntica para todos. (BERGER; 

LUCKMANN, 2012, p.41) 

 

Os trabalhos no campo da recepção no Brasil apontam nessa perspectiva da 

televisão como um lugar de referência. Num estudo sobre a recepção entre jovens 

universitários cariocas, Travancas 

Eu me perguntava, no início deste trabalho, se os jovens assistiam ao 

Jornal Nacional e o que eu faria durante a pesquisa, descobrisse que 

eles não vêem. Mas, aos poucos, não só fui confirmando o quanto o 

JN é uma referência também para eles, como é fonte de sentimos os 

mais variados, que vão do amor ao ódio, jamais da indiferença. 

(TRAVANCAS, 2007, p.88)  

 

Travancas (2007) explica que na pesquisa constatou que o JN, como parte de 

um sistema mais amplo de comunicação, pode afetar e influenciar o conjunto de 

informações e conhecimentos que esses jovens adquirem, assim como seus projetos 

pessoais. Ou seja, o telejornal é um lugar de referência para esses jovens num mundo 

cada vez mais conturbado. Como acrescenta a autora: “Não é à toa que alguns 

comentavam que, embora o jornal mostrasse tragédias e notícias negativas, assistir ele 

dava uma sensação de tranquilidade. E comentavam que viam o JN também para relaxar 

de suas rotinas estressantes e corridas de uma grande metrópole”. (TRAVANCAS 2007, 

p.95-96) 

No mundo do trabalho, a televisão também se coloca como um lugar de 

referência mesmo diante do olhar crítico dos trabalhadores. Num estudo de recepção, 

sobre o mundo do trabalho como mediação da comunicação, Paulino (2001) observou 
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que o telejornal se destaca como a programação predileta do trabalhador. Ele se sente 

informado sobre o que acontece na sua cidade, no seu País e no mundo através do 

noticiário televisivo. 

Como esclarece a autora, o anseio de estar bem informado extrapola o 

horizonte imediato, da realidade mais próxima. Na investigação ela identificou que para 

os trabalhadores pesquisados, estar bem informado significa saber das transformações 

que vão pelo mundo e pelo País. A experiência deles mostra que essas mudanças 

interferem na vida pessoal e no mundo do trabalho. 

Esse lugar de referência da televisão, em particular do telejornalismo, como um 

espaço também educativo, diria pedagógico, também foi registrado na pesquisa 

realizada por Cogo e Gomes (2001) sobre televisão, escola e juventude: 

Embora contraditórias, as diferentes posturas diante da TV 

explicitadas pelos entrevistados revelam que pais e educadores, a 

exemplo do que foi observado entre os adolescentes, reconhecem o 

papel educativo exercido pela televisão. Esse reconhecimento torna-se 

evidente mesmo quando questionam a exagerada liberalidade que esse 

papel é exercido e o próprio risco que a autoridade dos pais e 

educadores e ao processo de reafirmação de determinados valores no 

processo educativos dos adolescentes. (2001, p.94) 

 

Se a televisão ocupa este lugar de referência e contribui para que homens e 

mulheres possam compreender o mundo que os cerca, não é uma ousadia afirma que o 

telejornalismo é uma forma de conhecimento. Agora, que forma de conhecimento? É 

uma forma de conhecimento crítico que tem como preocupação interpretar a realidade 

social (GOMIS,1991), (GENRO,1987), (MEDITSCH,1992), (TUCHMANN,1983).  

É resultado de uma atividade profissional de mediação vinculada a uma 

organização que se dedica basicamente a interpretar a realidade social e mediar os que 

fazem parte do “espetáculo mundano”e o público. Compartilhamos com a afirmação de 

Gomis (1991) e consideramos que a mídia não só transmite, mas prepara e apresenta 

uma realidade dentro das normas e das regras do campo jornalístico contribuindo dessa 

forma para a percepção do mundo da vida. 

No processo de construção de lugar de referência, o telejornalismo deve ter 

também uma preocupação pedagógica na interação com a sua audiência. As notícias 

devem ter a preocupação de contribuir para o entendimento do mundo da vida. Verón 

(1983) vê o jornalista como um “enunciador pedagógico”, que pré-ordena o universo do 
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discurso visando o leitor, que procura orientar, responder-lhe às questões, em suma 

informar, sempre guardando uma distância do objetivo dele. 

Essa função pedagógica é trabalhada diariamente pelos jornalistas na redação 

através de uma operação/construção que denominamos de didática (VIZEU, 2005), 

(VIZEU e CORREIA, 2006). É resultado de uma série de enquadramento culturais, das 

práticas sociais, da cultura profissional, dos constrangimentos organizacionais e do 

campo da linguagem que os jornalistas mobilizam para produzirem notícias. 

Vilches (1989) observa que não se pode esquecer que o telejornal estabelece 

com o espectador (audiência) uma relação pedagógica, pois ensina como se portar 

diante do texto televisivo, com que atitude comunicativa e em que condições deve 

aprender as características do gênero. Ou seja, operando de uma forma didática a 

notícia faz uma mediação entre os diversos campos de conhecimento e o público. 

Vejamos um exemplo para deixar mais clara essa preocupação didática. Ao se 

referir a um exame médico que não é conhecido pela maioria da audiência, o editor, de 

uma maneira geral, vai ter a preocupação, ao redigir o texto para o locutor, explicar para 

que serve aquele determinado exame: 

Loc: Os médicos ficaram surpresos com o resultado do exame que registra a 

atividade linfocitária de um paciente com aids. O exame é feito para medir a 

capacidade de defesa imunológica de uma pessoa.  

Tomamos como exemplo alguns manuais. É nessa perspectiva que tratamos do 

pioneiro dos manuais de redação e a sua relação com os atuais. É importante ressaltar 

que só trabalharemos com os manuais de jornais impressos. 

O texto jornalístico é um espaço habitado, um universo em movimento: “ler” é 

pôr em movimento esse universo, aceitando-o ou recusando-o, indo à direita ou à 

esquerda, investindo mais ou menos esforço, fingindo escutar ou escutando.  

Os jornalistas, de uma maneira geral, têm uma preocupação “didática” com 

relação à audiência. Isso é trabalhado desde os tempos da universidade até o dia-a-dia 

da redação. No que diz respeito ao mundo acadêmico, o livro de Paternostro: “O Texto 

na TV: Manual de Telejornalismo”, adotado pela maioria dos cursos de jornalismo do 

Brasil, é um exemplo disso. 

No capítulo que trata do texto coloquial, a autora diz que a tevê tem a 

obrigação de respeitar o telespectador e transmitir a informação em uma linguagem 

coloquial e correta. Ela explica que quem assiste ao telejornal só ouve o texto uma vez, 
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por isso deve ser capaz de captá-lo, processá-lo e retê-lo instantaneamente. Não há uma 

segunda chance. 

 

Se o telespectador se desligar, não há desculpas: o erro foi nosso. 

Quanto mais as palavras (ou o texto como um todo) forem ‘familiares’ 

ao telespectador, maior será o grau de comunicação. As palavras e as 

estruturas das frases devem estar o mais próximo possível de uma 

conversa. Devemos usar palavras simples e fortes, elegantes e bonitas, 

apropriadas ao significado e à circunstância da história que queremos 

contar (PATERNOSTRO, 1999, p.78-85). 

 

A autora, experiente profissional da Rede Globo de Televisão, onde trabalhou 

como editora, editora-chefe de um jornal de Rede e chefe de redação da Globo News, 

canal de notícias da tevê paga, hoje na função de assessora da direção da empresa, sabe 

bem do que está falando. Atualmente ela é a responsável pela Gerência de 

Desenvolvimento de Jornalistas da Globo.  

O “Manual de Telejornalismo da Rede Globo” assume um “ar professoral” ao 

explicar como o telespectador, a audiência deve ser tratada: 

 

“Um dos grandes desafios do telejornalismo é a ‘tradução’ de 

informações técnicas, a apresentação de pacotes econômicos, a 

decifração de termos financeiros, etc. Tanto o repórter – nahora de 

colher as informações – como o redator, na hora de escrever o off , a 

cabeça da matéria deve ser humilde o suficiente para perguntar, 

pesquisar e simplificar (...) É preferível sermos tachados de 

professorais por uma elite de escolarização a não sermos entendidos 

por uma massa enorme de telespectadores comuns” (MANUAL DA 

GLOBO DE TELEJORNALISMO, Central Globo de Jornalismo, 

1986, p.23-24). 

 

Dezesseis anos depois, o “Novo Manual de Telejornalismo da Rede Globo” 

(2002) não foge muito das recomendações do primeiro na sua preocupação com a 

audiência. Segundo o manual, toda informação deve ser precisa, cada imagem ou cada 

palavra escolhida criteriosamente, sob pena de distorcer os fatos e confundir o 

telespectador: 

“A nossa honestidade e ética podem ser involuntariamente 

comprometidas por imprecisões que levem ao telespectador a nos 

confundir com praticantes de um jornalismo tendencioso e 

irresponsável...” (NOVO MANUAL DE TELEJORNALISMO DA 

REDE GLOBO, no prelo). 
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3. NETV 1ªEdição: Calendário 

 

Com o perfil de prestação de serviços, em meados de 2009, foi ao ar no NETV1 o 

quadro Calendário. Este quadro tornou-se um meio através do qual o telespectador pode 

enviar fotos, vídeos e reclamações sobre a ausência do serviço público, em sua 

comunidade; que são os mais variados: falta de abastecimento de água no bairro, rua 

sem asfalto, falta de iluminação pública, entre outros. Segundo Jô Mazzarolo em 

entrevista ao site do Memória Globo 

 

[...] o primeiro projeto nessa direção foi o quadro O Bairro que eu 

quero, baseado no exemplo da editoria do Rio de Janeiro. Em seguida, 

o telejornal passou a apresentar o quadro Vida Real, que ficou dois 

anos no ar com mais de 700 edições. A partir de 2009, foi incorporado 

ao quadro o calendário do NETV, que só em seu primeiro ano visitou 

todos os municípios da região metropolitana do Recife [...].
5
 

 

 

 Neste quadro Calendário, ouvem-se os moradores e os representantes dos 

respectivos órgãos públicos e o repórter marca no calendário uma data para a equipe 

retornar ao local e verificar se o problema da comunidade foi resolvido. 

 Diante disto, pode-se observar dois fatores extremante importantes, tais como: 

os órgãos públicos estão perdendo a confiança da sociedade, que por sua vez procura a 

produção do NETV 1ª edição, pois uma vez que o problema da comunidade ganha 

visibilidade, acredita-se que será resolvido. E o outro ponto que merece destaque, é a 

influência do noticiário no processo da representação social. As matérias que vão ao ar 

no quadro calendário, influencia na forma como homens e mulheres percebem o mundo. 

De acordo com Moscovici, 

 

Sempre e em todo lugar, quando nós encontramos pessoas ou coisas e 

nos familiarizamos com elas, tais representações estão presentes. A 

informação que recebemos, e à qual tentamos dar um significado, está 

sob seu controle e não possui outro sentido para nós além do que eles 

dão a ele. 

[...] o que é importante é a natureza da mudança, através da qual as 

representações sociais se tornam capazes de influenciar o 

comportamento do indivíduo participante de uma coletividade. É 

dessa maneira que elas são criadas, internamente, mentalmente, pois é 

                                                 
5
 Trecho da entrevista retirada do site: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/netv/netv-quadros-e-colunas.htm 

 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/netv/netv-quadros-e-colunas.htm
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dessa maneira que o próprio processo coletivo penetra, como fator 

determinante, dentro do pensamento individual. Tais representações 

aparecem, pois, para nós, quase como que objetos materiais, pois eles 

são o produto de nossas  ações e comunicações. (MOSCOVICI, 2012, 

p.40) 
  

 É com o Calendário do NETV 1ª edição, que a realidade de determinadas 

localidades da região metropolitana do Recife, torna público questões a serem 

discutidas, pensadas e resolvidas. Cabe às representações sociais essa função de tornar 

visível o que não é familiar, familiar. Nesse sentido, Moscovici identifica dois 

processos. São eles: ancoragem e objetivação. 

 

Ancoragem – é um processo que transforma algo estranho e 

perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias 

e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos 

ser apropriada. 

Objetivação – une  a ideia de não familiaridade com a realidade, torna-

se a verdadeira essência da realidade. Percebida primeiramente como 

um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, 

então, diante dos nossos olhos, física e acessível. (MOSCOVICI, 

2012, p. 61-71) 
 

 Em suma, o telejornalismo, em geral, “bebe” na teoria das representações 

sociais, visto que tem, também, o objetivo de estabelecer uma relação entre o mundo e 

as coisas. 

 E ao abrir espaço para o cidadão comum fazer suas queixas, temos que levar em 

consideração, também, o modo de fazer jornalismo; que neste caso, trazemos a tona a 

teoria do enquadramento ou framing. Segundo Entman, 

 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make 

them more salient in a communicating text, in such a way as to 

promote a particular problem definition, causal interpretation, moral 

evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. 
6
(ENTMAN, 1993, p. 52). 

 

 No calendário do NETV1, as matérias apresentadas dão enfoque a um problema 

que a comunidade está enfrentando, ou seja, recorta-se um determinado ângulo do 

problema em questão, tornando-o, assim, mais conhecido, real.  

                                                 
6
 “Enquadrar é selecionar algum aspecto de uma realidade percebida e torná-lo mais saliente num texto 

comunicativo, de tal forma a promover uma definição de um problema particular, interpretação causal, 

avaliação moral e / ou uma recomendação de tratamento para o item descrito” (ENTMAN, 1993, p. 52). 
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 À título de ilustração, no último dia 10 de julho de 2017, foi ao ar uma matéria 

sobre a falta de abastecimento de água para os moradores da terceira etapa de Rio Doce, 

em Olinda.  

Os moradores entraram em contato com a produção do NETV1, pelo WhatsApp, 

para que uma equipe de reportagem fosse lá mostrar o problema que há muito eles 

sentem-se prejudicados, uma vez que os moradores ligam para Compesa (detém a 

concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de Pernambuco) há 

vários números de protocolos de reclamação e, mesmo sem água nas torneiras, os 

moradores continuam recebendo a conta mensalmente.. 

Repórter: Vou entrar na casa de Dona Iracema e Seu Mário. Tenha uma boa 

tarde! Mostra aqui o que vocês estão fazendo para viver agora? 

Dona Iracema: Boa tarde! Muito sofrimento com água da chuva. Esse tempo 

todo se não fosse a água da chuva não sei como seria nós, porque nós não temos 

condições de tá toda semana comprando carro pipa que é na faixa de 150 pra lá. Quem 

tem dinheiro compra, mas quem não tem não compra. A água que eu tenho aqui é só da 

chuva. Não aguento mais carregar água. Tá ali, você vê os coisas tudo cheio. Tudo é 

água da chuva. 

Repórter: Quer dizer que a senhora colocou aqui embaixo. Vou pedir pra Leo 

Cruz mostrar, embaixo da calha já ficam esses botijões. 

Dona Iracema: Exatamente! Pra poder colocar aqui (referindo-se a caixa 

d’água). Aqui a água não é boa, é água suja. A gente tá cozinhando, tá tomando banho, 

já tem até prego (referindo-se a larva do aedes aegypti). Não tem água da Compesa, 

porque a Compesa só faz dizer quem vem e a conta tá aí. Todo mês vem a conta. Eu já 

tive vontade, eu e meu esposo, já tivemos vontade de deixar de pagar pra juntar e 

comprar carro pipa 

 O repórter falou com outros moradores que estavam na rua e mostrou o segundo 

caderno de uma moradora, onde ela costuma anotar os números de protocolo de 

reclamação da Compesa e também os dias que chega água nas torneiras. 

 Réporter: Dona Maria Luiza tá aqui com o calendário, e a gente vai marcar isso. 

É o seguinte: a Compesa não quis gravar entrevista ao vivo, não quis vir pra cá ao vivo 

pra conversar com a gente, dar uma satisfação pra esses moradores. Mas eles enviaram 

uma nota agora pra nossa produção, dizendo um seguinte: que eles admitem o erro aqui 

na terceira etapa de Rio Doce. E que essa área de Rio Doce faz parte do Programa 
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Olinda Mais Água. Quinze áreas da cidade vão ser contempladas e isso começa a surtir 

algum efeito para os moradores só em agosto. Então até lá não tem nenhuma resposta 

certa pra esses moradores. Vamos marcar aqui pra a gente voltar. Setembro pra a gente 

voltar Dona Maria Luiza. E volta para o apresentador do telejornal. 

 Com este exemplo, verifica-se que o repórter é considerado um especialista 

qualificado, pelos moradores da terceira etapa de Rio Doce, a falar sobre o problema e 

também de representá-los. Observa-se que os entrevistados são considerados como 

personagens durante toda a matéria. De acordo com Fausto Neto (1995,p.22) 

“Deslocados de suas tarefas e “papéis originais”, os jornalistas são transformados em 

especialistas. [...] Os especialistas, deslocados de seus papéis originais, conferem, desta 

outra posição, um efeito de legitimidade ao mundo do telejornal [...]. “ 

 Neste exemplo, foi possível observamos o procedimento de enquadramento, tais 

como: o tempo concedido para o ao vivo e a entonação do repórter que são alguns dos 

recursos utilizados pelos jornalistas e cinegrafistas para que a matéria esteja mais 

próxima da realidade. 

Por conseguinte, a participação dos moradores entrevistados nos causou a 

sensação de assumirem a postura de personagens, uma vez que o repórter teve sua 

função “deslocada” para assumir uma postura que, a princípio, não lhe caberia. 

 

 

4. NETV 1ª Edição: Um Telejornal De Proximidade 

 

 Outra forma do NETV reforçar seu lugar de referência foi a criação em 2015 do 

serviço de WhatsApp no telejornal.  E um meio onde a audiência interativa pode enviar 

vídeos e fotos, além da página na internet através do VC no G1PE. A questão que se 

coloca é se a preocupação da emissora é contribuir para a formação da audiência ou da 

adesão da mesma em termos de mercado ou até mesmo contar com a participação de um 

“profissional” não remunerado. Independente disso a ideia do lugar de referência de 

certa forma se mantem porque as pessoas continuam tendo com a Globo Nordeste um 

lugar onde veicular informações, fazer queixas e denúncias. 

É importante ressaltar que a participação da audiência é limitada; uma vez que 

ao enviar vídeos, fotos ou sugestões lhe é garantida que o material entregue vai fazer 

parte do conteúdo do NETV1, visto que o que o mesmo depende das regras e normas do 
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noticiário que está submetido a questões do campo jornalístico, político, cultual e 

econômico. Cabe ainda ressaltar que a audiência não participa ativamente do processo 

de construção do jornal já que entregue o material ela não intervém mais na produção.    

 

 A força do NETV1ª edição como este possível lugar de referência pode ser 

observada no dia 22 de agosto de 2015, ou seja, pouco mais de dois meses de uso, o 

WhatsApp da Globo Nordeste recebeu 2 milhões de mensagens com assuntos variados. 

Com a inserção desse novo agente pautando os meios tradicionais de comunicação, 

Iluska, observa 

Com a possibilidade de envio de conteúdos e informação, de 

diferentes naturezas e códigos (texto, som, imagem e vídeo), pelos 

usuários, alguns telejornais e demais mídias jornalísticas abriram 

canais para estimular, ainda que num nível inicialmente discursivo, a 

aproximação de seu público. (2012, p. 26-27) 

 

 Vejamos um exemplo de 2017 que aponta para esta força do telejornal como um 

lugar de referência a partir do uso do WhatsApp no noticiário. No dia 21 de fevereiro 

deste ano, a empresa transportadora de valores, Brinks, sofreu um assalto. Uma parte 

dos bandidos incendiou veículos, bloqueando as principais vias de acesso à 

transportadora; enquanto outros roubavam a empresa. 

 Houve troca de tiros com alguns policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito 

(Bptran), que passavam em uma viatura. Mas os criminosos conseguiram fugir levando 

uma quantia que não foi revelada. Podemos analisá-lo este fato a partir de três 

perspectivas no que diz respeito ao lugar de referência: primeiro, vários vídeos foram 

enviados para o WhatsApp da Globo Nordeste, onde podia-se ouvir o barulho de tiros 

além da preocupação dos moradores, antes mesmo da emissora cobrir o fato. 

 O segundo movimento está ligado a postura da audiência de interagir com o 

NETV enviando imagens do fato por meio de smartphones. 

 Este cenário volta a nos colocar diante da situação que nos referimos 

anteriormente. O telejornal ao interagir com a sociedade abre espaço para intervenção 

dela na produção da notícia ou procura fidelizar a audiência:  

 

A reconfiguração do espaço dedicado à notícia na tevê pode ser um 

indicativo de uma busca pela manutenção da audiência e 

principalmente, de uma corrida pela retomada de um prestígio que 

parece escorrer por entre os dedos das emissoras e desaguar diretos 

nos tentáculos abertos da internet. (TEMER; PIMENTEL, 2009, p. 

173) 
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 Um terceiro ponto, a ser observado, é que o fato de estarmos conectados, é de 

certa forma, uma preocupação do homem e da mulher contemporâneos em função da 

perda de sentido na contemporaneidade. Precisamos sentir que fazermos parte do 

mundo, que o mundo está aqui e agora (BERGER, LUCKMANN, 2012). Enviar fotos, 

fazer, denúncia, sugerir matérias, entre outros é sentir de alguma maneira pertenço a 

este mundo. 

 

 

 

 

5. Considerações Finais 

  

Na tentativa de apresentar o NETV 1ª edição como um lugar de referência, nos 

permitiu compreender melhor como este telejornal contextualiza a população que reside 

na região metropolitana do Recife. Essa perspectiva também foi fundamental, para 

observarmos no quadro Calendário do NETV1, que o repórter assume a 

responsabilidade de representante da sociedade e fiscal do serviço público, cobrando das 

autoridades responsáveis a resolução e ,desta forma, deslocando sua função. 

A interface do NETV com o aplicativo WhatsApp, a partir do momento  em que 

foi anunciado no telejornal, a demanda de colaboração, por parte dos telespectadores, só 

aumentou. Com isso, podemos observar que apesar da sociedade fazer uso das 

plataformas digitais, vale ressaltar que a credibilidade do jornalismo continua sendo 

uma condição imprescindível para que os telespectadores e leitores continuem a 

acreditar na veracidade das informações veiculadas. 

Embasados nos referenciais teóricos, foi possível compreender que os jornalistas 

influenciam na decisão do que será ou não notícia; mas ainda sim, entendermos que há a 

necessidade de maior investigação, para compreendermos melhor o processo de 

produção. 

Desta maneira, conclui-se que há muito a ser aprofundado sobre o NETV 1ª 

edição como um lugar de referência e também verificamos que há a necessidade de 

procurarmos como esse lugar de referência, o NETV1, se situa dentro do contexto da 

Globo Nordeste, anunciantes e as relações de poder. 
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