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Resumo 

 

Este artigo aborda o uso do aplicativo para celular WhatsApp como veículo de 

comunicação para produção, apuração, seleção e veiculação de notícias através dos 

grupos Tiro Certo e Pernambuco News, formados por pessoas com interesses em 

difundir conteúdos, especificamente, nas cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Esse 

processo estimula a produção de outros gêneros e formatos jornalísticos que estão 

ocupando os espaços comunicacionais e precisam ser estudados para entender esse 

modo de divulgação/reprodução de informação no dispositivo móvel dependente do 

aparato tecnológico e que perpassa as fronteiras do jornalismo tradicional e móvel. Para 

observação dos grupos, optamos pela netnografia ou etnografia virtual (AMARAL et al, 

2012) como aporte metodológico.  
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1.Whatsapp como veículo jornalístico? 

Criado em 2009, pelo ucraniano radicado nos EUA, Jan Koum, o aplicativo 

WhatsApp, dispositivo de mensagens mais utilizado no mundo, tem em torno de 1,2 

bilhão de usuários, e no Brasil, já atingiu a marca de 120 milhões
3
. A ferramenta que 

comporta texto, áudio, imagens e links, conceitualmente, foi concebida, para atender de 

forma prática e rápida, mensagens de textos gratuito, semelhante ao SMS
4
, com base 

nos números da agenda do telefone de cada usuário.  E o que o WhatsApp poderia fazer 

melhor que isso? Agora podemos dizer que o aplicativo também é um espaço de 

produção e veiculação do jornalismo. A facilidade e a disponibilidade para todas as 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalístico do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora do curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus Juazeiro e 

professora e coordenadora do colegiado do curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da Faculdade 

São Francisco de Juazeiro (FASJ-BA). E-mails: teresaleonelcosta@hotmail.com e tlcosta@uneb.br 
3 Olhar Digital. Disponível: < https://olhardigital.com.br/noticia/whatsapp-revela-numero-de-usuarios-no-

brasil/68604>. Acesso: 10 de jul de 2017. 
4 É a sigla de Short Message Service, que em português significa Serviço de Mensagens Curtas, através de telefones 

celulares.  

 

mailto:teresaleonelcosta@hotmail.com
https://olhardigital.com.br/noticia/whatsapp-revela-numero-de-usuarios-no-brasil/68604
https://olhardigital.com.br/noticia/whatsapp-revela-numero-de-usuarios-no-brasil/68604


 

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

 

 2 

plataformas e sistemas operacionais, possivelmente, são fatores que contribuem na 

disseminação do jornalismo nesse espaço. A mediação da comunicação por esse tipo de 

dispositivo faz emergir outros gêneros e formatos jornalísticos e novas relações sociais 

com participação de membros que estão online. 

Lia Seixas (2009) provoca uma reflexão sobre gênero jornalístico considerando que 

em unção das novas mídias (não tão mais novas assim), surgem novos formatos, se 

hibridizam, se embaralham os gêneros.  

A noção de gênero entra, mais uma vez, em cheque. Por isso mesmo 

passa a ser vista com mais atenção. Alguns gêneros podem acabar, 

outros podem aparecer. Alguns se transformam, outros se mantêm. 

Com as novas mídias, as práticas discursivas passam a experimentar e 

produzir novos formatos, que podem se instituir ou não em novos 

gêneros. Mas será que isso já ocorre para produtos da prática 

jornalística? (SEIXAS, 2009, p.2) 

A autora nos ajuda a pensar sobre os estudos de gêneros jornalísticos tanto pelo 

fundamento teórico quanto pela mídia (impressa, radiofônica, televisiva, digital). Um 

dos pontos relevantes que a pesquisadora chama atenção diz respeito às características 

da mídia “que devem ser relacionadas às condições de realização da ação comunicativa 

para que se possa dizer, por exemplo, que a entrevista veiculada no impresso e no site 

jornalístico da rede é um mesmo gênero da indústria jornalística”. (SEIXAS, 2009, p. 

2).  

Neste artigo, estamos considerando outras possibilidades de gêneros jornalísticas 

que não estão classificados ou tipificados, mas que estão presentes nessa reconfiguração 

do fazer jornalístico. Assim, acolhemos as análises da pesquisadora Seixas (2009) no 

sentido de provocar uma discussão no campo jornalístico no que se refere a relação 

gênero e mídia. E neste caso, o dispositivo WhatsApp como mídia fomentadora de 

difusão de conteúdo. A professora Seixas (2009, p.6) defende que “compreender gênero 

é compreender a prática jornalística, porque o gênero encarna o processo de 

comunicação e determinadas ocorrências geram determinados gêneros discursivos 

jornalísticos”.  Consideramos ainda o modo como a também pesquisadora Ana Carolina 

Rocha Pessôa Temer (2015) ressalta sobre a necessidade de compreendermos o 

jornalismo na dinâmica da sociedade moderna, o que exige “delimitar suas fronteiras, 

mas também perceber que essas fronteiras são híbridas, que estão permanentemente se 

adaptando/readaptando aos espaços sociais nos quais estão inseridos”. (TEMER, 2015, 

p. 32) 
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Dessa forma, pensar o jornalismo em meio a essas transformações tecnológicas nos 

faz refletir sobre a produção de notícia nas diversas plataformas e o modo de fluidez do 

conteúdo noticioso dentro de uma perspectiva de múltiplos espaços comunicacionais 

nos quais o jornalismo está se fazendo. A formatação das notícias em espaço delimitado 

pelas empresas jornalísticas não se estabelece mais como absoluta. Sendo a sociedade 

mutável, o jornalismo acompanha essa mutação e a popularização do acesso à internet 

faz emergir novos paradigmas na comunicação, outros comportamentos, crenças e 

valores, que entram em choque com rotinas e valores antes estabelecidos como sólidos e 

rígidos.  

O pesquisador Fernando Firmino da Silva (2015) traz o conceito de jornalismo 

móvel para endossar uma dessas mudanças do fazer jornalístico. Silva ressalta que o 

jornalismo móvel é uma modalidade de prática e de consumo de notícias através de 

tecnologias móveis (smartphones, tablets, celulares e outros dispositivos similares).  

 

Numa perspectiva histórica, o jornalismo móvel é compreendido 

como informação transportada para os jornais e revistas, meios 

eletrônicos como rádios e TV. No cenário atual, a prática é 

caracterizada pela mobilidade física e informacional para a produção 

de conteúdos diretamente do local do evento cujas condições são 

potencializadas pela portabilidade, ubiquidade e mobilidade, além da 

consideração do aspecto de espacialização contextualizada com a 

geolocalização da notícia. (SILVIA, 2015, p. 9) 

 

 

O autor quer mostrar que essas tecnologias comunicações proporcionam ao 

jornalista facilidade de aproximação do fato, de transmissão de dados entre a redação e 

os locais onde acontecem esses fatos e a mediação com as fontes. Nessa dinâmica, 

através de redes sociais, aplicativos streaming
5
 e de mensagens instantâneas as 

plataformas passam a ser veículos importantes para distribuição, seleção e divulgação 

do conteúdo. Dessa forma, essa lógica comunicacional tira do jornalista a primazia e o 

domínio exclusivo dos fatos. Outros indivíduos “repórteres” passam a assumir as 

funções de coletar, avaliar, produzir, publicar e compartilhar a informação que traz 

alguns traços e semelhanças dos gêneros e formatos jornalísticos estabelecidos nos 
                                                           
5
 Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de dados, utilizando redes 

de computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as conexões mais rápidas. Um exemplo é o site 

Youtube, que utiliza essa tecnologia para transmitir vídeos em tempo real. 
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critérios de noticiabilidade apresentados por Wolf (2002) e Traquina (2008), por 

exemplo. Wolf (2002) aponta que  

 

a noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se 

exigem dos acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do 

trabalho nos órgãos de informação e do ponto de vista do 

profissionalismo dos jornalistas – para adquirirem a existência pública 

de notícias. Tudo o que não corresponde a esses requisitos é 

‘excluído’ (grifo original), por não ser adequado às rotinas produtivas 

e aos cânones da cultura profissional. (WOLF,  2002, p. 190) 

 

É interessante pensar essa defesa de Wolf (2002) e de outros estudiosos do campo 

jornalístico, no sentido de que esses novos grupos, criados no dispositivo WhatsApp 

com objetivo de produzir e compartilhar notícias, trazem diversas características e 

critérios de noticiabilidade praticados pela mídia massiva
6
. Então o WhatsApp é um 

veículo jornalístico? É nesse espaço, recente, que outro jornalismo está se fazendo e 

acontecendo, tanto para alimentar e transformar a rotina de produção dos grandes 

veículos de comunicação -- o que Silva (2015) chama de Jornalismo Móvel – assim 

como estabelecendo rotina de produção, gerenciamento e compartilhamento de 

conteúdo entre dispositivos móveis. Uma vez que a informação “jornalística” é 

produzida para ser veiculada pelo WhatsApp, como podemos analisar os gêneros e 

formatos jornalísticos que se apresentam em espaços que não foram classificados pelas 

teorias clássicas? Possivelmente com o mesmo olhar que os produtores que fomentam 

esse conteúdo, via dispositivo, trata o “fazer jornalístico”. Ou seja, os grupos que estão 

sendo apresentados neste artigo, Tiro Certo e Pernambuco News, estão fundados em 

conceitos e critérios de produção de notícias – quase em sua totalidade – semelhantes 

aos estabelecidos para os veículos considerados de massa, como a TV, impresso e a 

Rádio. 

Podemos dizer, então, que as redes sociais, os aplicativos streaming e de mensagens 

instantâneas passam a ser plataformas essenciais para a distribuição, monitoramento e 

divulgação do conteúdo, o que tira do jornalista a antiga ideia de acesso exclusivo aos fatos. 

Hoje, munido apenas de um dispositivo móvel com internet, qualquer cidadão pode publicar 

                                                           
6
 Segundo André Lemos (2010), as mídias massivas são aquelas que, em sua maioria, apresentam-se como uma 

concessão do Estado e controlam o fluxo de informação, criando a esfera pública moderna. Já as mídias pós-

massivas, surgem com a globalização das redes e a possibilidade de ampliação do circuito de informação. São 

descentralizadas e possuem uma emissão aberta e sem controle. Neste artigo usaremos os termos mídia tradicional, 

imprensa tradicional e grande mídia ao se referir aos veículos de comunicação considerados de massa: TV, Rádio, 

Jornal (impresso). Também será utilizado o conceito de mídia massiva e pós-massiva. 
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um acontecimento na hora em que ele acontece, exigindo do jornalismo uma adaptação 

capaz de adotar novas medidas que acompanhem a velocidade das informações. 

 
Não obstante, no contexto atual, a produção jornalística de campo 

incorpora nova rotina com a era pós-computador (ou pós-PC), com a 

computação ubíqua e em nuvem. Este aspecto favorece a escala para o 

trabalho a distância de repórteres e as possibilidades para transmissão 

ao vivo utilizando-se smartphones e aplicativos de streaming de áudio 

e vídeo (transmissão de dados por internet). De fato, o jornalismo 

móvel se consolida como uma prática vinculada à expansão da 

mobilidade contemporânea de suas implicações sociotécnicas 

passando a ser, assim, um instigante objeto de estudo interdisciplinar 

(comunicação, sociologia, geografia, urbanismo) com o 

desencadeamento de um ecossistema móvel na sociedade 

contemporânea e a cultura de aplicativos. (SILVA, 2015, p. 10) 

 

O jornalismo mudou. Isso é fato. A mídia massiva, considerada detentora da 

produção informativa e que representa o velho modelo jornalístico, passa por mudanças 

radicais que envolvem outras formas de produção, interação e socialização de conteúdo 

via internautas, blogautas (LEONEL, 2015)
7
 e redes sociais.  Isso implica em um 

processo de reconfiguração da produção jornalística que provoca o debate da 

legitimidade do espaço comunicacional e a democratização das relações de produção de 

conteúdo fora do “engessamento” tão específico e rígido estabelecido pela mídia 

tradicional, em especial no que se refere a gêneros e formatos jornalísticos.  

 

Para a pesquisadora Ana Carolina Rocha Pessôa Temer (2015, p.32), “uma vez 

que jornalismo e sociedade estão em permanente mutação, é previsível que surjam 

novos tipos de conteúdos jornalísticos, novos tipos de veículos jornalísticos ou, até 

mesmo, novos tipos de jornalismo”. Temer traz uma exemplificação dessas mudanças 

com a cobertura das manifestações de 2013 pelo coletivo Mídia Ninja
8
, que agrega 

programas de produtoras independentes.  

 

Esse coletivo, que declara produzir uma “pós-TV”, faz cobertura 

jornalística com equipamentos simples, principalmente com celulares 

e internet 4G. As imagens captadas, no entanto, permitem apresentar 

ângulos diferenciados. Sua proposta é substituir o distanciamento 

prezado pela mídia tradicional por engajamento e proximidade. 

(TEMER, 2015, p.33) 

                                                           
7 Neologismo blogauta: leitor de blog + internauta ou pessoa que ler, comenta ou produz o texto no blog. 
8 Coletivo de jornalistas voluntários que vem transmitindo os protestos ao vivo no Brasil, usando smartphones e redes 

4G e 3G. O grupo nasceu a partir da cobertura independente da Marcha da Liberdade, realizada em 2011, em São 

Paulo. Foi ganhando forma até ser lançado oficialmente em março/2013, durante o Fórum Social Mundial, na 

Tunísia. Fonte: Revista Exame, 17 de julho, 2013. Disponível: http://exame.abril.com.br/tecnologia/coletivo-midia-

ninja-usa-4g-para-transmitir-manifestacoes/2/. Acesso: 10 de jul 2017. 

 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/coletivo-midia-ninja-usa-4g-para-transmitir-manifestacoes/2/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/coletivo-midia-ninja-usa-4g-para-transmitir-manifestacoes/2/
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Essa transição de plataformas e conteúdos X produtores jornalistas pode 

sinalizar outros gêneros e formatos jornalísticos que precisam ser categorizados ou 

tipificados para que se possa compreender esses processos comunicacionais e suas 

transitoriedades.  

Para “apimentar” essa reflexão, podemos dialogar com a tese de doutorado da 

pesquisadora Sheila Borges (2013), que resultou no livro O repórter-amador: uma 

análise das disposições sociais motivadoras das práticas jornalísticas do cidadão 

comum. Ela apresenta o conceito de repórter-amador como ator que age ativamente no 

jornalismo desenhando os papéis de consumidor da notícia, em seguida de cidadão-

repórter até conquistar a condição de repórter-amador. (BORGES, 2013, p. 79).  Sheila 

centra atenção no indivíduo comum que passa a ter mais acesso às fontes da imprensa; 

cria mais alternativas de interação com a mídia tradicional e está mais motivado a 

conquistar o seu espaço próprio de produtor de informação. Interessante essa análise no 

sentido de que a ação do ator repórter-amador “briga” por uma colocação e uma posição 

mercadologia que no caso especifico da pesquisa apresentada neste artigo, é uma 

disputa muito mais pela necessidade de aproximação com o publico dos grupos 

envolvidos e de posição ideológica (vamos achar assim) dos administradores que 

defendem bandeiras de algumas instituições sociais, a exemplo das Polícias Civis e 

Militar. Os grupos são gerenciados por várias pessoas ligadas as corporações das 

polícias e muitos outros cidadãos que residem nas periferias das cidades de Juazeiro-BA 

e Petrolina-PE que passam a ser fontes de informação dentro dos grupos, assim como 

produtores de “notícias” ou como eles se intitulam “repórteres”. 

Borges (2013) chama atenção para a diferenciação entre o cidadão-repórter 

(SBARAI, 2011; MORETSZOHN, 2007 apud BORGES, 2013) e o repórter-amador. O 

primeiro são indivíduos que passam a alimentar a imprensa tradicional (TV, Rádio e 

impresso)  com notícias diárias e tornam-se coprodutores do resultado jornalístico. “Parte 

dos veículos que abre este espaço legitima a coprodução quando identifica, no próprio texto 

da matéria, o nome do autor que colaborou” (BORGES, 2013, p.80). O repórter-amador vai 

além. Quer produzir e ser protagonista das suas produções e estabelecer um espaço para 

suas narrativas, suas histórias. Ou seja, ele é o autor da notícia e cria o seu próprio espaço 

para divulga-la. É importante registrar que esse repórter-amador não está classificado 

como profissional do mercado, com vínculos empregatícios a uma empresa de 

comunicação ou coisa do gênero e portando não é remunerado para assumir a função de 
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“repórter”.  Borges (2013) elenca algumas características desse repórter-amador que 

diferencia do profissional vinculado aos grandes veículos de comunicação e apresenta a 

prioridade desses indivíduos que se colocam na rotina de produção jornalística. (Quadro 

1). 

Características do Repórter-Amador 

Não recebe remuneração; 

Dedica o tempo livre e de lazer a essas práticas jornalísticas; 

Entra e sai do jornalismo a qualquer momento porque não tem 

compromisso com nenhuma rotina profissional; 

Não tem método de apuração de informação; 

Não precisa frequentar nenhum curso universitário para ser repórter-

amador; 

Vincula essas práticas ao gosto de ler, de ser informar, de escrever, de 

denunciar e de reivindicar melhores condições de vida para as 

comunidades que vivem; 

Não quer se submeter ao controle editorial da empresa de comunicação 

para que possa ver publicada a notícia que criticou ou sugeriu. 

Fonte: BORGES, 2013, p. 81 

 

Algumas dessas caracteristicas (que serão pontuadas no próximo topico desse trabalho) 

podem ajudar, em parte, a entender as relações de produção dos grupos de WhatsApp 

Tiro Certo e Pernambuco News, no que se refere a lógica da rotina de trabalho definida 

pelos membros participantes como ideal ou sufiente para atender as demandas das 

audiências que cada grupo atinge na medida em que compartilham conteudos entre si, 

realimentam grupos de outras localidades e são fontes diária para imprensa das cidades 

de Petrolina-PE e Juazeiro-BA.  

 

2. Outros gêneros e formatos jornalísticos 

 

 Morte, assassinato, vídeo com corpos esquartejados em acidentes de carro;  

prisão de “bandidos”, suicidio (com foto da vítima antes e depois do fato); matérias de 

utilidade pública (pessoas e animais desaparecidos; campanha de vacinação e outros); 

carros e motos roubadas; movimento do transito no centro da cidade; assaltos; 

manchetes e links dos veiculos de comunicação de massa. Esses são alguns dos 

conteúdos veiculados nos grupos de notícias em WhatsApp, Tiro Certo e Pernambuco 

News (ver figura 1).  
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Figura 1 - Marcas e assinaturas dos grupos 

 

A observação foi feita entre os meses de março a julho/2017, centrada em 2 

(dois) dos 9 (nove) grupos distintos que produzem e veiculam notícias pelo WhatsApp, 

entre Juazeiro-BA e Petrolina-PE
9
. A escolha do Tiro Certo e Pernambuco News tem a 

ver com o nível de credibilidade do conteúdo veiculado, ratificado pelos contatos 

realizados com a impresa local. O recorte também se fez necessário em função do 

tempo dedicado à observação. Os grupos produzem uma média de 300 postagens/dia
10

 e 

a lógica do processo comunicacional está centrada na ampliação dos grupos. Na medida 

em que eles alcaçam uma média de 250 membros, cria-se outro grupo com o mesmo 

logito, acrescido a indicação do número. O Tiro Certo tem 5 grupos . O Pernambuco 

News tem 9 grupos e segue a mesma lógica.  

Usando a netnografia (AMARAL et al, 2012) como aporte metodológico, 

fizemos observações referentes aos assuntos mais abordados nas postagens e a rotina de 

produção dos “repórteres” e editores, bem como uma conversa/abordagem pelo próprio 

WhatsApp com um administrador de cada grupo. Os administradores do grupo se 

denominam editores e titulam de “repórteres” os produtores de conteudo. Composto por 

uma média de 1.250 pessoas distribuidas em 5 grupos (250 membros em cada grupo), o 

Tiro Certo é considerado o precurso desse tipo de atividade nas cidades de Petrolina-PE 

e Juazeiro-BA. Fundado em 2014, a equipe tem 6 administradores por grupo. A maior 

parte dos integrantes produzem conteúdos. O criador do grupo atua meio que a surdina. 

Não dá muitas explicações sobre sua vida pessoal e está sempre mediando os conflitos 

que apresentam dentro dos grupos na produção de matérias erradas ou postagem de 

conteudo repetido. Qualquer pessoa pode participar do grupo. No entanto, percebe-se, 

pela maioria das materias postadas e alguns comentários dos membros, que os temas 

                                                           
9 Grupos: 1. Se Liga Bocão; 2. GP VII Policial 24 horas; 3. Vale em Foco; 4. WhatsApp Boatos; 5. Petrolina 

Notícias; 6. 24 horas no ar; 7. O Cão de Guarda Notícias 
10 Entre conteúdos produzidos pelos próprios “repórteres” e matérias de outros veículos. 
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centrais são os casos de polícia. Boa parte dos integrantes do grupo é ligada as polícias 

Civil e Militar. Alguns dos comentários postados usam termos que remetem a 

linguagem policial, tais como, meliante e punição. Além disso, há vários postes com 

assinatura do tipo “plantão policial” e “fatos policiais”. Mas, é preciso considerar que 

muitos outros participantes não fazem parte dessa categoria. São aposentados, dona de 

casa, comerciantes, empresários e outros. A entrada de qualquer “repórter” na equipe é 

“batizada” com uma postagem sobre as regras do grupo. (ver Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2 – Regras Tiro Certo parte 1 

 

Figura 3 – Regras Tiro Certo parte 2 
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O grupo Pernambuco News é uma discidencia do Grupo Vale em Foco. Depois de 

alguns desentendimentos com um dos administradores, o “Pernambuco”, como se 

intitula, saiu do grupo e criou em janeiro/2017, o Pernambuco News. Em seis meses já 

tem 9 (nove) grupos vinculados. Segundo o próprio Pernambuco, ele administra todos 

eles. Essa administração também tem regras e punições. (ver Figura 4) 

 

Figura 4 – Regras do grupo Pernambuco News 

 

3. Que outro jornalismo é esse? 

Percebe-se que os grupos, além de produzir e compartilhar notícias, inclusive 

com outros grupos em outras localidades, também veiculam matérias de TV, blogs, sites 

e rádios regionais, bem como servem de fonte para esses veículos de comunicação 

considerados massivos. Mas também enviam conteúdos para esses veículos. O 

WhatsApp, então, se estabelece como canal de difusão entre veículos de comunicação e 

demais membros dos grupos, mediado por administradores que assumem a função de 
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editor de conteúdo. Quando observamos as características do repórter-amador 

apresentada por Borges (2013), citadas no tópico anterior, conseguimos perceber, pelo 

menos, três semelhanças com a prática desses grupos: não há remuneração para 

produção do conteúdo; os membros podem entrar e sair do jornalismo a qualquer 

momento porque não têm compromisso com nenhuma rotina profissional e não 

precisam frequentar nenhum curso universitário para ser repórter-amador. No entanto, 

não podemos considerar que a rotina de produção acontece no tempo livre e de lazer 

dessas pessoas, muito pelo contrário, a lógica da produção tem muitas semelhanças com 

o jornalismo profissional em veículos de comunicação, no sentido de manter a dinâmica 

do grupo sempre com novas postagens.  

 

Outro ponto que destoar das características apresentadas por Borges é que esses 

indivíduos estão submetidos a um controle editorial do administrador do grupo. Quando 

não aceitam as regras definidas pela coordenação da equipe, o repórter é punido.  Aliás, 

punição, é um termo extremamente usado pelos editores do grupo, assim como pelos 

membros, que exigem do administrar punição “severa” para todos que comentem algum 

erro de postagem. (ver Figura 5). Essa punição vai desde a suspensão/retirada do grupo 

temporariamente, com duração de uma a três horas, ou a suspensão definitiva.  Os 

membros aceitam as regras e exigem que todos que estejam no grupo, primem pelo 

melhor andamento dos trabalhos.  

Não, não estamos falando de uma empresa. Isso é um grupo de notícias no 

WhatsApp. Geralmente essas punições acontecem porque há repetições de postagens, o 

conteúdo não foi bem apurado e/ou a matéria é um boato ou fake
11

. Os editores reagem 

com advertência dentro do próprio grupo e aponta caminhos e soluções para o fato. 

Podemos compreender que esse administrador assume a função de um gatekeeper
12

. 

Mesmo porque ele reforça a conceito do que é relevante ou não em termos de 

jornalismo. 

 

                                                           
11

 Fake ("falso" em inglês) que significa falso ou falsificação. É um termo usado para denominar contas ou perfis 

usados na Internet para ocultar a identidade real de um usuário. 
12 Gatekeeping é um conceito jornalístico para edição. O gatekeeper é aquele que define o que será noticiado de 

acordo como valor-notícia, linha editorial e outros critérios. Gatekeeper também pode ser entendido como o 

"porteiro" da redação. Ver mais sobre o conceito em White apud Traquina, 1999. 
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Figura 5 – Advertência e remoção comparação imprensa massiva 

 

Em termos gerais os repórteres que produzem no grupo não exigem e não se preocupam 

com a gramática. Boa parte do material veiculado “ataca agressivamente” a língua 

portuguesa e pouco ou quase nada é percebido pelos membros. Alguns usam expressões 

chulas e até mesmo fazem uso de palavrões.  

 

Figura 6 – Erros gramaticais. Grupo Pernambuco News 

Outra característica desses grupos é a apologia à morte de bandido. A frase “bandido 

bom é bandido morto” é uma das preferidas pelos usuários do grupo que recebe apoio 

quase na sua totalidade de todos os membros. Além disso, há exaltação e aplausos para 

morte de bandidos quando efetuada pela política ou quando se trata de ajustes de contas 

ou brigas de facções criminosas. Os aplausos são convertidos em exaltação à 

diminuição dos bandidos do meio da sociedade. 
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        Figura 7 – Exaltação a morte de bandido – Grupo Pernambuco News 

 

Os grupos de notícias no WhatsApp também postam blocos de chamadas jornalísticas 

para matérias em outros veículos de comunicação. O ato se assemelha bastante com as 

manchetes de jornais da 1ª página ou a interface dos grandes sites noticiosos.  

 

 

Figura 8 – Postagem de chamadas – Grupo Tiro Certo 

 

 

Este formato de notícias em blocos muito se assemelha a rotina de produção de veículos 

de comunicação de massa. Não obstante, na pesquisa que realizamos que resultou no 
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livro Blog do Noblat: estilo e autoria em jornalismo (LEONEL, 2015), percebemos que 

os jornalistas que atuaram por muitos anos (e ainda atuam) na midia massiva e 

migraram para a midia pós-massiva, ainda que tenha alterado o modo de produção do 

fazer jornalístico os critérios de seleção das notícias permaneceram inalterados. As 

chamadas têm a ver com a relevância/importância da notícia por ser de interesse 

público. No entanto, a rotina de produção se diferencia das midias tradicionais.  

Ainda que se tenha alterado o modo de produção do fazer jornalístico dos 

profissionais, considerando as mudanças de espaços físicos das redações que 

“abandonam” o antigo modelo segmentado e especializado para dar lugar a 

ambientes integrados e sob coordenações que buscam intensificar um 

relacionamento entre mídias (impresso e online), por exemplo, o fazer 

jornalístico de Ricardo Noblat não pode ser comparado dentro dessas 

estruturas redacionais. O fazer dele é um diferencial estabelecido pelo seu 

modo e ritmo de produção. (LEONEL, 2015, p. 108) 
 

A migração do jornalismo impresso para o online modificou o 

espaço/ferramenta de produção, mas não o modo de construir o conteudo noticioso. 

“Efetivamente, a seleção e a hierarquização dos fatos se dão baseados no que se 

convencionou chamar de valores-notícia
13

, caracteristicas que devem ter os 

acontecimentos para fazer parte da produção da mídia”. (LEONEL, 2015, p. 110). Os 

grupos Tiro Certo e Pernambuco News estabecem uma rotina de produção cuja 

atividade de coleta, apuração, seleção, postagem e compartilhamento são realizados 

durante as 24 horas do dia. Isso é reforçado nos slogans dos grupos: Alvo na notícias 24 

h. Cada vez melhor (grupo Tiro Certo) e Notícias 24 horas (grupo Pernambuco News).  

 

4. Algumas considerações 

 

 

Em tempos de jornalismo móvel, sem deixar de lado o jornalismo tradicional, 

considerar que o aplicativo WhatsApp se apresenta como espaço comunicacional do 

fazer jornalístico é provocar o debate sobre a reconfigurado do fazer jornalístico.  Essa 

prática precisa ser pensada, estudada, categorizada (desconsiderando, a priori, o 

engessamento) e tipificando esses outros gêneros jornalísticos que emergem dessas 

relações.  

                                                           
13 Utilizando a metáfora de um sinal de rádio na sua discussão dos valores-notícia, Galtung e Ruge argumentam que 

quanto maior a amplitude do sinal, mais provável será a audição desse sinal. Para as autoras, existe um limiar que o 

acontecimento terá de ultrapassar antes de ser registrado. (...) Outro valor-notícia é a consonância. Este fator liga o 

acontecimento que está selecionado com uma pré-imagem mental em que o “novo” acontecimento é construído em 

função de uma “velha” imagem, ou, melhor dito, de uma “velha” narrativa que já existe. Assim, por exemplo, 

“Irãgate” é um novo “Watergate”, isto é, uma nova versão da “velha” narrativa do escândalo. (TRAQUINA, 2005, 

p.70-71). 
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Ainda que não tenhamos aprofundado a pesquisa com maior tempo de 

observação e os relatos foram recortes específicos dos grupos Tiro Certo e Pernambuco 

News, vinculados as cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, podemos apontar que os 

indivíduos que estão imersos nessa produção de notícia imitam uma prática muito 

semelhante a exercitada na grande imprensa. E mais, o conteúdo jornalístico produzido 

por esses produtores que se intitulam repórter e/ou editor, apresenta uma relevância 

publica significativa, no sentido de aproximação com o publico, com o cotidiano das 

cidades; as relações sociais estabelecidas entre imprensa e grupos do WhatsApp, entre 

grupos e fontes diversas, entre os grupos e instituições representativas dos interesses da 

sociedade, a exemplo das Polícias Civil e Militar. O conjunto de traços que caracteriza 

esses grupos mostra o quanto de relevante essas ocorrências “geram determinados 

gêneros discursivos Jornalísticos”. (SEIXAS, 2009). 
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