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Resumo 

 

Este artigo investiga como o jornalismo comunitário, também chamado por alguns 

teóricos de jornalismo cidadão, interfere na dinâmica da redação de empresas 

jornalísticas. Com o advento da internet, a informação deixou de ser manuseada e 

disseminada por determinados grupos de mídia para se tornar propriedade de quaisquer 

indivíduos dispostos a publicar conteúdos autorais na rede. O objetivo deste trabalho é 

mostrar que este fenômeno vem alterando os mecanismos de checagem e, 

consequentemente, de exibição de reportagens nos veículos de comunicação tradicionais. 

O artigo apresenta casos que se tornaram reportagens em telejornais da TV Record, na 

sucursal da emissora no Rio de Janeiro, graças à hibridização do jornalismo tradicional 

com essas novas mídias e com os jornalistas-cidadãos. 
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Introdução 
 

A partir da evidência de que o advento da internet viabilizou a emancipação de 

vozes de diferentes atores sociais capazes de comunicar algo a alguém, o presente estudo 

toma por base o jornalismo cidadão para analisar como a produção desse tipo de 

comunicação reverbera nas grandes mídias do país. Partindo da concepção elaborada por 

Ana Carmen Foschini e Roberto Romano Taddei (2006), o jornalismo cidadão não 
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concorre com o jornalismo produzido por profissionais formados na área, mas adiciona a 

ele a contribuição de cidadãos anônimos que presenciam acontecimentos com potencial 

de se tornarem notícia. Por estarem no lugar certo, na hora certa, esses leigos, munidos 

do poder de propagação da internet, podem manifestar seu testemunho e atuar como uma 

das fontes da informação.   

As mudanças assinaladas por Foschini, Taddei e outros estudiosos apontam para 

o rompimento dos padrões que caracterizam os meios de comunicação de massa, tendo 

como maior exemplo a alteração no comportamento das mídias tradicionais no que tange 

à apuração e à reprodução de notícias. Nesse sentido, a interlocução com a mídia local se 

torna não apenas um instrumento opcional na cobertura das emissoras de TV, como 

também uma estratégia substancial para que os conglomerados midiáticos abasteçam os 

telejornais regionais.  

Com o jornalismo cidadão, a notícia deixa de ser propriedade exclusiva das 

grandes empresas de comunicação para ser impulsionada pela possibilidade de gerar 

informação autoral na rede. A presença da internet, aliás, faz crescer a formação de 

internautas com “DNA jornalístico” (FOSCHINI, TADDEI, 2006), que cumprem a 

função de um repórter ao relatar fatos, ao checar informações que circulam na rede e ao 

compartilhar assuntos que interessam, obviamente, a públicos mais específicos do que 

aquele atendido pela imprensa tradicional.  

Este ambiente envolto de um espírito colaborativo desmantela, em partes, a 

separação rígida entre os que fazem as notícias e os que recebem as informações. Assim, 

para não perder a audiência de um público cada vez mais repleto de opções de informação, 

aqueles que “pilotam” os jornalísticos precisam ter a clareza de que “o telespectador é um 

cidadão-contribuinte e quer ser informado a respeito das questões da sua cidade, quer ver 

denunciadas na televisão as injustiças sofridas por ele ou por qualquer outro morador de 

sua comunidade” (SABACK, 2005).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar como a mídia comunitária, 

entranhada neste novo cenário da comunicação, colabora com a produção de notícias no 

telejornalismo local e de que forma a interação do público com a emissora de TV 

modificou os procedimentos de apuração da informação. Para isso, adotou-se a 

metodologia de observação participante, examinando a relação de um veículo de 

comunicação tradicional, a RecordTV Rio, com o público e com atores sociais que 

exercem influência no meio digital através da administração de páginas nas redes sociais 



 

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

 

 3 

que noticiam acontecimentos de determinado bairro do Rio de Janeiro. Parte-se da ideia 

de que a observação participante “consiste na inserção do pesquisador no ambiente 

natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação investigada” 

(PERUZZO, 2005). 

Ao longo do artigo, refletiu-se sobre três objetos de estudo que norteiam a 

discussão proposta tomando como base casos ocorridos na redação da RecordTV Rio: o 

primeiro, versa sobre a cooperação de uma página online do município de Nilópolis que 

ajudou a produção local da emissora a localizar o perfil de uma mulher suspeita de matar 

o filho; o segundo, trata-se da informação de uma execução em um bar de Guadalupe, 

zona norte do Rio, enviada pelo WhatsApp da TV, em que o “jornalista-cidadão” expôs 

não somente o fato como também compartilhou as imagens de câmeras de segurança que 

registraram o crime; e, por fim, o terceiro caso diz respeito a um movimento pouco usual: 

ao invés de a grande imprensa buscar os administradores de páginas online para checar 

informações, foi um deles que procurou a emissora para sugerir uma reportagem sobre 

uma suposta tentativa de assédio de um funcionário de uma creche da prefeitura do Rio a 

uma criança de um ano de idade. Os casos foram observados durante a semana de 16 a 

23 de Agosto de 2016 e apresentam evidências de como a mudança nos métodos de 

apuração em decorrência da ascensão da imprensa alternativa alterou a rotina das 

redações. 

  

2. A revalorização do local  
 

Desde a adoção das técnicas de estruturação de texto herdadas do modelo norte-

americano, a imprensa brasileira empenha-se em produzir um relato fiel e imparcial das 

notícias veiculadas, embora falar de imparcialidade no jornalismo possa ser considerado 

uma falácia por alguns estudiosos.  

No entanto, a tecnicidade da estrutura do texto jornalístico distancia repórter e 

público e torna a cobertura do fato menos próximo da realidade, como observa Muniz 

Sodré em entrevista ao jornalista Aziz Filho: “A imprensa teria um papel grande se fosse 

mais comunitária e menos societária e se, de algum modo, as matérias não fossem só um 

relato técnico: lead, sub-lead, sobre o fato que ocorreu” (2003, apud SABACK, 2015, p. 

124). Dessa forma, aliado a outros fatores, multiplicam-se os questionamentos sobre quais 

estratégias adotar para que o jornalismo sobreviva às investidas das novas mídias. 

Pergunta-se, por exemplo, “como lidar com a concorrência da internet e encontrar um 
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novo modelo capaz de dar sobrevida ao radiojornalismo e ao telejornalismo?” e “quais as 

saídas para conquistar a preferência de um telespectador que dispõe de outros meios para 

saber o que ocorre ao seu redor?”. Estes questionamentos, no entanto, ainda carecem de 

boas respostas.  

Nesse contexto, Cicilia Maria Peruzzo estuda o crescimento da mídia local, 

afirmando que a valorização desta modalidade ocorre devido ao fortalecimento dos meios 

de comunicação, tanto como espaço de ação política como, também, de oportunidade 

mercadológica. Por mídia local, a pesquisadora entende que 

  
denota uma comunicação baseada em informação de proximidade. Na prática, ela 

é perpassada por distorções motivadas pela forma com que as relações de 

produção das notícias e de outros conteúdos midiáticos se processam, mas de uma 

maneira geral cumpre uma importante função social. (PERUZZO, 2005, p.69) 
  

O surgimento da globalização, pensavam os estudiosos, pulverizaria a concepção 

de local, mas o que se viu foi um movimento contrário: o de revalorização do território. 

Assim, neste cenário, a informação de proximidade, sinalizada por Peruzzo, ganha espaço 

na produção dos meios de comunicação, já que o público se interessa pelo que está mais 

próximo ou pelo que lhe afeta diretamente. 

É importante ressaltar que, na grande mídia, a produção local nunca esteve ausente 

do horizonte das emissoras de TV. Contudo, a expressividade da mídia local em uma 

emissora se limita, de modo geral, a produções jornalísticas que retratam a realidade e os 

acontecimentos regionais. Isso porque a programação em rede foi e continua sendo uma 

solução mais barata para as TVs que reservam parte opulenta de sua grade à exibição de 

conteúdo nacional. O enxugamento das redações também é outro fator que contribui para 

o fenômeno da valorização do local.  

Na tentativa de driblar os números ruins de receita e audiência, panorama comum 

às principais emissoras de TV do país, os telejornais locais buscam criar uma sinergia 

com o público que está do outro lado da tela, incentivando a interatividade e, portanto, a 

participação do cidadão.  

  

2.2. Os ativos da comunicação 
  

Neste cenário de intensa competitividade com a internet e com outros meios de 

comunicação, a reorganização da própria linguagem do formato audiovisual também 

figura como uma estratégia para conquistar a fidelidade do telespectador. As ferramentas 
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tecnológicas de que dispõem o grande público são utilizadas como pontes de contato entre 

telespectador e imprensa. De posse de smartphones com alto poder de captação e 

resolução, por vezes com qualidade similar à de uma emissora de televisão, o público 

registra acontecimentos do cotidiano que atendem a todos os pré-requisitos de uma 

notícia. Por sua vez, a imprensa recebe este material e incentiva seus telespectadores a 

continuarem compartilhando suas histórias por meio de textos, fotos e vídeos. 

 Nesse contexto, o telespectador age como se fosse os olhos de um jornalista, que 

não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É ele, o cidadão, quem 

substitui o profissional no momento em que a notícia acontece e seleciona os fatos de 

acordo com o grau de importância que confere a informação, o que nos remete a afirmação 

de Bourdieu: “os jornalistas têm ‘óculos’ especiais a partir dos quais veem certas coisas 

e não outras; e veem de certa maneira as coisas que veem. Eles operam uma seleção e 

uma construção do que é selecionado.” (1997 apud CASALEGNO, p.69, 2010). Lara 

Linhais define esse fenômeno como o do telespectador-repórter, que assume o papel de 

ativo na informação e passa a ser contado entre os colaboradores de uma reportagem, sem 

que atue formalmente como um profissional de jornalismo. Para ela, a tentativa de 

aproximação entre o jornalismo e aqueles que lhe dão credibilidade se dá 

  
a partir de convocatória das audiências a produzirem conteúdos para os 

telejornais, como vídeos produzidos pelo público e disponibilizados nos sites de 

internet das empresas jornalísticas. Nesse sentido, as audiências passam a dispor 

de ferramentas de participação nos processos jornalísticos de produção, 

distribuição e consumo que vão além de um simples feedback acionado por 

pesquisas de audiência ou comentários em redes sociais. (GUIMARÃES, 2012, 

p. 3) 
  

A adoção desse modelo tem por finalidade reter a audiência do público e manter 

a liderança sobre outras mídias, embora a participação por meio da internet seja 

fomentada a todo momento. Ao analisar esta proximidade, é possível chegar a duas 

conclusões sobre a relação da imprensa tradicional com a tecnologia: o valor das novas 

mídias na contribuição do fazer jornalístico e o redesenho que a tecnologia traz para o 

mundo da comunicação. 

  

2.3. A busca da credibilidade a partir de recursos sensacionalistas 

 

Os casos que serão relatados no próximo capítulo exemplificam o caminho de 

aproximação entre o telejornalismo e seu público. Os fatos que norteiam este trabalho 
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ainda são muito recorrentes, especificamente nos telejornais da RecordTV, mas podem 

estar com prazo de validade. Isso porque, internamente, ao menos na sucursal carioca a 

emissora vem se esforçando para repaginar os programas jornalísticos e, aos poucos, 

mudar a imagem do noticiário, muito associado a reportagens sangrentas, carregadas de 

drama e pautadas por ações com troca de tiros. No Rio, a atual direção de jornalismo já 

tomou medidas para transformar os telejornais e, hoje, alguns temas não são mais 

permitidos. Mostrar cenas fortes ou contar detalhes sórdidos de algum crime estão fora 

do radar da emissora há, pelo menos, cinco meses. As decisões visam alcançar um 

telespectador que rejeita a programação do canal por relacioná-la ao sensacionalismo.  

A imagem que parte do público concebe da emissora foi alimentada durante 

muitos anos pela programação de rede da RecordTV, que enfatizava — e ainda continua 

a realçar — a violência urbana em primeiro plano, num verdadeiro pacto pela audiência 

conforme analisa Dannilo Duarte Oliveira. Para o autor, o Cidade Alerta “se configura na 

articulação entre dois subgêneros da programação jornalística, o telejornal e o programa 

temático, (...) onde a predominância das notícias sobre polícia, segurança e violência é o 

que confere o tom ao jornal” (OLIVEIRA, 2011, p.10 e 121). Com ênfase neste tipo de 

produção de reportagem, o autor destaca alguns elementos que são essenciais na cobertura 

marcadamente sensacionalista do telejornal:  

  
a vinheta, o cenário, as cores, os enquadramentos de câmera, a performance 

cênica do apresentador e suas estratégias verbais de interpelação da audiência, o 

bom relacionamento construído com o meio policial, o que lhe garante vários 

“furos” e a possibilidade de acompanhar e transmitir ao vivo ações policiais 

(idem, p.10) 
  

Todos estes aspectos articulados, desde a emissora em que o programa é exibido, 

passando pela linguagem televisiva utilizada até a vinheta de abertura, constroem um 

perfil do telejornal e sugere que tipo de programação o telespectador encontra enquanto 

durar o noticiário.  

Ainda hoje, o Cidade Alerta conta com um grande aparato de equipamentos e 

equipes para deslocamento rápido em busca de notícias que estejam acontecendo no 

momento da exibição do telejornal. Os profissionais estão apostos para chegar primeiro 

ao local do acontecimento, reforçando o caráter de agilidade na cobertura das notícias. 

Toda essa estrutura serve para produzir um efeito de credibilidade e de realismo nas 

narrativas.  
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Nesse sentido, o Cidade Alerta conquista espaço na programação da TV aberta 

por exercer a função de um quarto poder, que fiscaliza, cobra e questiona o papel exercido 

pelos poderes públicos. Ao se colocar como um defensor do interesse dos cidadãos, o 

noticiário da RecordTV ganha a fidelização do telespectador ao lhe garantir que naquele 

telejornal haverá esforços constantes de vigilância social e de jornalismo investigativo, o 

que transmite a ideia de compromisso e prestação de serviço ao público.   

  

3. Uma apuração em rede  
  

Os avanços tecnológicos e o aprimoramento das técnicas de comunicação 

transformaram o mundo da informação. A grande mídia se viu obrigada a reafirmar seu 

espaço e a se adaptar a um novo mercado de consumo que acirrou a competitividade e 

retirou o monopólio dos grandes conglomerados da comunicação. Não obstante, a base 

do modelo de negócios da televisão foi drasticamente afetada no que diz respeito à 

produção e à distribuição de conteúdo audiovisual. Os resultados dessas mudanças 

culminaram na exploração, por parte do mercado de mídia, da convergência tecnológica 

digital, um caminho natural a ser seguido pela indústria cultural, devido às facilidades 

que essa tecnologia oferece à produção de conteúdo audiovisual (RIBEIRO, 2010). Essa 

forma de comunicação mais recente é uma condição que encontra na sociedade em rede 

(CASTELLS, 2006), que vivemos desde o fim do século XX, o espaço ideal para ser 

exercida. A sociedade em rede, alicerçada no suporte digital, está enxertada em nosso 

cotidiano e em nossas interações sociais; por ela, é possível comunicar-se por meio de 

redes sociais, manter-se informado, pesquisar informações, partilhar acontecimentos. 

Desde o aparecimento da internet, este espaço fornece a todo e qualquer cidadão 

conectado à rede mundial de computadores ferramentas que magnanimamente autorizam 

o registro de fatos com valores-notícia que, segundo Nelson Traquina até então 

exclusividade dos jornalistas profissionais. O que faz da internet a plataforma ideal para 

a criação deste gênero de jornalismo cidadão/participativo/democrático/colaborativo 

(SABACK, 2015, p.57). 

É dentro deste cenário que, durante uma semana, foi observado o comportamento 

de um veículo de comunicação tradicional no que diz respeito à apuração e à reprodução 

de notícias e fatos ligados, de uma maneira ou de outra, a páginas onlines de bairros do 

Rio. No momento de produção deste artigo, o pesquisador Bruno Tortorella ocupava o 

cargo de estagiário da produção dos telejornais locais da TV Record do Rio de Janeiro. 
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Foram analisados três casos que, à luz da discussão proposta neste trabalho, demonstram 

como a mídia comunitária colabora com a produção de notícias no telejornalismo local e 

de que forma a interação do público com a emissora de TV modificou os procedimentos 

de apuração da informação. Nas próximas linhas, será feito um relato informal sobre o 

cotidiano da redação frente aos eventos a serem analisados. 

  

3.1. Mata Criança  

 

O primeiro caso trata-se da confissão de mãe e padrasto que mataram uma criança 

de um ano e dez meses em Nilópolis, na Baixada Fluminense, em agosto de 2016. 

Segundo as investigações, a mãe da criança, Thamires da Silva Ferreira, e o padrasto, 

Gabriel Silva Pereira, disseram que queriam "se livrar" do menino para ir a uma festa na 

casa de uma tia de Gabriel. O casal foi indiciado por homicídio qualificado. A RecordTV 

Rio fez uma reportagem sobre o crime. 

Nos bastidores, diante da agitação que caracteriza o cotidiano uma grande redação 

de jornalismo, o profissional responsável pelo gerenciamento da edição das imagens 

solicitou à produção que encontrasse o perfil da mãe e do padrasto da criança nas redes 

sociais: “será que dá para fazermos uma força-tarefa para encontrar fotos dos suspeitos? 

Vamos lá”, requisitava. Recorrer a fotos e vídeos disponíveis em redes sociais é um 

recurso que vem sendo utilizado em larga escala pelas emissoras de televisão. Na falta de 

imagens produzidas, lança-se mão de mecanismos como este para cobrir trechos da 

reportagem. Lenira Alcure, em sua obra sobre o manual de jornalismo, afirma que “é 

importante produzir imagens variadas para ilustrar o que se tem a contar”5 e que “nenhum 

off deverá ser maior do que o tempo de imagens que se dispõe. Daí a necessidade de 

múltiplas imagens para o que você for escrever”.6 Devido a atualidade do debate em 

questão, os manuais de telejornalismo ainda não trazem considerações sobre a estratégia 

de cobrir parte do off — narração gravada por um repórter durante a reportagem que é 

usada para cobrir a leitura do texto com imagens — de uma matéria.  No entanto, na falta 

de imagens capturadas in loco, que seria o ideal conforme sustenta Lenira, as imagens de 

redes sociais são uma realidade eficaz que auxilia na edição final do produto 

telejornalístico.   

                                                 
5ALCURE, Lenira. Telejornalismo Em 12 Lições - Televisão, Video, Internet. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio/Senac, 

2011. 
6Ibidem 
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Se por um lado a internet é um universo vasto de informações, por outro é preciso 

ter um filtro equilibrado para instrumentalizar as facilidades proporcionadas pela rede. 

No caso dos suspeitos de matar a criança, a tarefa solicitada pelo editor de imagens era 

penosa: como encontrar os perfis do pai e da madrasta da menina tendo eles nomes tão 

comuns? E mais: em meio a uma imensidão de contas de usuários na internet, como 

identificar aquela que pertencia aos suspeitos? Nesse contexto, surge um segundo 

movimento que, antes da invenção do computador, era inimaginável: apurar o fato e 

colher informações em uma das páginas do município onde ocorreu a brutalidade. Em 

contato direto com o administrador da página Amigos de Nilópolis7, a produção de 

reportagem conseguiu não apenas fotos dos suspeitos, como também o link com o perfil 

dos envolvidos no caso. Com isso, foi possível incorporar à reportagem fotos da rotina da 

vítima e dos investigados. A reunião de todo material só foi possível graças a uma relação 

de troca entre os que produzem a notícia e os que colaboram com ela. Essa estratégia da 

emissora, de buscar o contato com a imprensa comunitária, pode ser analisada como um 

ato de legitimação junto a comunidades e bairros, garantindo a ela, a grande mídia, maior 

relevância social e ampliação do seu valor em relação à sociedade. 

O argumento é endossado por Cicilia Maria Peruzzo. Para ela, a imprensa 

percebeu que necessita de um contato mais direto com aqueles que lhe conferem a 

audiência, principalmente no que diz respeito a temas que influenciam diretamente o 

cotidiano das comunidades, pois, assim, é possível criar uma identidade entre emissor e 

receptor. (PERUZZO, 2006, p.145 e 146).    

A contrapartida do administrador da página Amigos de Nilópolis era de que fosse 

concedido à página os créditos pela cessão do material à RecordTV. Entretanto, por não 

se tratar de imagens produzidas pela mídia comunitária, a reportagem final foi ao ar sem 

qualquer menção aos Amigos de Nilópolis. A questão descrita acima conduz a uma 

reflexão sobre a ética no jornalismo. Será que não seria correto dar os créditos à página, 

já que foi por meio dela que a emissora pode ilustrar visualmente a imagem dos 

envolvidos no crime? O administrador da página não está correto em reivindicar o crédito 

uma vez que o material foi obtido por ele com exclusividade? Caio Tulio Costa, em sua 

obra Ética, Jornalismo e Nova Mídia(2009), reproduz conflitos éticos e os dilemas morais 

que podem se manifestar no cotidiano dos comunicadores. A opção por não colocar os 

créditos de uma mídia comunitária dentro de uma reportagem veículo de comunicação 

                                                 
7https://www.facebook.com/amigosdenilopolis/. Acessado em: 29/06/2017  

https://www.facebook.com/amigosdenilopolis/


 

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

 

 10 

tradicional foi uma escolha feita a partir do filtro jornalístico de um editor. Além disso, 

Caio aprofunda uma discussão sobre ética aplicada às comunicações e analisa os dilemas 

éticos do jornalismo, que vão “desde os conflitos de interesse empresarial até os vícios 

mais comuns da profissão, como as omissões, as distorções, o uso da mentira como 

recurso para se obter informação ou as complexas e enganadores relações com as fontes” 

(2009, p.18), como neste caso.   

  

3.2. Execução Bar 

 

O segundo caso diz respeito à execução do proprietário de um bar em Guadalupe, 

zona norte do Rio, em 16 de Agosto de 2016. A história chegou à redação através do 

WhatsApp da RecordTV, no dia 19, por meio de um conhecido da vítima. A produção da 

emissora fez contato com o “cidadão-repórter” que passou todas as informações sobre o 

crime. Assim como ocorre com a Record, outros canais de televisão e diferentes meios 

de comunicação conceberam um espaço para estar em contato direto com os 

telespectadores que, sendo milhares em múltiplos lugares, são “vigilantes da informação” 

em tempo real.  

No caso da execução em Guadalupe, o telespectador da RecordTV também 

conseguiu as imagens de câmeras de segurança de um salão de beleza ao lado que 

registrou toda a ação do criminoso, inclusive os disparos contra o dono do bar. Com esse 

material, levando em consideração a linha editorial e os critérios de noticiabilidade da 

emissora, já seria possível transformar o assunto em um relato noticioso. No entanto, a 

família do proprietário do bar não quis se pronunciar, e a Delegacia de Homicídios do 

município informou que não havia nenhum registro policial de execução em Guadalupe 

com a data e o nome da vítima reportados pela produção do jornalismo da RecordTV. O 

pesquisador deste artigo investiu, então, em outras formas de checagem para confirmar a 

veracidade da informação passada por WhatsApp. Por telefone, um funcionário do salão 

de beleza, que funciona ao lado do local, confirmou o crime. Além disso, o fato também 

havia sido registrado na página Guadalupe News8, onde um post, repleto de comentários, 

tratava da execução do proprietário do bar.  

A importância de esgotar todas as formas possíveis de checagem de uma 

informação a fim de que, somente após a conclusão deste processo, se decida se o assunto 

é passível de uma reportagem está presente nos manuais de redação de jornalismo. Na 

                                                 
8https://www.facebook.com/guadalupenews/. Acessado em: 29/06/2017  

https://www.facebook.com/guadalupenews/
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internet, é comum que os usuários espalham materiais, verdadeiros ou não, produzidos 

por terceiros, sem que sequer saibam a origem do vídeo, da foto ou do texto que 

compartilharam na rede. O resultado disso é a disseminação de boatos que penetram na 

rede a uma velocidade assombrosa e a replicação de conteúdo, independentemente da 

veracidade da informação, o que obriga os veículos de comunicação a redobrarem os 

métodos de checagem de uma história para só então veicularem aquela notícia. 

Nesse contexto, tendo por base a premissa de que o papel do jornalismo é noticiar 

a verdade e descobrir os fatos ocultos que estão por detrás da notícia, supõe-se que aquilo 

que é veiculado na grande mídia está imbuído de uma verdade. A argumentação é 

partilhada por Muniz Sodré e Raquel Paiva, no texto Informação e Boato na rede: 

“acreditamos numa história porque foi testemunhada, se não diretamente ao menos por 

uma mediação confiável, a cargo do jornalismo”9. Assim, o público outorga o 

reconhecimento da verdade de um discurso proferido por um meio de comunicação, que, 

espera-se, seja crível.  

A reportagem sobre a execução no bar não foi ao ar, pois nem membros da família 

da vítima, nem autoridades policiais, quiseram gravar entrevista sobre o assunto, o que 

enfraquecia a história, mesmo tendo a confirmação da existência do crime. 

  

3.3. Suspeita Moléstia  

 

A terceira história a ser relatada nesta pesquisa chegou até a redação por um 

movimento não muito usual: ao invés de a grande mídia buscar os administradores de 

páginas online para checar informações — como o caso de Guadalupe acima registrado 

— foi um deles que procurou a produção da RecordTV para sugerir uma reportagem. 

Tratava-se da suspeita de que um funcionário teria molestado uma criança de pouco mais 

de um ano em uma creche da prefeitura. A mãe da menina acusava o homem de apalpar 

as partes íntimas da criança.  

Um dos donos da página Rio Comprido Alerta10, que apresentou o caso para a 

redação, também passou o contato da mãe da suposta vítima. O papel ativo do 

administrador da página de notícias aponta para a quebra de primazia do jornalismo e, de 

certa forma, demonstra que o jornalista tradicional não é mais o principal ator, e sim mais 

                                                 
9SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. Informação e boato na rede. IN: Jornalismo_contemporâneo : figurações, impasses 

e perspectivas / Gislene Silva ... et al. organizadores. - Salvador : EDUFBA; Brasília: Compós, 2011. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/joaocarvalhoprof/jornalismo-contemporaneo. Acessado em: 29/06/2017  
10https://www.facebook.com/RioCompridoAlerta/?hc_ref=SEARCH&fref=nf. Acesso: 29/06/2017. 

https://pt.slideshare.net/joaocarvalhoprof/jornalismo-contemporaneo
https://www.facebook.com/RioCompridoAlerta/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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um dos atores na comunicação. É o próprio público, uma das fontes primárias da 

informação, quem outorgou às diversas páginas de notícias em redes sociais o rótulo de 

meios de comunicação mais próximos, produtivos e eficazes do que a grande mídia. 

Conforme sustenta Caio, o lugar dos jornalistas na comunicação mudou quando da 

inserção da concorrência de múltiplas redes de comunicação independentes. O autor 

detalha o impacto da popularização da internet na vida do jornalismo: 

  
Se, antes da internet, a produção e o alcance da notícia e da opinião estavam 

restritos ao universo de cada veículo de comunicação, hoje a produção da notícia 

poderá estar em qualquer lugar e o alcance dela (mesmo sem ser uma notícia 

segundo os padrões clássicos do jornalismo) pode ser mundial, dada a 

abrangência e a instantaneidade da rede. (COSTA, 2009, p. 249) 
  

O jornalista Paulo Roberto Junior, em publicação no Observatório da Imprensa, 

reforça que o ambiente virtual, que chegou ao país na segunda metade da década de 90, 

rompeu com as estruturas tradicionais de disseminação da informação e modificou os 

hábitos de consumo de conteúdo. Junior também traz em seu artigo um ranking mundial 

dos países que mais consomem notícias por meio do Facebook, divulgado pela agência 

norte-americana Quartz, que mostra que 67% dos brasileiros buscam informação, 

prioritariamente, na rede social. Esse dado fortalece o cenário de que os grupos de 

comunicação que reinavam como os únicos detentores legítimos do papel de informar 

hoje precisam rever as técnicas jornalísticas e se apropriar com eficácia da rede para 

competir com mais um meio de informação, ainda que com menos rigor daquele praticado 

no jornalismo11. 

No que se refere ao caso da suspeita de moléstia, a mulher havia registrado a 

ocorrência na delegacia, mas reclamava da lentidão nas investigações e criticava o fato 

de o suspeito permanecer em liberdade. O pesquisador procurou a Delegacia de Proteção 

à Criança e ao Adolescente Vítima (DCAV), que expôs a falta de provas para incriminar 

o denunciado. Sem base policial, a sugestão de pauta não foi à frente.  

 

4. Considerações finais 
 

Ao estruturar esses relatos, é possível chegar a três conclusões: a grande mídia 

precisa se adaptar aos novos tempos da comunicação e criar com a imprensa comunitária 

um sistema de parceria da informação, e não de concorrência; a segunda conclusão versa 

                                                 
11http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/cerca-de-70-dos-brasileiros-se-informam-pelo-facebook/Acesso 

em: 13/11/2016. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/cerca-de-70-dos-brasileiros-se-informam-pelo-facebook/
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sobre a importância da checagem das informações que circulam na rede; e, atrelado a este 

segundo ponto, a importância de consolidar a credibilidade de um veículo de 

comunicação, não perdendo de vista a prática da apuração e da análise mais aprofundada 

de uma notícia, elementos que caracterizam o bom jornalismo. 

Com a metodologia aplicada no estudo, pode-se observar que a nova maneira de 

gerar e veicular conteúdo, mais interativa e participativa, trouxe a presença do cidadão 

para as mídias, fenômeno fundamental para a consolidação de uma comunicação mais 

assimétrica, descentralizada e horizontal.  

A pesquisa mostrou que a possibilidade de convergência digital seduziu também 

a mídia, composta agora não somente pelos meios tradicionais de comunicação, mas 

também pelas novas mídias e pelos novos protagonistas da rede. A realidade virtual atraiu 

olhares dos detentores do poder em veículos de imprensa que se apropriaram das novas 

tecnologias para potencializar seus produtos jornalísticos. Criou-se um consenso de que 

se não há como competir com um novo meio de comunicação, que se utilize dele para 

ampliar a divulgação da TV na internet. É com base nesta parceria que teóricos 

argumentam o remate da hegemonia da televisão no campo do jornalismo. 

É inegável que hoje também se tornou parte da rotina diária de uma redação o 

acompanhamento e monitoramento do que está sendo feito, produzido e discutido nas 

redes sociais e nos produtos elaborados por mídias comunitárias e alternativas. É pela 

checagem diária de páginas de notícias de bairros da cidade que os noticiários conseguem 

veicular reportagens que, não fosse por intermédio dessas mídias, não ganhariam 

destaque nos veículos tradicionais. Atualmente, as emissoras só conseguem dar 

visibilidade a determinados flagrantes graças à produção maciça, imediata e frequente de 

telespectadores que utilizam a internet para prover evidência ao conteúdo autoral. Se uma 

tragédia acontece, em poucos minutos a rede é preenchida por uma inundação de 

publicações, vídeos, fotos e testemunhos que são incorporados pelos noticiários da TV 

aberta, já que os produtores desses veículos também estão inseridos e atentos ao que se 

passa no mundo virtual.  

Com isso, está, de uma certa maneira, ofendendo o jornalismo tradicional, mas 

vale ressaltar, no entanto, que a importância de checar e buscar a verdade dos fatos não 

se esgota com o advento do jornalismo comunitário, mas, ao contrário, tem seu auge 

diante deste novo contexto. A checagem e a apuração aprofundada são elementos que 
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caracterizam e que diferenciam o jornalismo, que lhe confere credibilidade e que o 

garante como importante meio de comunicação e informação.  

Todos os meios de comunicação, especialmente na Rede Record, objeto de estudo 

do trabalho, abriram espaço para uma narrativa inclusiva, que dialoga com a técnica, mas 

não perde a essência da realidade onde vivem seus produtores. O novo cenário do mundo 

da comunicação reforça a necessidade do debate e da compreensão de preceitos 

tradicionais que compõem a espinha dorsal do jornalismo, enquanto portador de notícias 

e de interpretações da realidade, para que o produto concebido pelo exercício da profissão 

continue a ser considerado pelo público como essencial na vida cotidiana. Tendo em vista 

os casos citados na elaboração da pesquisa, o trabalho conclui, portanto, que esta nova 

realidade no mundo da comunicação vem sendo responsável por modificar o modo de 

apuração e reprodução das notícias.  
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