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Resumo 
Esse artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que investiga os critérios 
de noticiabilidade presentes no telejornalismo contemporâneo. O trabalho parte do mar-
co teórico-metodológico dado pelas Teorias do Jornalismo, com especial atenção aos es-
tudos de newsmaking, e avança na direção de reflexões oferecidas por autores da Ciber-
cultura, com o objetivo de analisar como as imagens amadoras e de vigilância estão re-
configurando os espaços públicos, privados e midiáticos. Busca compreender como a 
intensa utilização dessas imagens tensiona não só os modos de produção da notícia co-
mo também a rotina produtiva do telejornalismo e o mercado de trabalho profissional. 
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Introdução 

O agendamento intermídia (McCOMBS, 2009) já é uma realidade nas empresas 

brasileiras de comunicação. Os jornalistas (e principalmente os donos das organizações) 

começaram a perceber as consequências da relação de agendamento entre a TV e a in-

ternet e estão utilizando isso como forma de alavancar a audiência, incorporando essa 

lógica à rotina do trabalho. Assim, é comum que a audiência de um telejornal seja aferi-

da via sistemas binários e algorítmicos e também por métricas do que está exposto na 

internet. Por essa lógica, os profissionais transformam-se em poderosos “gates” do jor-

nalismo em rede. Para além do gatekeeper, eles assumem a função de gatewatcher 

(BRUNS, 2005). Nesse mesmo ambiente, a relação público versus privado ganhou outra 

dimensão pela ótica do consumo e provocou “uma mudança na visão das pessoas sobre 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação da PUC- Rio; professora de Comunicação Social (IBMEC e FPG); jor-
nalista; e-mail: goulartdeandrade@gmail.com. 
3 Professor do Programa de Pós-graduação da PUC-Rio; Doutor em Comunicação e Cultura (UFRJ); jornalista; e-
mail: laaguiar@uol.com.br. 
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o que deve ser público e o que deve ser privado” (BAUMAN, 2013, p.29). Ocorre que, 

na maioria das vezes, esses produtos, que promovem resultados imediatos e parecem ser 

conquistados com entusiasmo, são oriundos de materiais produzidos por amadores. Vale 

destacar que o uso da palavra amador vem ocorrendo de variadas formas, inclusive para 

demonstrar que amador é aquilo que não é profissional. No entanto, é necessária a rela-

tivização sobre a aplicação do termo na construção da notícia. 

 
Apesar de uma certa conotação pejorativa,  acreditamos que a deno-
minação “jornalismo amador” traz ganhos à discussão, pois enfatiza a 
relação de oposição entre quem exerce a prática jornalística “por gosto 
ou curiosidade” de quem desempenha o jornalismo enquanto profis-
são. Nem a defesa incondicional nem o demérito: interessa-nos dar 
prosseguimento a pesquisa desta modalidade de jornalismo praticada 
pelo público vinculando-a ao polo ideológico do campo jornalístico 
(AGUIAR; BARSOTTI, 2012, p.509). 

 

No mesmo sentido, esse artigo não tem como objetivo condenar ou absolver o 

uso de imagens amadoras na constituição telejornalística; o foco é buscar de que forma 

essas cenas estão inseridas na narrativa telejornalística e quais os critérios de noticiabi-

lidade obedecem ao serem legitimadas pelo telejornal.  

Da mesma forma, ao analisar as imagens de circuitos de vigilância, é fundamen-

tal considerar o público, que ora corrobora o fato, ora é o próprio fato. Diferente da do-

cilidade dos corpos, o sinóptico4 já não determina o lugar a ser vigiado, mas convoca os 

indivíduos a participarem das cenas públicas. Aos serem veiculados na TV, esses dis-

cursos ganham visibilidade potencializada e, com isso, são legitimados. O fato de notar 

e ser notado se constitui como um importante elemento de pertencimento na contempo-

raneidade. Ocorre, portanto, uma naturalização do ato de vigiar como forma de olhar o 

mundo contemporâneo (BRUNO, 2008).  

Dessa maneira, fundamentado nas Teorias do Jornalismo, esse artigo aponta para 

compreensão de como os discursos jornalísticos televisivos estão sendo elaborados para 

além de um jornalismo participativo, contando com a cessão, negociação e presença 

corriqueira dos indivíduos como agentes da notícia, reconfigurando com as imagens 

amadoras e de vigilância os espaços públicos, privados e, ainda, midiáticos. Também 

                                                 
4 O termo sinóptico vem do prefixo grego sin que significa “juntos”, “ao mesmo tempo”, e opticon, visibilidade. Usa 
a sedução das pessoas à vigilância, em oposição à coerção utilizada pelo modelo do panóptico. Dessa forma, muitos 
vigiam poucos (BAUMAN, 1999). 
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discute as consequências que essa formatação da notícia traz para os modos de produção 

e rotinas telejornalística, além do impacto no mercado de trabalho. 

 
 
Imagens amadoras e de videovigilância 

As empresas de comunicação e as instâncias de produção do Jornalismo incitam 

a contínua produção de imagens amadoras. O olhar do cidadão comum, acostumado por 

décadas de exposição ao enquadramento da cultura de massa, principalmente com a es-

tética televisiva, é plenamente aceitável em termos de operação simbólica – e é justa-

mente isso que cria a possibilidade de apropriação pela mídia audiovisual da lasciva e-

xibição da vida comum de seus telespectadores. Pode-se pensar que amador e profissio-

nal são dois conceitos que funcionam circunscritos ao mesmo universo de produção e 

reprodução de conteúdos para que, assim, se possa firmar um contrato tácito na ecologia 

das trocas simbólicas da contemporaneidade. 

 
As imagens amadoras não estão fora, nem mesmo são periféricas ao 
circuito de produção midiática dito profissional, mas, efetivamente, o 
constituem e formam o núcleo de seus investimentos. Assim, profis-
sionais e amadores fazem parte de um sistema de trocas comunicacio-
nais e estéticas em flagrante interdependência (BRASIL; MIGLIO-
RIN, 2010, p.90). 

 

No jogo que une o profissional e o amador, se instaura uma confusão de frontei-

ras que faz parecer que o canal e o público intimam um fazer conjunto, que, entretanto, 

é meramente retórico. O que ocorre, nessa relação de poder (midiático) e saber (jornalís-

tico) é que o produto final da informação jornalística – o “acabamento” (e tudo que esse 

acabamento implica) – se restringe ao direcionamento dado pela instância jornalística, 

independente de coincidir ou não com a intenção, crença ou desejo daquele que “ofer-

tou” parte significativa do que vai compor o produto jornalístico final que será exibido. 

Apesar disso, nota-se na atualidade um grande alarde feito pela mídia constituída em 

torno do efusivo reconhecimento do consumidor/produtor como célula fundamental pa-

ra a consolidação de uma cultura participativa, que orquestra as bases de um Jornalismo 

renovado. Assim, percebe-se que ocorre mais uma performance, sem ser de fato um 

“dar voz ao cidadão”. Um exemplo foi a exibição de um vídeo na Rede Record de TV 

em fevereiro deste ano: as imagens que recobriam o apresentador de um telejornal em 

São Paulo faziam parte do gameplay (Forza 6), mas foram veiculadas como imagens re-
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ais para ilustrar um possível teste de motorista do presidente dos EUA, Donald Trump5. 

O material foi ao ar durante 55’’e sequer foi corrigido. O caso da exibição acabou vi-

rando notícia e viralizando na rede. 

Existe demanda por imagens de flagrantes que complementem a programação 

dos telejornais, sendo que, em sua maioria, são baseadas em fatos nos quais está embu-

tida a ideia do risco (VAZ, 1999, p. 159-175). A questão que se coloca entre a mídia e a 

divulgação de situações limítrofes de tragicidade se organiza a partir da legitimação que 

a audiência confere ao veículo que adverte da existência dos riscos e propõe os meios 

para contorná-los. É nesse sentido que se inicia a cadeia viciada em que cada vez mais 

imagens de vídeovigilância carregadas de cenas “fortes” (no nível do “horror”) ocupam 

o espaço dos telejornais, tanto quanto, cada vez mais a audiência demanda por esse tipo 

de narrativa, formando uma espiral ascendente tendendo ao infinito. A lógica que se es-

pera é a do aumento gradativo e constante de elementos narrativos audiovisuais cedidos 

pelo cidadão comum, pela polícia local, pelas câmeras de controle de tráfego etc., a se-

rem apenas cobertas por locuções em off 
6 ou mesmo por ancoragem do apresentador ao 

vivo. 

De certa forma, esse quadro inspira a preocupação com um possível esvaziamen-

to do motor jornalístico, tendendo à reformulação dos critérios de noticiabilidade, tanto 

quanto, por outro lado, não se pode divisar uma forma de interrupção (ou freio, que se-

ja) da ansiedade do telespectador por esse tipo de conteúdo. Esse comportamento da so-

ciedade contemporânea requer novos olhares sobre o jogo social do qual o Telejorna-

lismo participa, na medida em que, ao enquadrar um determinado tema de tragédia, legi-

tima um discurso e o traduz como assunto para o telespectador, apostando na continui-

dade de um produto televisivo com garantia de audiência. Dessa forma é que se estabe-

lecem olhos viciados para com o tipo de imagem que se alude aqui. É assim que se torna 

muito importante ressaltar que os olhos já estão acostumados a ver nesse produto o fla-

grante delineado pela ótica do medo, do até esperado (na medida em que a leitura já é 

pré-determinada), de maneira que a construção do discurso enuncia um efeito de tragi-

cidade que funda a natureza do universo simbólico a ser resgatado pela audiência na ho-

ra de decodificar a mensagem que subjaz à imagem de uma câmera de vigilância. 

                                                 
5 Ver: http://zip.net/bytL1g. 

6 Segundo Vera Iris Paternostro (1999), off é o texto escrito para televisão. 
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Esse efeito, então, perpassa de uma matéria a outra, construindo um campo se-

mântico próprio para as narrativas que incluem imagens de vídeovigilância, de modo 

que sempre que esse tipo de imagem comparece na cena telejornalística, a perspectiva 

do obscuro, do abominável – do trágico e do risco – são resgatados pelo telespectador 

de seu repertório constituído, criando uma familiaridade. Assim, o herói, o gentil, o pa-

cifista e o amável não podem ser representados por imagens de vídeovigilância: mais 

que uma dificuldade em digerir a mensagem transmitida, se provoca um distanciamento 

até por defesa do espectador, que não encontra o sentido naquilo que não revela o risco, 

papel das câmeras de vigilância no seu cotidiano (completando um aparato que também 

inclui as grades, cercas elétricas, alarmes etc.). 

De outro modo, o que se elege para ser notícia num universo de acontecimentos 

deve facilmente se vincular ao repertório da audiência, sob pena de, assim não sendo, 

haver prejuízos no entendimento daquilo que se transmite. Dessa forma, os enquadra-

mentos já levam em conta toda carga de tragicidade que envolve as imagens de vídeovi-

gilância. Mais que isso, o “o quê” do lide é destacado e, enfim, prevalece sobre os ou-

tros elementos – “quem”, “onde”, “quando”, “como” e “por quê”7 são relegados a um 

segundo plano de importância. É por isso que qualquer cena trágica de uma câmera de 

vigilância pode ganhar destaque a qualquer tempo, pois que os enquadramentos eleitos 

pelo meio TV tornam o conteúdo novo, “reesquentado”. Uma vez que esse conteúdo é 

editado e reenquadrado, o fato é passível de ser noticiado a qualquer tempo, preenchen-

do a grade de programação do telejornal, interferindo nos critérios de noticiabilidade e 

criando uma natural desordem editorial nos discursos formulados e exibidos. 

Consequentemente, a exaltação, os sentimentos e os comentários gerados aca-

bam por autenticar o discurso televisivo como eficaz, tendo em vista que a sua enuncia-

ção ocorreu no momento em que as expectativas pela sua divulgação foram alcançadas. 

Considerando a relatividade do discurso e a condição de verdadeiro ou falso, torna-se 

adequado abordar o conceito de ‘comentário’ proposto por Michel Foucault (2010): o 

comentário acerca do discurso contribui para que este permaneça relevante através dos 

tempos. A compreensão do discurso se dá por sua capacidade de permanecer vivo e 

constantemente relembrado por aqueles que o adotaram. Assim, o comentário renova a 

posição do discurso e a possibilidade de enxergar o que ainda pode ser dito e, portanto, 

apropriado continuamente. É exatamente por essa lógica que as mesmas imagens de ví-

                                                 
7 Essas seis perguntas são utilizadas para obter a objetividade no jornalismo e compõem o lead.  
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deovigilância estão continuamente retornando à tela, na medida em que são suítes mais 

do que válidas para servirem de artifício para outras narrativas de temáticas afins – ou 

mesmo servirem de matéria-prima para outras reportagens. A referência mantém o dis-

curso “apropriável”, pois dá margem para que incorporações mais recentes possam ser 

feitas. Consequentemente, o discurso permanece inteligível.  

De toda forma, a notícia constituída a partir de imagens de câmeras de vigilância 

está em acordo com o que a audiência acredita ser autêntico, se conecta ao desejo de 

verdade do cidadão embutido no telespectador que espera que o Jornalismo cumpra com 

seu papel. A avaliação do processo de newsmaking na construção social da notícia jor-

nalística delineia as ações que envolvem um discurso dito verdadeiro. 

 

Mercado de trabalho e apropriação da subjetividade profissional 

Pela perspectiva interacionista, o dia a dia dentro de uma redação jornalística é 

marcado pelo fluxo contínuo de tarefas cada vez mais dotadas de comandos, regidos pe-

la tirania do tempo e com um imediatismo tão fortalecido que a espera é inadmissível, 

de tal forma que nem sequer é possível explorar na totalidade o que uma determinada 

tecnologia pode oferecer. São esses efeitos, essas repercussões no campo da subjetivi-

dade, que estão extremamente articuladas ao cotidiano jornalístico. E por esse caminho 

é improrrogável a busca pela identificação de linguagens predominantes na atual etapa 

de midiatização da vida.  

Há um processo de reconfiguração do papel dos meios de comunicação e seu 

consequente impacto sobre as subjetividades de sua audiência, compreendendo que as 

mídias, seja em suas manifestações ditas “tradicionais”, seja a partir dos imbricamentos 

com os novos dispositivos digitais, se introduziram na cultura contemporânea e, invari-

avelmente, interferem no campo de trabalho da Comunicação, reconfigurando a atuação 

dos profissionais da área e ressignificando sua relação com esses laços da vida social e 

econômica. No “enigma do capital e as crises no capitalismo”, Harvey (2011) discute as 

mudanças tecnológicas e situa esse processo transformador no âmbito das mudanças re-

feridas. O autor tangencia a questão do trabalho para determinar um lugar de fala atra-

vés de um materialismo histórico, geográfico (empírico) e dialético. E assim, ao invés 

de dar centralidade à comunicação, percorre uma articulação cuja ideia está focada nas 

relações entre capital e trabalho: 
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As relações entre capital e trabalho, bem como entre capital e nature-
za, são mediadas pela escolha de tecnologias e formas organizacionais 
(...) os capitalistas fetichizam as tecnologias (as máquinas, em particu-
lar) e as novas formas organizacionais (...). Máquinas não podem pro-
duzir lucros por elas mesmas. Mas os capitalistas com tecnologias e 
formas de organização superiores ganham tipicamente uma maior taxa 
de lucro que seus concorrentes (HARVEY, 2011, p.78). 

 

As mídias e as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) coabi-

tam esse universo. Para não correr o risco de se deixar cair na armadilha do determinis-

mo tecnológico, é preciso considerar o contexto histórico e sociocultural no qual as tec-

nologias encontram espaço para desenvolvimento. É importante ressaltar que as tecno-

logias não surgiram no campo da vida social. As tecnologias vieram – principalmente as 

tecnologias que emergiram a partir da década de 70, da comunicação mediada por com-

putador, ou ainda, as novas engrenagens das telecomunicações (LEMOS, 2003) – vincu-

ladas às mudanças tecnológicas requisitadas pelo capital a partir de determinadas crises. 

E, naturalmente, isso se deu para produzir uma alteração nos dispositivos a serviço de 

um capitalismo em crise de produtividade. Portanto, as mutações tecnológicas em ques-

tão não surgiram apenas para por em curso ou mesmo requintar a marcha do progresso 

iniciada no projeto iluminista da modernidade, muito menos, especificamente, para 

simplesmente alavancar os mecanismos que facilitam a comunicação entre os indiví-

duos. Mais que isso, subjazeu ali um antídoto para uma crise. Engendrou-se, de fato, 

uma demanda de necessidade por articulação de um novo capital de produtividade. 

Portanto, há um ponto pacífico de que essas tecnologias foram postas no campo 

da vida social e cultural; a pergunta, no entanto, é: o que fazer com elas, afinal? Essa é 

uma questão que Armand Mattelart (2006) esclarece ao falar de uma “nova ordem mun-

dial de informação”. O autor mostra que se gera um projeto pilotado pelo capital e pelo 

poder vigente para o uso dessas tecnologias e que, envolto a todo esse “aparato tecnoso-

cial”, há o investimento de um propósito mercantil neoliberal para todas essas tecnolo-

gias da informação e comunicação em sinergia com as forças sociais. Mattelart, inclusi-

ve, insinua uma época pós-industrial8 em que a industrialização seria substituída pela in-

formação. Em verdade, todos os movimentos sociais, a sociedade civil em si pode (e 

deve) contrapor projetos alternativos, inclusive, ponderando certos pressupostos muito 

                                                 
8 Um manifesto publicado nos EUA, intitulado “Jornalismo Pós Industrial” (2013), traz à discussão sobre a transfor-
mação no jornalismo com as Novas Tecnologias. Disponível em: http://zip.net/bnn6nq, acesso em 02/02/2014. 
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comuns nos discursos sobre a sociedade contemporânea materializados no discurso da 

“sociedade da informação”. 

Bolaño (2011) corrobora com as relações de poder embutidas nesse artigo, ao 

analisar as astúcias que fazem com que as novas tecnologias permitam a apropriação de 

“algo do trabalhador” que a industrialização fordista deixava um pouco de lado, trata-se 

do trabalho intelectual: 

 
Assim, o sujeito pressuposto (trabalhador) é posto como trabalhador 
parcial (predicado), como sujeito negado, enquanto o capital (forma 
objetiva), posto como trabalhador global, adquire uma matéria (subje-
tiva) que lhe é inadequada. No primeiro caso, há uma “reflexão quan-
titativa” (passagem de sujeito – trabalhador – a sujeito - trabalhador 
parcial), no segundo, uma “reflexão qualitativa” (o capital se torna su-
jeito). Com a grande indústria, o trabalhador torna-se objeto, o sujeito 
é negado no objeto (reflexão qualitativa). A subsunção é real: formal e 
material (BOLAÑO, 2011, p.213). 

 

Isso traduz a captura da subjetividade como uma potência nova sobre o poderoso 

sistema midiático na era digital. É dessa forma que os próprios jornalistas que produzem 

os discursos telejornalísticos são incluídos nesse sistema e pensam a construção de um 

telejornal pelo uso de conteúdos audiovisuais obtidos por câmeras de videovigilância e 

amadoras. Obviamente é ingênuo pensar a tecnologia somente como instrumento, ela 

carrega consigo uma materialidade específica que também engendra formas de ser de 

pensar, de sentir: elas possibilitam concepções de vidas, que não são neutras, ou seja, 

formatam mundos e realidades. O que se chama a atenção, no entanto, é para a necessi-

dade de um olhar mais apurado para qualidade jornalística dessas narrativas. E esse pro-

cesso passa pela definição de noticiabilidade:  

 
É reducionista, portanto, definir noticiabilidade ou somente como con-
junto de elementos por meios dos quais a empresa jornalística controla 
e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos ou apenas como 
o conjunto de elementos intrínsecos que demonstram a aptidão ou po-
tencial de evento para ser transformado em notícia. Noticiabilidade se-
ria a soma desses dois conjuntos, acrescentada daquele terceiro que 
trata das questões ético-epistemologicas (SILVA, 2014, p.54). 

 

As teorias construcionistas dão conta de explicar como que a notícia elabora 

uma representação da realidade social através de narrativas convencionais e não ficcio-

nais. Muito embora o jornalismo se faça com a “estória” sobre a realidade, ele não é a 

realidade em si (BIRD; DARDENE, 1993). Nesse aspecto, ainda é preciso considerar a 
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cultura profissional e os constrangimentos organizacionais que permeiam a história do 

jornalismo informativo, herança do Positivismo. O jornalista experimenta um confor-

mismo e fica socializado às normas do ritmo do trabalho na redação. Desse jeito, apren-

de “por osmose” a política editorial, interiorizando os direitos e deveres do ofício, bem 

como as normas e valores da profissão (BREED, 1993). E é nesse ambiente que o tele-

jornalismo baseado em imagens amadoras e de vigilância vem sobrevivendo e propor-

cionando uma sociabilidade forjada a partir de mecanismos de contatos mais velozes, 

mais imediatistas; é uma tecnologia que poupa tempo para que faça sugar mais do sujei-

to num contexto de conexão total e contínua, implicado por tecnologias pervasivas, 

transparentes e ubíquas (LEMOS, 2003), na esteira de um mundo em franca compressão 

de tempo e espaço (HARVEY, 2011). 

É sob essa ordem vigente que as imagens na contemporaneidade assumem uma 

velocidade aguda e imprimem determinados modos de agir, impondo aos sujeitos uma 

capacidade de reordenar o seu olhar, impregnado de toda uma nova carga subjetiva, ao 

mesmo tempo por um afastamento tecnicista – sem, no entanto, deixar de lado o enten-

dimento de que a tecnologia produz o objeto e que os artefatos nem sempre são inaugu-

rais pela perspectiva contemporânea; em verdade, nota-se, outrossim, que as realidades 

são construídas com configurações mutáveis, sob diferentes arranjos sociais, desvelan-

do, assim, novas atitudes nos modos de ver viver e relatar o mundo. 

Certamente, as transformações tecnológicas trouxeram impactos e contribuíram 

para um determinado enfraquecimento dos postulados erigidos pela área até pouco tem-

po atrás (até porque não era reconhecida neutralidade nos objetos técnicos), mas decerto 

não faz sentido reputar as agruras midiáticas aos aparatos técnicos que se lhe ajuntaram 

na Era Digital; parece mais sagaz propor uma crítica aos modos de apropriação dos dis-

positivos informáticos pelo mercado jornalístico constituído hoje, para, aí sim, se refletir 

sobre as formas e práticas que moldam e se impõem aos profissionais da área. Como 

apontado anteriormente, a proposta não é condenar a utilização das novas tecnologias 

nas narrativas telejornalísticas; mas sim aproveitar as potencialidades desses recursos 

nos discursos midiáticos, sem interferir eticamente na construção social da realidade. 

A partir do telejornalismo apócrifo9 (GOULART DE ANDRADE, 2014), é pos-

sível observar que o ritmo desenfreado de acesso popular às inovações tecnológicas (no-

                                                 
9 Estudo que fundamenta as análises propostas aqui, como o uso abundante e legitimado de imagens de videovigilân-
cia e de vídeos amadores – e, portanto, produzidas no exterior da rotina própria das instituições jornalística – inseri-
das na construção de narrativas telejornalísticas. 
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tadamente os dispositivos de captura de imagens), que se tem experimentado nas últi-

mas décadas, trouxe como consequência mais do que o inevitável excesso de produção 

de conteúdos audiovisuais, mas uma veemente demanda de escoamento dessa produção; 

algo que não se conformou em ocupar ou se cingir ao ciberespaço, mas inaugurou um 

fenômeno de retroalimentação entre as ditas mídias tradicionais (mormente a TV) e os 

canais multimidiáticos da internet, além de dar voz (e imagem) à produção diletante ori-

unda das mais diversas fontes, oficiais ou não. 

A questão central é o potencial de risco que esses conteúdos, em princípio ingê-

nuos e livres de intenções, assumem para a forja de micronarrativas televisivas, desa-

prumando os critérios ético-profissionais de noticiabilidade, e, consequentemente, o i-

nexorável enxugamento das equipes telejornalísticas (apuradores, produtores, repórte-

res, editores). Para se ter um parâmetro, só no ano de 2015, 530 jornalistas foram dis-

pensados das redações no Rio de Janeiro, sendo uma emissora de TV a responsável pelo 

maior número de demissões. E apesar de em 2016 esse número ter diminuído (ao todo 

240 profissionais fizeram homologação no Sindicato dos Jornalistas), ainda existe uma 

preocupação com a dispensa de profissionais do mercado de trabalho10. Soma-se a isso 

o empobrecimento dos produtos noticiosos, a decadência da estética televisiva (BEC-

KER, 2005), o “mimetismo midiático” (RAMONET, 1999), que, se por um prisma, 

concorrem para o estabelecimento de uma empatia com o público contemporâneo – cri-

ando uma identificação com essa nova massa pró-ativa na produção de conteúdos, sujei-

tos da sanha cibercultural, mediadores públicos; por outro, otimizam a relação cus-

to/benefício no processo de fatura do jornalismo televisivo, com vistas claras à maximi-

zação do lucro do canal, em sintonia com a perspectiva de Sennett (2011) sobre a atual 

ética do trabalho. 

Para reforçar as questões elencadas até aqui, a título de exemplificação, duas en-

trevistas feitas para a pesquisa sobre o telejornalismo apócrifo11 dão pistas para compre-

ender de que forma essas imagens estão interferindo no atual mercado de trabalho tele-

jornalístico. A primeira é do coordenador de telejornal da Rede Record, Rodrigo Rocha, 

que revela detalhes sobre os modos de rotinização da produção nessa perspectiva. 

 

                                                 
10 Ver: http://zip.net/bvtL48. 
11 Essas entrevistas fazem parte da dissertação de mestrado “Telejornalismo apócrifo: perspectivas sobre o uso de i-
magens amadoras e de vigilância na construção da narrativa telejornalística". 
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Por exemplo, no caso que uma vez a gente deu um vídeo intitulado “A 
Louca da Olímpia”12. Uma mulher destruindo o vidro traseiro de um 
carro num bairro de São Paulo. A imagem era chocante, forte. Mas 
que na verdade fazia parte de um vídeo publicitário que dias depois ia 
se revelar de uma nova série que estava sendo lançada. Então, assim: 
vários canais de televisão deram aquilo e depois vieram contar a histó-
ria que era de uma série” (Rocha, entrevista concedida à autora). 

 

No afã de publicar algo espetacular a qualquer preço, seja cedido ou depositado 

na internet, nesse desalinho entre o público e o privado, o produto que foi ao ar não se 

tratava de jornalismo, e sim de ficção. Dessa forma, o processo de apuração jornalística 

foi sucumbido e a série da Sony ganhou mídia espontaneamente. Indagações como: de 

qual universo imagético foram retiradas essas imagens? Esse conteúdo sofreu altera-

ções? Como foi o critério de escolha para a cessão dessas imagens? Qual o nível de 

comprometimento da fonte cedente ou da emissora como interlocutoras desse processo 

discursivo? Todas essas questões se incluem no escopo desse trabalho e trazem com ur-

gência a necessidade de uma autocrítica nos processos midiáticos televisivos. 

O produtor Raian Cardoso, da mesma emissora, corroborou com o discurso aci-

ma ao falar das práticas produtivas na redação jornalística. 

 
(...) Quando a gente pega uma imagem da internet a gente primeiro 
tenta checar o que é aquilo, a gente vê: foi postado por quem? Teve 
alguma história? A pessoa que postou, colocou alguma informação? A 
gente vai atrás da pessoa que postou aquela imagem, entendeu? E 
quando a pessoa não oferece, não fornece informação nenhuma, mas a 
imagem é muito boa, pode trazer a audiência para a televisão, pode 
chamar e aguçar a curiosidade do telespectador, a gente divulga mes-
mo assim e geralmente o apresentador narra aquilo, quando a gente 
não tem informação nenhuma, entendeu? (Cardoso, entrevista conce-
dida à autora).  

 

Ocorre que esses jovens jornalistas estão movidos pela política editorial da em-

presa que estimula o uso desses recursos, impondo um conformismo (e até uma dose de 

deslumbre) nas atividades profissionais. De acordo com Breed (1993), os profissionais 

comportam-se interiorizando a lógica das sanções normalizadoras, os sentimento de o-

brigação e de estima com os superiores, além da aspiração de mobilidade e o prazer da 

atividade jornalística. Do mesmo modo, são esses profissionais já movidos pela lógica 

da Teoria Organizacional, visando o lucro do “jornalismo negócio”, que ao mesmo tem-

po estão decidindo o que deve ou não ser noticiado nos telejornais contemporâneos, de-

                                                 
12 Ver: http://zip.net/bltK3X. 
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sempenhando o papel do gatekeeper (TRAQUINA, 2005) dentro de um sistema arbitrá-

rio que depende de juízos de valores e das expectativas vividas nas experiências profis-

sionais, tal como a Teoria da ação pessoal. O problema fundamental é: que tipo de expe-

riências estão sendo vividas por esses atuais “gates”e a partir de quais critérios de noti-

ciabilidade? Notadamente esse processo se repete em outras emissoras de televisão e re-

dações jornalísticas, o que reforça a inquietação empreendida até aqui na proposição 

desse artigo13. 

O perigo de se acostumar com esse jornalismo fragilizado, descomprometido e 

descolado da função social jornalística é que se produz um ambiente fértil para a criação 

e propagação de, por exemplo, um robô-jornalista: a mais nova invenção do Google, 

uma máquina capaz de escrever 30 mil notícias por mês para veículos de mídias locais, 

ainda que monitorada por jornalistas14. 

 

Considerações Finais 

Dessa maneira,é de suma importância o resgate das bases éticas do Jornalismo 

(de forma mais ampla e não restrita ao Telejornalismo) em si, no sentido de que seu 

cerne trata de uma prática que faz a mediação social de maneira democrática e pressu-

postamente livre. Isso implica, em toda uma reconfiguração da comunicação pública em 

geral, das políticas de comunicação, das estratégias do Estado na regulação da comuni-

cação, nos estatutos de uso das mídias e, enfim, dos aspectos que envolvem a produção 

de notícias e os critérios de noticiabilidade, considerando a construção social da notícia 

com os aparatos tecnológicos na contemporaneidade. 

No entanto, faz-se necessário tomar o cuidado de relativizar possíveis conclu-

sões apressadas, que tendem a condenar ou absolver determinada prática da cultura con-

temporânea. Assim, parece prudente permanecer na corrente cibercriticista proposta por 

Francisco Rüdiger (2011): ela inclui aqueles que buscam identificar potencialidades, 

problemas e desafios que os sujeitos sociais enfrentam na atualidade diante da populari-

zação dos dispositivos tecnológicos de informação e comunicação, posicionando-se cri-

                                                 
13 A dissertação de mestrado “Telejornalismo apócrifo: perspectivas sobre o uso de imagens amadoras e de vigilância 
na construção da narrativa telejornalística", traz uma análise de telejornais nacionais de três emissoras: Jornal Nacio-
nal / Rede Globo de Televisão; Jornal da Record / Rede Record de Televisão; e SBT Brasil / Sistema Brasileiro de 
Televisão. 
 
14 Ver: http://zip.net/bbtLxK. 
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ticamente sobre os novos aspectos que decorrem dela. Pensamento oposto ao dos tecnó-

filos, grupo que considera a popularização dos meios informáticos de comunicação co-

mo um mal a ser contido ou dominado. A linha adotada circunstancialmente para pensar 

o uso dos dispositivos digitais nas narrativas telejornalísticas ainda é contrária aos tec-

nófobos: conservadores midiáticos, literários e intelectuais de formação mais tradicio-

nal, que escarnecem dos efeitos da popularização das tecnologias de comunicação, que 

quase “demonizam” as novas práticas que tem se manifestado nos processos comunica-

cionais contemporâneos. 
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