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Resumo 
A modalidade de ensino prática intensiva de ao vivo vem se consolidando no Curso de 

Jornalismo da UFSC, em diferentes disciplinas, não somente nas laboratoriais. Isto se deve a 
ênfase do Curso no Jornalismo que insere disciplinas temáticas do campo desde as primeiras 

fases. No ensino de telejornalismo há diferentes disciplinas que produzem uma série de 

programas veiculados alguns via internet, outros via emissoras locais e a própria TV UFSC. Um 

exemplo desta modalidade de ensino é o programa TJUFSC, um telejornal diário exibido ao 
vivo pelas redes sociais, produzido pelos alunos e supervisionado pelos professores e técnicos. 

Diante do exposto, o presente artigo quer apresentar porquê ensinar ao vivo e a fazer ao vivo e, 

também, como este modelo de ensino tem sido desenvolvido junto aos alunos que integram a 
equipe do telejornal TJUFSC, nos cinco anos ininterruptos de produção do programa 
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1. O ensino de Jornalismo de Televisão: o Telejornalismo 

 

A tradição dos Cursos de Jornalismo nas universidades brasileiras nunca primou 

pelo ensino prático em televisão, pelo contrário, durante muitos anos as escolas 

formavam jornalistas que só teriam contato com as rotinas produtivas e o manuseio de 

equipamentos quando em atividade no mercado de trabalho, conforme se percebe pelos 

artigos publicados no livro Jornalismo-Laboratório: televisão, publicado em 2015 e 

organizado pelos pesquisadores Demetrio Soster e Mirna Tonus. Esta situação deve-se a 

vários fatores, mas principalmente, a questão financeira visto que o investimento de 

estruturação de um Laboratório de Ensino de Televisão sempre foi extremamente 

oneroso e que exigia grandes espaços para a instalação do estúdio e dos aparatos 
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técnicos de suporte: mesas de som, ilhas de edição e controle. Além do mais, montar um 

laboratório de ensino e aprendizagem apenas para uso de sala de aula era algo 

improdutivo e complexo de manter, tendo em vista a escassez de recursos das 

universidades públicas e a concepção de prestação de serviço das universidades 

particulares, num modelo de economia capitalista. Alérm do mais, muitas vezes se 

enfrentava também o despreparo de alguns docentes que não tinham a formação 

específica para o ensino de disciplinas labnoratoriais de telejornalismo. Assim, quando 

universidades investiam neste tipo de laboratório, contratavam profissionais para operar 

os equipamentos e manter um ritmo de produção (no modelo de prestação de serviço à 

comunidade) no qual os alunos apenas estruturavam suas pautas, entrevistavam e faziam 

os textos das reportagens, sem participar de fato, do processo produtivo ou 

aprendizagem de uso de equipamentos.  

Mas, a trajetória de ensino no Curso de Jornalismo da UFSC, o JOR UFSC, 

construiu uma perspectiva diferente. Desde que priorizou o jornalismo em todas as suas 

especificidades inserindo disciplinas temáticas do campo já nas primeiras fases do 

curso, a instituição e o corpo docente foram investindo em projetos de pesquisa, de 

extensão, editais de fomento bem como verbas específicas de infraestrutura, para 

equipar os laboratórios de ensino qualificando-os e diferenciando-os pelas suas 

especificidades técnicas e a capacidade de produção. Este tipo de investimento retroagiu 

diretamente no ensino e na aprendizagem dos alunos em formação profissional de 

jornalistas, pois permitiu e ainda permite que os alunos de graduação desenvolvam uma 

experiência mais prática e técnica o que resulta em profissionais mais qualificados e 

com domínio ético e estético sobre os seus fazeres.  

Além das disciplinas de laboratório, os projetos e atividades de extensão do 

Curso de Jornalismo da UFSC proporcionam aos alunos a experiência prática de 

desenvolvimento de conteúdos que vão ser ofertados para a comunidade interna e 

externa da instituição, oportunizando que estas produções ultrapassem os limites da sala 

de aula, cujo resultado primordial é um amadurecimento dos processos e das relações 

humanas e técnicas que envolvem o fazer do jornalismo. No JOR UFSC, acredita-se que 

um produto jornalístico (seja ele de que área for) constitui-se num espaço de produção 

que convoca um conhecimento teórico, técnico e prático na execução deste fazer e, seus 

resultados são, ao mesmo tempo, objetos de compreensão sobre os modos de fazer 

(ensino), os contextos sociais de determinadas épocas – principalmente aquelas em que 
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foram produzidos – (pesquisa) e, por fim, contribuem para auxiliar o aprendizado da 

sociedade sobre as coisas do mundo ou sobre o seu próprio mundo através das 

atividades diretas realizadas pelos jornalistas e/ou estudantes de jornalismo junto as 

mais diferentes comunidades (extensão). 

Nesse ambiente desde 1989 quando estas mudanças para a ênfase em disciplinas 

mais práticas foi paulatinamente sendo implantada, concomitante foi surgindo uma 

forma de ensino que primeiro ensinava o fazer e depois, ao longo do curso, este fazer ia 

sendo aprimorado, teorizado, qualificado, amadurecido. A prática ou o domínio da 

prática vai sendo intercalada com a teoria e a técnica, até que depois de um tempo o 

aluno tem autonomia qualitativa de produção de jornalismo. Segundo Moran (2000), 

“aprendemos pela criação de hábitos, pela automatização de processos, pela repetição. 

Ensinar se torna mais duradouro, se conseguirmos que os outros repitam processos 

desejados” (p.24), e, ainda, é possível aprender mais diante do inesperado, do 

imprevisível, pois a maior parte do processo de conhecimento se dá através da 

interação, do processo de comunicação, afinal: “Pela interação entramos em contato 

comn tudo o que nos rodeia; captamos as mensagens, nos revelamos e ampliamos a 

percepção externa”, (p.25). Em outra direção, Silva e Oliveira (2013), apontam que 

“cada pessoa ao longo de sua vida adquire um próprio estilo de aprendizagem, a qual é 

resultado de sua experiência/vivência de processos aos quais o seu cérebro foi 

submetido, neste tempo de apropriação de novos conhecimentos” (p. 234). 

Corroborando com esta premissa, Carneiro (2000) explica que se deve estimular 

diferentes áreas do cérebro para auxiliar a função dos neurônios de fazerem novas 

conexões, ampliando os campos de interesse, em busca de um superior auto 

conhecimento para que o ser humano possa agir com maior precisão e acerto nas futuras 

experiências a serem vividas. Ou seja, ao exercitar uma atividade prática e estabelecer 

rotinas de trabalho os alunos adquirem um conjunto de habilidades que os permite 

dominar o processo produtivo e, ao mesmo tempo, lhes capacita a perceber os espaços 

de ampliação destas atividades e propor novas formas de fazer que poderão apenas 

qualificar o processo já realizado ou mesmo criar uma nova forma produtiva. São estas 

conexões cognitivas que ampliam o aprendizado e desenvolvem o conhecimento, pois, 

ao se entrar em contato com diferentes culturas, mídias, pessoas ou informações até 

então desconhecidas pelo cérebro, está-se constantemente aprendendo algo novo, 

iniciando novas conexões neuronais, realizando experimentações e criando um arquivo 
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de situações e emoções. Assim, quanto maior for este arquivamento de experiência se 

de informações processadas, maiores serão as habilidades durante a comunicação, seja 

ela oral, escrita corporal ou através de manifestações artísticas e/ou em outras formas, 

como bem explicam Silva e Oliveira (2013). É nesta vertente que se desenvolve o 

ensino de prática intensiva de ao vivo em telejornalismo com o objetivo de criar uma 

rotina ou um roll de habilidades cognitivas que vão ao longo do processo de 

aprendizagem formando o jornalista televisivo e preparando-o para vivenciar as tarefas 

da profissão, mais do que prepará-los para repetir o padrão do conhecido. Trata-se de ter 

o domínio técnico do fazer para, em experiência, ter condições de exercitar a 

criatividade e a percepção diferencial sobre o fato recoberto, mantendo os preceitos 

básicos da produção de notícia televisiva. 

Cabe ressaltar, também, que a essência das transmissões ao vivo de sons e 

imagens é uma característica predominante e diferencial da televisão, tanto é que na 

cultura profissional é comum ouvir frases de efeito tais como “quem sabe faz ao vivo”, 

que reflete a força desta modalidade. Mas, se essas associações, segundo Silva e 

Oliveira (2013), auxiliam na construção de memórias de longo prazo ao relacionar esta 

afirmação com o ensino de telejornalismo, pode-se pensar sobre esta proposta de ensino 

prático intensivo de ao vivo e sua eficácia na formação dos jornalistas profissionais. A 

neurociência sustenta que a repetição de processos, a imprevisibilidade, o inesperado e 

as diferentes alterações emocionais, potencializam o aprendizado, sobretudo de técnicas. 

Assim, pode-se afirmar que é eficaz esta proposta metodológica de ensinar 

telejornalismo ao vivo através de um telejornal diário, com rotinas e deadline 

semelhantes aos que são praticados no mercado profissional, destinação fim dos alunos 

de uma graduação. Para reafirmar tais convicções o artigo estrutura-se, além desta 

introdução contextual, de mais três itens sendo que apresenta um breve histórico do 

projeto e do programa TJUFSC, depois discute um pouco a relação entre os conceitos 

de ao vivo na mídia televisiva e o ensino de ao vivo, partindo das teorias do 

telejornalismo e, por último demonstra a eficácia desta metodologia de ensino com as 

produções do telejornal nos últimos cinco anos.  

 

2. Breve histórico do TJUFSC 
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O TJUFSC é um telejornal universitário, de curta duração, diário, exibido ao 

vivo, de segunda a sexta-feira, às 18h, que começou a ser transmitido via link streaming 

da UFSC e disponibilizado via Facebook e YouTube, direto do Laboratório de 

Telejornalismo e produzido pelos alunos do Curso de Jornalismo da UFSC, desde 2012. 

Na atualidade, as transmissões ao vivo do TJUFSC acompanham a tendência mundial 

de priorizar as redes sociais como o YouTube e o Facebook que são, do ponto de vista 

técnico, mais confiáveis e eficientes, ofertando a vantagem de manter a disponibilidade 

de transmissão durante vinte quatro horas, sem custos e com grande visibilidade. 

Retomando o histórico, ao longo dos seus cinco anos de funcionamento, vem se 

efetivando como um modelo de ensino que se materializa através de um projeto de 

extensão que treina formatos, inovações e testa experimentos oriundos das pesquisas 

realizadas pelo Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Telejornalismo (GIPTele), do 

qual é uma produção permanente, fundado nas proposições de Pesquisa-Ação inspirado 

em Michel Thiolent e com aplicação de metodologia de pesquisa participante. Na 

produção do telejornal os estudantes tem a oportunidade de praticar jornalismo de 

televisão ao vivo diariamente e, assim, ganhar experiência emocional, técnica e de 

gestão de pessoas. Trata-se de um programa produzido com autonomia pelos alunos da 

graduação (poucos bolsistas remunerados e um grande número de bolsistas voluntários), 

que exercitam as técnicas de produção audiovisual, de reportagem, edição, transmissão 

ao vivo via internet e, o mais importante, a gestão de um programa de televisão. Ao 

mesmo tempo em que estão amadurecendo suas práticas e processos, os alunos 

produzem um programa de televisão que tem o objetivo de informar a comunidade 

universitária, com notícias relacionadas à UFSC e redondezas, além de outras 

universidades e da própria cidade de Florianópolis, ou seja, prestam um serviço 

jornalístico à sociedade. 

A rotina de funcionamento do programa começa pelas reuniões de pauta que 

ocorrem, diariamente, tanto de forma presencial como pela internet, pelo grupo de e-

mails dos participantes e, estabelecem uma reunião de pauta geral, que é semanal, quase 

sempre no horário de almoço às sextas-feiras. No domingo, os editores que chefiam o 

programa enviam um planejamento das pautas a serem recobertas que são dispostas 

numa planilha, organizadas pelos dias da semana. Os integrantes do projeto inserem 

com sugestões que ainda não foram apresentadas ou complementam informações já 

pautadas, conservando sempre um espaço para os assuntos factuais. A divisão das 
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equipes privilegia um rodízio de funções e obedece a turnos estabelecendo dias e 

atividades tanto na redação quanto no suporte logístico no estúdio, durante as 

transmissões. Neste rodízio de funções está o modelo de ensino prático intensivo de ao 

vivo que treina e qualifica os alunos para atuarem em todas as funções dentro do 

esquema produtivo do departamento de jornalismo de uma emissora de televisão. 

Assim, eles revezam desde a pauta, passando por reportagem, cinegrafia, edição, 

direção de imagem, controle de áudio e câmeras de estúdio, gerenciamento da timeline, 

coordenação de teleprompter, apresentação e suporte técnico.  

Nas etapas desta modalidade de ensino prático a avaliação é uma peça chave, ela 

é realizada todos os dias em todo o material produzido e exibido. Mesmo reportagens 

que ainda não foram ao ar são supervisionadas, se necessário melhor trabalhadas, 

estudadas e preparadas. A avaliação da produção realizada desta forma torna-se rotina 

de trabalho e os alunos, futuros profissionais acostumam-se a aprender com esta 

atividade, não só avaliar como também a ser avaliado, levando esta rotina para a vida 

profissional, depois da graduação. O resultado desta prática é a oxigenação dos fazeres e 

a oportunidade constante de melhoria dos processos e rotinas. Esse processo ocorre ao 

final das transmissões ao vivo, quando os professores coordenadores, junto com os 

alunos e os técnicos do LabTele refletem em conjunto sobre o material exibido, com um 

retorno direto sobre as atuações e sobre o resultado do telejornal que foi ao ar. Assim, o 

modelo de ensino de prática intensiva de ao vivo privilegia o giro completo 

acompanhando todo o processo de produção que é supervisionado pelos coordenadores 

até a etapa final, oportunizando ao aluno, que vai produzir novamente no mesmo ritmo 

no dia seguinte, colocar em prática a avaliação, reduzindo erros e investindo em 

produtos jornalísticos mais qualificados a cada dia. Como o telejornal é exibido em 

tempo real, eles têm a oportunidade de apreender uma vivência real e eficaz dos 

processos produtivos no campo do telejornalismo, articulando o aprendizado de sala de 

aula em situações cotidianas.  

E é exatamente este contato direto com o público alvo que tem sido o grande 

ganho do projeto, em termos de aprendizado para os alunos, o que lhes permite 

acompanhar a repercussão das produções que realizam e os capacita a compreender o 

impacto que um telejornal tem na comunidade. Em outra direção, também contribui 

para entender como fazer melhor suas atividades em busca de uma informação cada vez 

mais eficaz, mais qualificada, mais ética e diferenciada em termos de linguagem e 
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narrativas. Os telejornais universitários são um espaço de aprendizado privilegiado 

através da produção regular dentro das universidades, pois oportuniza um ganho duplo: 

aos alunos, que aprendem fazendo e experimentando, de fato; e, para o público que 

recebe o resultado de uma ação de extensão que se configura como um processo de 

ensino-aprendizagem, de experimentação jornalística, de novas linguagens e na 

formação de novos profissionais para o mercado de trabalho em televisão, para a 

pesquisa acadêmica e a formação de futuros professores de telejornalismo. 

Como bem aponta Luiza Carravetta na perspectiva de indissociar pesquisa, 

ensino e extensão:  

 
A formação do profissional de telejornalismo inicia-se na 
universidade, interagindo teoria e prática. Se, por um lado, as 

disciplinas teóricas embasam o conhecimento sobre o fazer televisivo, 

por outro as práticas desenvolvem as competências técnicas e as 

habilidades que possibilitam os exercícios de produção. 
(CARRAVETTA: 2010, p.11).   

 

Como já se apontou, no TJUFSC as metodologias utilizadas incluem a produção 

laboratorial participativa, a análise crítica de conteúdo e a avaliação de resultados 

através de monitoramento dos orientadores e elaboração de relatórios de trabalho, 

realizado diariamente pelos editores, chefe e executivo, do telejornal. Ao longo dos 

cinco anos de duração do projeto, ele já fez uma história importante. Um diferencial do 

programa TJUFSC é que ele oferece uma experiência nova aos alunos que é a de gestão 

em jornalismo, ou seja, os alunos têm uma chefia direta que é exercida por estudantes 

com autonomia para decidir sobre pautas, abordagens e condutas da gestão logística e 

de pessoal. Assim como, também, experimentar os resultados dessas tomadas de 

decisões entre a equipe coordenada por eles e com as repercussões dentro e fora do 

telejornal, com os próprios colegas de curso, a comunidade interna da instituição, o 

mercado profissional e o público em geral. O ensino de ética profissional, a 

responsabilidade de colocar no ar matérias polêmicas, assim como o ensino prático do 

exerício de liderança no trabalho de equiep além de aprendder a tomar importantes 

decisões sempre sob pressão. Um telejornal universitário ao vivo tem acesso direto ao 

público e apesar de experimental em essência, os “erros” podem ser punidos com a 

perda de credibilidade ou outras formas de punições legais ou administrativas. Não é a 
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toa que as universidades e os cursos de jornalismo não privilegiam ou incentifvam 

telejornais universitários ao vivo.  

O programa também justificou suas características essenciais de experimentação 

e inovação quando em 2013 estreou uma versão em Língua de Sinais (Libras), 

contemplando um público importante, investindo em novas formas de compreensão da 

notícia em televisão, na internet e ampliando, pelas redes sociais, o número de 

espectadores e, ao mesmo tempo, contribuindo para promover inclusão social através do 

acesso às informações. Um exemplo desta atuação é a criação e o fortalecimento de uma 

Rede Nacional de Telejornais Universitários, o JNU, que se consolida através de 

parcerias com outras universidades pelo país e pela troca de reportagens que são 

exibidas no TJUFSC bem como nos telejornais parceiros.  

Uma outra inovação experimentada mostrou a potencialidade de parcerias em 

três momentos distintos: 1) repórteres do TJUFSC e do Tela 1 (Universidade Positivo, 

do Paraná) realizaram uma reportagem conjunta mostrando a realidade do sistema de 

acolhimento e punição dos menores infratores em Florianópolis e Curitiba; 2) a 

cobertura da greve dos servidores públicos federais de ensino superior que ocorreu em 

2012 atualizando e acompanhando, direto da UFSC, os desdobramentos até serem os 

primeiros a noticiar o resultado da votação pelo retorno das atividades num boletim ao 

vivo, pela internet e logo postado nas redes sociais
5
; 3) a cobertura do desenrolar nos 

diferentes estados brasileiros depois da morte de mais de 242 estudantes vítimas do 

incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As reportagens dos 

estudantes mostraram os enterros coletivos, as homenagens nas cidades universitárias 

(de várias partes do país), a tristeza em cidades que tinham vítimas na tragédia e as 

ações tanto das instituições de ensino quanto dos governos municipais e estaduais 

depois da tragédia, o que mostrou a repercussão deste fato que comoveu o país, em 

pleno período de férias escolares, provando a mobilização dos estudantes em prol de um 

jornalismo autêntico, comprometido e ao vivo.  

O programa já foi premiado diversa vezes tanto em âmbito nacional como 

internacional: foi vencedor do Premio CNN Internacional de Jornalismo Univeristário, 

vecedor do Expocom Regional e Nacional, na categoria reportagem avulsa; vencedor de 

premios de Jornalismo na categoria estudante do Ministério Público de SC, da 

                                                
5
 Neste período, foram 15 boletins extraordinários com informações especiais sobre a greve, aumentando 

a visibilidade e repercussão do programa na internet. Com notícias de última hora contadas pelos próprios 

alunos, os vídeos do jornal tiveram cerca de 17500 visualizações na internet só nesse período. 
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Federação da Industria e Comércio de Santa Catarina, da Unimed, da Federação 

Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, da Associação Catarinense de 

Emissoras de Rádio e Televisão entre vários outros. Em 2017, foi vencedor da categoria 

programa de telejornalismo do Expocom Regional Sul sendo que competirá no 

Expocom Nacional. Os números do programa, até a época de produção do artigo 

ultrapassam a marca de 900 edições e mais de 1500 inscritos, o canal no youtube tem 

quase 900 mil visualizações. Durante a história do TJUFSC, inúmeras matérias de 

abrangência local, regional, nacional e até internacional foram produzidas, a exemplo da 

cobertura da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e das Olimpíadas, no Rio de Janeiro 

em 2016, além de matérias com temas polêmicos, como a invasão da Polícia Federal ao 

Bosque da UFSC
6
 que alcançou mais de 19 mil visualizações e a ocupação dos 

estudantes a escolas e universidades que ocorreu em todo o Brasil
7
. Também foram 

produzidas matérias sobre o festival internacional de música Rock in Rio, além da 

entrevista excêntrica de um dos servidores da Universidade Federal de Santa Catarina 

que viralizou nas redes sociais e alcançou mais de meio milhão de acessos no youtube
8
. 

Processos políticos importantes também foram acompanhados, como a greve dos 

professores e servidores federais como já foi citado
9
, eleições municipais, eleições 

estaduais como, por exemplo, a de 2016 quando os alunos realizaram boletins ao vivo
10

 

de diversos pontos da cidade de Florianópolis apresentando um panorama geral dos 

locais de votação, movimentação dos candidatos, eleitores e entrevistas com 

especialistas em ciência política. Também cobriram as eleições para a Reitoria da UFSC 

e foram pioneiros em promover um debate televisdivo com cobertura convergente em 

rádio e on line entre os candidatos do pleito de 2015 da UFSC. Mas esta prática do 

programa também fundamenta-se em pesquisas realizadas pelos integrantes do GIPTele, 

uma delas tematizou exatamente as edições ao vivo, as transmissões e coberturas. 

Alguns resultados permitiram cunhar de forma mais eficaz conceitos operacionais visto 

que foram testados no programa e, em outras ações, definir e descrever com mais 

aprofundamento certos termos da área de telejornalismo que de tão lugar comum não 

                                                
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2PS9xqOEW7Q (último acesso: 13 de abril de 2017). 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KkYWNksqsx4 (último acesso: 13 de abril de 2017). 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O-aFkCyYkVU (último acesso: 13 de abril de 2017). 
9 Disponícel em: https://www.youtube.com/watch?v=Ta4MsvVBcPs (último acesso: 13 de abril de 2017). 
10 Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=5TeD45u3SNA&list=PLJglk8dHWQbLwf8L8G2ZE1sYCcfY1xPrG, acessado 

em 13 de abril de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=2PS9xqOEW7Q
https://www.youtube.com/watch?v=KkYWNksqsx4
https://www.youtube.com/watch?v=O-aFkCyYkVU
https://www.youtube.com/watch?v=Ta4MsvVBcPs
https://www.youtube.com/watch?v=5TeD45u3SNA&list=PLJglk8dHWQbLwf8L8G2ZE1sYCcfY1xPrG
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tinham sequer uma definição conceitual mais unânime no campo. É o que se apresenta a 

seguir.   

 

3. Dos conceitos de ao vivo  

   
Nesse cenário em que a imediaticidade e a capacidade de interação 
agregam maior valor às mídias, observa-se uma tendência à utilização 

cada vez maior da transmissão direta pelos telejornais tanto para a 

produção de um efeito de atualidade na divulgação da informação 
quanto para a construção de um sentido de presença entre os sujeitos 

envolvidos na comunicação. (FECHINI, 2006, p.01) 

 

A televisão nasceu sob a influência da realidade, das imagens exibindo os fatos 

durante a sua ocorrência, uma natureza de câmera ligada e mostrando tudo o que 

acontecia à sua frente, ou seja, a televisão ao vivo, como bem diz Arlindo Machado, 

simulando estar no mesmo fluxo, “em acontecendo, agora”. É preciso reconhecer, no 

entanto, que é preferível para um produtor poder dominar as regras e exibir produtos 

jornalísticos televisivos melhor finalizados, com conteúdo mais aprofundado e temáticas 

diversificadas, características essas que puderam ser mais empregadas a partir da 

possibilidade de gravação e arquivamento trazida pelo videoteipe à produção televisiva. 

Como resultado desta certa facilidade de “domínio do aleatório”, os produtos gravados 

foram amplamente utilizados fazendo com que a televisão perdesse um pouco de sua 

atualidade e fluxo de tempo real, restringindo as transmissões ao vivo a determinados 

eventos, geralmente aos esportivos.  

Moretzsonh (2002), Fechini (2006, 2008), Emerim (2012), Emerim e Cavenaghi 

(2012), Emerim e Brasil (2013), vem discutindo a transmissão ao vivo em suas 

diferentes abordagens, tanto sob o ponto de vista da narrativa, da linguagem e da 

especificidade quanto dos efeitos de sentido que produz. Assim, assume-se que há uma 

confusão no senso comum em torno dos termos de transmissão direta, de ao vivo e de 

gravação ao vivo e, neste artigo apresenta-se apenas os conceitos mais usuais visto que 

a discussão mais de fundo é realizada em outras publicações já citadas e referidas na 

bibliografia
11

. Os aparatos técnicos ofertam possibilidades de utilização destes recursos, 

dessas operações – gravação ao vivo e transmissão direta, em tempo real e simultâneo à 

                                                
11 O tema das coberturas televisivas foram objeto de discussão do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em 

Telejornalismo, o GIPTele, entre 2011 e 2014, cujas considerações e resultados foram sistematizadas em 

livros do grupo e em artigos publicados em anais de eventos. 
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sua ocorrência – que muitas vezes nem percebe a real natureza destas emissões, 

classificando todas elas como “ao vivo”.  

Diante do exposto, compreende-se por transmissão direta àquele tipo de exibição 

dos acontecimentos que ocorre ao vivo, sem cortes e em tempo real e simultâneo à 

ocorrência do próprio acontecimento apresentado. Já gravação ao vivo (ou gravado 

direto) se refere a um tipo de procedimento de registro, sem cortes e que pode ou não 

ser editado, mas mantém a sintaxe de uma exibição simultânea a ocorrência do 

acontecimento registrado (EMERIM e CAVENAGHI, 2012, p. 06). Este tipo de 

narrativa em tempo real sempre é planejada, mas nunca se tem o domínio total de sua 

execução, visto que ela ocorre e é recoberta em simultâneo, surpreendendo assim como 

a própria vida.  

No âmbito do ensino, a experiência permite afirmar que nos programas de 

aprendizagem da produção de telejornais que permitem as gravações, a maioria dos 

alunos utiliza a possibilidade de regravar quase como uma “muleta”, refazendo 

inúmeras vezes algumas atuações em busca de uma perfeição que não se encontra na 

vida real. E, ao contrário, quando os programas de treinamento são em transmissão 

direta ao vivo e em tempo real da ocorrência, a concentração se modifica, o fluxo 

narrativo ganha naturalidade e uma condução eficiente da informação.  

Esta constatação ao longo dos anos de experiência em atuação em telejornalismo 

bem como no ensino de telejornalismo é que foi sustentando, cada vez mais, o 

investimento neste tipo específico de ensino, aquele que se preocupa em oportunizar aos 

estudantes uma situação mais próxima daquelas que serão enfrentadas no cotidiano do 

trabalho profissional. Esta opção inclui trabalhar as emoções durante a transmissão ao 

vivo, exercitar refazer perguntas ou comentários em direto, sem parar a emissão e 

começar de novo a fala. Trata-se de fortalecer as modalidades práticas de produção ao 

vivo de noticias factuais, algo que está cada vez mais raro na mídia televisiva 

contemporânea, mas que tem se tornado uma característica fundamental das redes 

sociais, principalmente nos canais da plataforma YouTube. Mas, é possível treinar 

estudantes para enfrentar o inesperado?  

   

4. A eficácia do ensino prático intensivo de ao vivo no telejornalismo: o caso 

TJUFSC 
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Apesar da constante evolução das tecnologias e das inovações no telejornalismo, 

os principais telejornais brasileiros mantiveram a essência da apresentação ao vivo, em 

tempo real, mesmo que eventualmente utilizem de edições ou cortes. Esta manutenção 

do ao vivo é mais do que motivo para se estudar esta pertinácia bem como agregar estas 

motivações e interesses ao ensino de telejornalismo nas universidades visto que é o 

espaço privilegiado de formação profissional dos futuros jornalistas. Diante do exposto, 

este artigo quer enfatizar a importância e a necessidade de desenvolvermos técnicas e 

pedagogias específicas para ensinar ao vivo e a fazer ao vivo em laboratórios de 

telejornalismo. Essas características e objetivos são responsáveis pelo modelo de ensino 

desenvolvido junto aos alunos que integram a equipe do telejornal TJUFSC.   

Um telejornal universitário ao vivo tem acesso direto ao público e apesar de 

inovador e experimental em essência, os “erros” podem ser punidos com a perda de 

credibilidade ou outras formas de punições legais ou administrativas. Não é a toa que as 

universidades e os cursos de jornalismo não privilegiam ou incentivam telejornais 

universitários ao vivo. A TV mesmo na internet ainda é um meio muito poderoso e 

utilizado por alunos/as inexperientes pode ser literalmente perigoso. Mas por que insistir 

no telejornal universitário ao vivo, como dizia Guimarães Rosa, a vida é muito perigosa. 

Parafraseando o autor, podemos igualmente acrescentar que a “a vida é ao vivo”. 

Defende-se neste estudo que o aprendizado da produção de um telejornal ao 

vivo, deve ser feito ao vivo, assim como é o programa. Ou seja, para se aprender a 

produzir um telejornal que é transmitido de forma direta, sem edições, o aluno precisa 

ter a mesma experiência durante o ensino. Entende-se não ser possível que ele 

compreenda o processo da transmissão ao vivo, se durante sua formação as práticas 

forem todas realizadas de modo gravado, editado, montado, com a possibilidade de 

fazer de novo. É necessário que durante a graduação de jornalistas o ensino prático seja 

similar ao exercício profissional, portanto, no caso do telejornal, deve-se aprender a 

fazê-lo ao vivo.  

Como já foi dito anteriormente, grande parte das universidades brasileiras que 

formam jornalistas não oportunizam esta prática. Uma pesquisa realizada em 2017 pelos 

autores deste artigo junto a Associação Brasileira da Televisão Universitária aponta que 

em todo o país, existem apenas dois telejornais universitários diários que reproduzem as 

rotinas de produção de um telejornal comercial, e são produzidos e apresentado 
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prioritariamente por alunos de jornalismo através de transmissão direta. É o caso do 

Universo FAG, produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Fundação 

Assis Gurgacz em Cascavel no Paraná e do Telejornal Universitário da Universidade 

Federal de Santa Catarina (TJUFSC), em Florianópolis. Em ambos os projetos, os 

alunos são responsáveis não só pela produção das matérias, mas também pela exibição, 

apresentação dos telejornais ao vivo. Este tipo de atividade oportuniza o aprendizado de 

práticas que comumente são executadas pelos profissionais das principais emissoras de 

TV em todo o planeta e potencializa a formação de jornalistas capacitados a informar 

em tempo real, para um público real, aumentando a responsabilidade do aluno e da 

universidade durante o aprendizado, estimulando o cérebro a atividades de aprendizado 

e conhecimento. 

Do ponto de vista da experiência vivenciada no TJUFSC, durante a execução de 

um telejornal através de transmissão direta, o aluno está vivendo uma situação real, de 

frente com a vida cotidiana que assim como no telejornal, acontece ao vivo, sem a 

possibilidade de retrocesso temporal ou de ser refeita novamente.  O imprevisível e o 

inesperado atuam neste processo como catalisadores da atenção do aluno, estimulando o 

cérebro a absorver e registrar as informações com maior eficiência através do 

hemisfério cerebral direito. Por sua vez, a repetição dos processos de produção e 

execução de um telejornal verossimilhante aos telejornais que atuam nas principais 

emissoras de TV do mundo, durante a formação de novos jornalistas, ativa o hemisfério 

esquerdo do cérebro na qual é responsável, como já dissemos, pelo desenvolvimento das 

habilidades lógicas, linguagem e pela fala. Desta maneira, dá-se ao aluno a 

oportunidade de experimentar diferentes situações que poderão se repetir ao longo da 

profissão, e com a habilidade cerebral de registro de experiências, é possível que o 

cérebro, através de reconhecimento, estimule o corpo a determinadas atitudes já 

experimentadas pela pessoa. A tendência, segundo José Manuel Moran (2008, p.04), é 

que através da repetição de algumas situações semelhantes, o cérebro comece a 

“acreditar que elas acontecerão sempre do mesmo jeito, e isso torna-se algo geral, torna-

se padrão” e diante de novas experiências, “a tendência será enquadrá-las rapidamente 

nos padrões anteriores fixados, sem analisá-las muito profundamente […] Quando há 

muitos estímulos simultâneos, o cérebro seleciona os que considera principais e corre 

em busca dos estereótipos e das formas já familiares”. Produzir um telejornal ao vivo 

inclui correr riscos, estar vulnerável a imprevistos e a falhas técnicas e humanas. 
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Entende-se que o ensino através da produção de um telejornal ao vivo é a experiência 

mais próxima da prática profissional, o mais alto nível de ensino prático em 

telejornalismo. Se considerarmos aqui os casos do Universo FAG e do TJUFSC, 

telejornais que são exibidos via internet e arquivados na rede, temos mais um fator 

relevante relacionado a responsabilidade e ao espaço no tempo. Se a edição do 

programa não conter erros, nem falhas, se ela for considerada perfeita, teremos como 

revê-la por muito tempo, talvez por toda a eternidade, igualmente, se for uma edição 

carregada de erros, falhas, equívocos, lapsos, desvios, deslizes, também poderá ser 

revista por muitos anos, devido a tecnologia que permite o arquivamento e a revisão 

desse material via web. Não é necessário enxergar tais situações como pontos negativos 

do ensino prático da transmissão direta em tempos de altas tecnologias, pelo contrário, 

deve-se visualizar tal questão como uma oportunidade de ensinar a prever erros e como 

lidar com eles, desenvolvendo problemáticas que estimulem o cérebro através da 

emoção e da experiencia. Nesta perspectiva, é igualmente importante determinar o que 

seria um “erro” ou “falha” em uma produção laboratorial de telejornal universitário. 

Apesar da predominância do ensino e da prática das normas e rotinas consideradas 

profissionais e da procupação dos alunos de “não errar” principalmente durante as 

transmissões ao vivo, cabe aos professores orientadores incentivar e privilegiar a 

experimentação e a inovação. Essas novas práticas experimentais podem ser e 

consideradas “erros” ou “falhas” simplesmente porque ainda não aceitas pelo mercado. 

Esta é uma equação de difícil solução que merce novos estudos e pesquisas mais 

aprofundadas no meio acadêmico como apoio das empresas telejornalísticas.  

Um relatório interno, realizado pela editoria executiva do telejornal RIC 

Notícias, da RIC TV no estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil, aponta os 

principais erros cometidos pela produção do telejornal durante suas exibições. Em 

primeiro lugar nesta lista, estão os erros nos caracteres que aparecem na tela, em 

segundo lugar estão as falhas técnicas cometidas durante a transmissão ao vivo e em 

terceiro estão os erros na edição das imagens que compõem as matérias do telejornal. 

Essa realidade identificada no mercado telejornalístico catarinense, sobretudo as falhas 

técnicas durante as transmissões diretas, aponta para a necessidade da continuação de 

projetos educacionais telejornalísticos que visam o ensino prático das atividades 

executadas durante a profissão, potencializando a minimização de erros e a competência 

na resolução de problemas em tempo real. Observa-se que esta metodologia de ensino 
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de prática intensiva de ao vivo além de fortalecer o ensino, potencializa os próprios 

telejornais universitários que podem se tornar ferramentas imprescindíveis quando em 

parceria com empresas particulares na busca de soluções para os problemas detectados 

durante as atividades profissionais e comerciais. 

Através de experimentações, testando hipóteses, criando métodos e 

metodologias através das atividades acadêmicas é possível proporcionar considerável 

melhoria na qualidade não só do ensino, mas também para o campo do telejornalismo e 

consequentemente uma melhor qualidade na informação disponibilizada a sociedade.  
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