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Resumo 

 

A proposta do artigo é identificar e compreender as estratégias discursivas adotadas pelo 

telejornalismo da TV Globo na cidade de São Paulo a partir das mudanças realizadas na 

linguagem e no visual do programa em maio de 2017. Além das alterações no projeto 

gráfico do telejornalismo local, a TV Globo reforçou nas duas edições do telejornal SPTV 

– agora denominadas SPTV1 e SPTV2 – o efeito de presença por meio da valorização da 

participação ao vivo de repórteres e entrevistados, reforçando o papel do telejornalismo 

na construção dos próprios acontecimentos. Esse artigo faz parte da investigação 

realizada pelo Grupo de Pesquisa Telejornalismo, narrativas e representações: um estudo 

sobre a cidade de São Paulo no século XXI do Mestrado Profissional em Jornalismo do 

FIAM-FAAM Centro Universitário.  
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Introdução 

Em um sistema de comunicação em que a televisão é uma das principais fontes de 

informação e entretenimento de grande parte da população, é preponderante compreender 

em que medida a produção e o consumo de notícias em plataformas cada vez mais 

convergentes ajudam a modificar o modelo de telejornalismo forjado e assimilado pelo 

público ao longo das décadas de existência da televisão. 

Segundo Médola e Grzesiuk (2010), a intervenção da técnica reconfigura os 

sistemas produtivos, os valores e os aspectos culturais e introduz novos desafios para a 

produção de conteúdos. Nesse sentido, verifica-se que o jornalismo exibido nas redes de 
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2 Doutor em Comunicação e Informação pela UFRGS, email: vicente.darde@fiamfaam.br. 
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televisão aberta do Brasil já evidencia uma nova dinâmica de produção e consumo de 

informação ocasionada pelo processo de integração dos telejornais às redes da esfera 

digital, notadamente a internet. 

Com o intuito de buscar uma valorização na convergência do conteúdo televisivo 

com a web, no dia 08 de maio de 2017 os telejornais da TV Globo em São Paulo estrearam 

novos formatos. A mudança gráfica traz uma nova “roupagem” aos produtos jornalísticos 

da TV Globo em São Paulo, porém não são suficientes para garantir a audiência sem 

alterações nos conteúdos produzidos diariamente. Com estratégias discursivas 

enfatizando o local, as vinhetas destacam temas como o clima e o trânsito da cidade e 

fornecem ao espectador um efeito de navegação em GPS. Os telejornais também 

destacam a cobertura online e a presença em plataformas digitais, como o GloboPlay. São 

Paulo foi a primeira praça da TV Globo a passar pelas mudanças, mas todas as outras 

também devem ser reformuladas. 

Para criar uma marca que seja multiplataforma, a decisão da emissora foi retirar 

“TV” do nome dos telejornais regionais, segundo um entendimento de que hoje suas 

equipes produzem conteúdos produzidos para múltiplas plataformas, não só televisão. 

Como na redação da emissora em São Paulo os programas SPTV 1ª edição e 2ª edição já 

eram tratados simplesmente como SP1 e SP2, esses nomes foram oficializados. A marca 

“TV” ainda permanece, mas como uma transição na vinheta, para “lembrar” ao 

espectador – há tempo não mais um telespectador – de que esse é o mesmo telejornal que 

conquistou a confiança e a audiência de grande parte da população paulistana e região 

metropolitana. 

Pretende-se, a partir dessas mudanças no telejornalismo local da TV Globo, 

analisar as estratégias discursivas presentes nas narrativas das edições SP1 e SP2, antigos 

SPTV 1ª e 2ª edição, que buscam reforçar valores jornalísticos como a cobertura dos 

acontecimentos a qualquer momento, a presença em diferentes plataformas e o 

dinamismo em tempo real. 

Para esta análise inicial, decidimos analisar as edições do SP1 e SP2 exibidas de 

08 a 12 de maio de 2017, semana de estreia dos novos formatos. Por fazer parte da 

investigação realizada pelo Grupo de Pesquisa Telejornalismo, narrativas e 

representações: um estudo sobre a cidade de São Paulo no século XXI do Mestrado 

Profissional em Jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário, a relevância do 

projeto também está vinculada a possibilidade de contribuição do jornalismo na 
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construção de novos olhares sobre a cidade de São Paulo e sua ocupação pela população. 

Pretende-se ajudar a repensar novas narrativas e processos produtivos na prática 

jornalística que possibilitem novos enquadramentos sobre a maior cidade brasileira. 

Para a realização desta pesquisa, recorremos à proposta metodológica de Análise 

textual, proposta por Francesco Casetti e Frederico di Chio (1999), que repassa os 

principais modos de analisar a televisão. É possível, através da análise textual, examinar 

sua linguagem, os efeitos sociais, os resultados da audiência e também as implicações 

ideológicas e políticas na sociedade. 

 

As narrativas e estratégias do telejornalismo local 

 

A televisão é, ao mesmo tempo, uma tecnologia e uma forma cultural, e o 

jornalismo, uma instituição social (RAYMOND WILLIAMS, 1997, p. 22). A partir dessa 

definição, compreendemos que o telejornalismo é uma construção social, no sentido de 

que se desenvolve numa formação econômica, social, cultural particular e cumpre funções 

fundamentais nessa formação. Coutinho (2008) explica que a concepção de que o 

telejornalismo tem como função institucional tornar a informação publicamente 

disponível e de que o que faz através das várias organizações jornalísticas é uma 

construção é da ordem da cultura. Não é da natureza do jornalismo ter se desenvolvido 

deste modo em sociedades específicas.  

Uma das principais características da linguagem dos telejornais é garantir a 

“verdade” ao conteúdo do discurso e também a própria credibilidade do enunciador. De 

acordo com Becker (2005), os textos provocam efeitos de realidade e se confundem com 

o real porque os personagens são reais e os fatos sociais são a “matéria-prima” da 

produção. São construídos na tênue fronteira entre a narrativa e o acontecimento e 

mediante seus dispositivos audiovisuais constituem-se no “espetáculo da atualidade”. “Os 

enunciados dos telejornais têm a função de permitir que aquilo que se diz exista, e, por 

outro lado, dizer o que não existe” (BECKER, 2005, p.22). 

Quando assistimos à televisão, adotamos o que Schutz (2003) denominou de 

atitude natural. Como observou o autor, ao crermos nas informações transmitidas pelo 

telejornal adotamos uma postura de suspensão da dúvida em relação ao cotidiano. Ou 

seja, cremos que as coisas são como estão evidenciadas na realidade. Isso não pode nos 

levar a raciocínio contrário, que as pessoas não têm dúvidas com relação ao que observam 
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e percebem diariamente. Como uma forma de sobrevivência, elas suspendem a dúvida. 

Vizeu (2009) afirma acreditar que a televisão – e particularmente o telejornalismo - na 

sociedade contemporânea cumpre essa a função de reforçar que a realidade existe e que 

não estamos sozinhos no mundo. 

O enquadramento das notícias organiza a realidade cotidiana e é parte importante 

dessa por causa do caráter público que é uma característica essencial da notícia, como 

definiu Tuchmann (1983). Complementa afirmando que a notícia não só define, redefine, 

constitui e reconstitui significados sociais; mas também define e redefine, constitui e 

reconstitui maneiras de fazer coisas: os processos existentes e as instituições. E a função 

pedagógica ocupa um papel central nesse processo. 

Quando analisamos o telejornalismo local – aquele que abrange uma cidade ou 

uma região específica do Estado – compreendemos que os discursos jornalísticos 

contribuem para a formação das identidades dos cidadãos. Coutinho e Fernandes (2007) 

já apontaram que a constituição das identidades é marcada pelas relações do indivíduo 

com a sociedade na qual ele está inserido. Na atualidade, essa vivência do sujeito com o 

seu meio é permeada pelas mensagens transmitidas nos meios de comunicação, em 

especial pelos telejornais, sobretudo, locais. 

O local se torna um território audiovisual que é constituído por meios dos recortes 

e reconstrução da realidade transmitida nos telejornais locais. Como estratégias de 

fidelização do seu público telespectador, os telejornais locais buscam estabelecer um 

território de pertencimento com o seu público. O SPTV 1ª Edição – agora SP1 - foi um 

dos primeiros telejornais a consolidar o conceito de jornalismo comunitário, voltando-se 

mais para a população local, com informações sobre os problemas de cada bairro.  

De acordo com o site Memória Globo4, o projeto do jornalismo comunitário foi 

desenvolvido a partir de três pilares: fazer dos telejornais da  Globo um canal de 

comunicação entre as comunidades e as autoridades públicas, criando um espaço para a 

discussão e busca de soluções de problemas da população; documentar as dificuldades de 

exercer a cidadania numa região metropolitana grande e populosa como a de São Paulo; 

e mostrar os hábitos, comportamentos, manias e modismos dos moradores, para que eles 

se vissem retratados nos telejornais. Apesar de o jornalismo comunitário estar mais ligado 

aos telejornais locais, o conceito acabou se ampliando e influenciando também a produção 

dos telejornais de rede.  

                                                 
4 http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/sptv.htm. Acessado em 20 de junho de 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/sptv.htm
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De acordo com Coutinho (2014), o cidadão busca os noticiários do telejornalismo 

para celebrar seus encontros com a cidade, o país e o mundo. É nesse momento que ele 

produz sentidos e sensações de pertença e (auto) reconhecimento. Ou seja, o 

telejornalismo é um dos caminhos viáveis para que o indivíduo possa “participar” da vida 

em sociedade. No caso do telejornal local, esse cidadão tende a se sentir ainda mais 

contemplado, já que essa produção jornalística é voltada para ele e para as demandas da 

comunidade a qual ele integra e que o afeta diretamente. “A informação sobre a realidade 

local reforça a identificação com o telespectador e o vínculo social entre os cidadãos, mas 

ao mesmo tempo é a oportunidade de atender demandas políticas e econômicas” 

(MORAES, 2012, p. 23).  

Neste território o telespectador se reconhece e convive com mensagem que 

constituiriam um repertório comum, capaz de “enlaçar” dada comunidade, como explica 

Coutinho e Fernandes (2007). As autoras apontam que essa busca por aproximação com 

o público não se ocorre de um modo ingênuo. Acarreta em credibilidade do telespectador 

e como consequência atrai anunciantes para a emissora. Assim a proximidade pode ser 

classificada como um valor notícia. Ao se ver e reconhecer diante do telejornal o público 

cria uma identidade com a emissora; que resulta na credibilidade do telejornal; e tem 

como consequência final a geração de lucro para a TV, uma vez que atrai os anunciantes 

locais (COUTINHO e FERNANDES, 2007). 

Cecília Ladeira Mota (2006) também aponta para o telejornalismo como um lugar 

de referência, para a autora o telejornal é o espaço de referência do presente, da 

modernidade. Por meio do noticiário é que o telespectador toma conhecimento do que 

acontece em sua sociedade, na qual os eventos são acelerados, mudanças acontecem a 

cada minuto. O telejornal usa do discurso da imagem como uma prática de fixação de 

significados. Mais do que transmitir os fatos, os telejornais os constroem /reconstroem, 

por meio de uma linguagem e de estratégias específicas para atingir o seu público. 

Dentro desse processo, elementos como credibilidade e qualidade da informação 

contribuem significativamente para o bom relacionamento entre o telejornal e a audiência. 

Entretanto, atualmente esses itens têm sido insuficientes para o telespectador, que passa 

a demandar novos atributos, entre eles a maior abertura para participação da audiência no 

telejornal, interatividade e, principalmente, maior agilidade com a informação. De um 

modo geral, essas demandas têm pressionado as empresas jornalísticas a repensarem 
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alguns de seus conceitos e investirem em mudanças para fidelizar essa audiência, como a 

que ocorreu no telejornalismo da TV Globo em São Paulo. 

 

Produção de conteúdo multiplataforma 

 

O jornalismo passa por um questionamento importante quanto ao papel que 

desempenha junto à sociedade que, cada vez mais, é produtora dos seus próprios 

conteúdos. O uso das tecnologias digitais, como smartphones e tablets, tem crescido entre 

a população brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, para o registro de 

fatos do cotidiano. Em um estudo sobre o telespectador como produtor de conteúdo, 

Musse e Thomé (2015) afirmam que a participação do público no telejornalismo atravessa 

os noticiários regionais, tornando esse público um “aliado” que abastece o noticiário de 

imagens. Em grande parte dos vídeos enviados pelos telespectadores às emissoras, os 

conteúdos estão vinculados à denúncia e reclamação, como identificaram Musse e Thomé 

(2015) na análise da participação do público no RJTV, telejornal da TV Globo exibido 

no Rio de Janeiro.  Ao enviarem esse material, apontam as autoras, os cidadãos “[...] 

entregam ao telejornal a função de defensor e de mediador na sua relação com o poder 

público, legitimando o poder da imprensa” (2015, p.05). 

Para Jenkins (2009), nas mídias tradicionais os receptores eram considerados, 

muitas vezes, apenas como consumidores passivos, previsíveis, estáveis e até leais a 

algumas empresas. Agora, devem ser pensados como usuários ativos, migratórios, 

conectados socialmente e, por isso mesmo, receptores barulhentos A convergência digital 

pode representar uma oportunidade para expansão de negócios em novas plataformas, 

mas também um risco pela fragmentação do mercado.  

A mudança na forma de fazer televisão é inevitável diante da participação do 

telespectador, munido de smartphone conectado à internet como um meio para colaborar 

com sugestões de pautas para um telejornal ou até mesmo enviar fotos e vídeos para 

denunciar algo errado. É com esta interação e com a evolução tecnológica, que resultou 

numa nova forma de consumo da mídia. Jenkins (2009, p.29) se refere à convergência 

como “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia”, Convergência é 

uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 

2009). 
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Em mais de sessenta anos no Brasil, a televisão já estabeleceu um padrão de 

qualidade reconhecido mundialmente. No caso do telejornalismo, as rotinas de produção, 

os valores de noticiabilidade e a estética dos conteúdos são aceitos plenamente pela 

audiência. Tudo isso deve ser levado em conta na produção da informação audiovisual 

para outros dispositivos de recepção. As novas relações entre audiência e mídia 

potencializadas pela web exigem uma tentativa de quebrar as barreiras entre produção e 

recepção. Na televisão, quando o telespectador busca informações complementares, 

manifesta suas opiniões ou participa da produção das notícias, deixa a clássica posição 

passiva para se tornar sujeito no processo de comunicação. Todas estas mudanças atingem 

diretamente “o fazer telejornalismo”.  

A televisão opera com suas características próprias, mas começa a funcionar e 

fazer funcionar a partir de uma plataforma tecnológica convergente, a digital, e de uma 

cultura da convergência (JENKINS, 2009). A convergência tecnológica deve ser 

considerada como interveniente na produção das notícias, mas também se faz presente 

em seus efeitos, em seus produtos. É causa e é resultado. A partir de uma cultura da 

convergência, vemos que a TV digital muda a face da televisão enquanto meio de 

comunicação e de produção de sentidos, mas é preciso ponderar e mostrar que a TV tem 

suas características próprias e continuará tendo. É interessante perceber que, nesse terreno 

movediço, a TV muda, mas também continuará sendo a mesma. 

O empoderamento do telespectador parece já ser uma realidade com o uso da 

internet de forma complementar. Por meio do fenômeno da segunda tela, pela qual os 

usuários comentam e compartilham nas redes sociais o conteúdo exibido pelas emissoras 

de TV, a interação se intensifica e ajuda a modificar as relações entre produtores e 

consumidores de notícias. Finger (2014, p.219) aponta que essa “[...] é a oportunidade de 

estender a conversa da sala de estar para qualquer outro lugar, amplificando o poder do 

telespectador e também reforçando o laço social”. A notícia pode nascer numa publicação 

no Twitter ou numa conversa no Facebook, chegar à redação da TV, passar pelo jornal e 

repercutir em qualquer outro meio, com linguagens, estéticas e narrativas diferentes e 

complementares (TOURINHO, 2012).  

Entretanto, essa oportunidade de aproximação que veio com a convergência dos 

meios, nos dá a falsa ideia de interação. De acordo com Fabiana Siqueira e Alfredo Vizeu 

(2014), não podemos negar que a interação existe, porém é limitada no telejornalismo. “É 

mais um efeito de participação do que uma “participação”, propriamente dita, em função 
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do papel de mediação jornalística” (SIQUEIRA e VIZEU, 2014, p.56). Em meio à crise 

de audiência estabelecida diante da oferta de novos e cada vez mais frequente canais 

informativos, os veículos tradicionais, e notadamente a TV aberta, passam cada vez mais 

a buscar atender os apelos do público que, por sua vez, também almeja em muitos casos 

participar no processo de criação de novos formatos, tornando-se muitas vezes 

protagonistas desse modelo. 

Análise da primeira semana dos telejornais SP1 e SP2 

O telejornal SPTV, transmitido pela TV Globo para a capital paulista e municípios 

que compõem a região metropolitana, estreou em janeiro de 1983, com o intuito de 

ampliar o espaço para o jornalismo regional na grade de programação da Rede Globo. 

Uma mudança significativa nos telejornais SPTV foi a estreia, em 2008, de um novo 

cenário com estúdio panorâmico, construído no alto do prédio da sede da TV Globo na 

capital paulista, às margens do Rio Pinheiros. O espaço permitiu que os telejornais locais 

tivessem como fundo a própria cidade de São Paulo, que tinha como propósito aumentar 

a proximidade dos programas com o público. Atrás dos apresentadores, uma vista de 180 

graus mostra o trânsito e o clima naquela região, além de um dos cartões postais da cidade, 

a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira. 

Já em 2011, com a estreia do jornalista César Tralli na bancada, veio uma 

reformulação visual no SPTV - 1ª Edição. Foi montado um set de entrevistas e instalados 

três telões para dar mais agilidade na interação com os repórteres, especialistas, 

convidados e tornar o programa mais dinâmico. Como jornal local, a cobertura sobre o 

que acontece no dia a dia da cidade se torna prioridade. Ainda mais em uma cidade como 

São Paulo, a maior do país, com mais de 11 milhões de habitantes, segundo o IBGE 

(2011). Uma mudança que marca também a convergência com a internet é que, desde 

fevereiro de 2013, o SPTV – 1ª Edição é exibido simultaneamente pela internet. 

As mudanças no telejornalismo local da TV Globo São Paulo, já citadas no início 

desse artigo, que ocorreram em 08 de maio de 2017, vieram acompanhadas de outras 

novidades. Alterações no padrão visual também aconteceram em GCs (gerador de 

caracteres) que são levados à tela, como se vê na imagem a seguir: 
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Figura 1: Escalada do SP2 do dia 08 de maio de 2017. 

 
 

 

Na edição de estreia do SP2, logo após as manchetes, o apresentador Carlos 

Tramontina destaca: “O SP2 está de cara nova. Mais informação, mais recursos gráficos, 

mais interação, e a credibilidade que você já conhece. A sua participação é muito bem-

vinda. Uso a hashtag SP2 nas redes sociais e participe”. Compreendemos que a TV Globo 

considera como valores do telejornalismo contemporâneo a interação, o visual gráfico 

moderno e também o reforço da credibilidade nas informações transmitidas. Como 

estratégia para demonstrar a importância do telejornal, o apresentador chama uma 

reportagem sobre um estudo inédito acerca dos roubos e furtos de motos. Outro valor-

notícia reforçado nesta edição do telejornal é o ineditismo da informação.  

A reportagem especial preparada para a estreia do novo programa reforça a 

representação da capital paulista marcada pela violência, típico da cidade mais populosa 

do país. Após o término da reportagem, o apresentador Carlos Tramontina apresenta 

números dos roubos em todo o estado no novo telão interativo. 

 

Figura 2: Apresentador lê dados no telão. 

 

O telão também é usado na sequência para mostrar imagens ao vivo, geradas por 

meio do Motolink, reforçando a presença em tempo real do telejornal pelas ruas da capital 

paulista.  

Figura 3: câmera ao vivo em cima da Motolink. 
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A mudança mais significativa, buscando uma integração multiplataforma, é que 

os telejornais locais buscaram novas linguagens para estimular a participação da 

audiência não apenas como personagens ou como pauteiros, mas como produtores de 

conteúdo. Nesta relação, em que é simulada uma parceria entre audiência e emissora, 

como definem Musse e Thomé (2015, p.08), “[...] esses consumidores-produtores, no 

entanto, funcionam como apuradores e coletores de um material que pode ou não ser 

aproveitado no telejornal, de acordo com critérios dos jornalistas”.  

A seguir, temos alguns exemplos de como esse conteúdo gerado pelo público nas 

redes sociais foi reordenado pelo telejornal. Logo após a reportagem sobre o roubo de 

carros, no dia 08 de maio de 2017, o apresentador Carlos Tramontina destaca: “agora a 

palavra do telespectador que também não se desliga das redes sociais. E nós vamos ver 

aqui a participação de alguns internautas. Olha só quanta gente falando”.  

 

Figura 4: Apresentador lê comentários dos internautas. 

 

 

A vinheta também passou por reformulação. Depois da escalada, entra a vinheta 

que mostra as regiões da cidade em três dimensões com apontamentos dos bairros de São 

Paulo. A mudança na logomarca do telejornal será feita de forma gradativa: com o tempo, 

a Globo quer deixar de chamar os seus jornais locais do meio dia e da noite de SPTV, 

usando a nomenclatura SP1 e SP2. A presença do nome SPTV pode ser uma estratégia 

utilizada pela emissora para não perder a credibilidade e a marca histórica já conquistada. 

Os diretores da emissora entendem que usar o nome TV deixa o jornal com uma cara 

antiquada, já que a televisão não é a única plataforma de informação hoje em dia. A 
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mudança demonstra a preocupação que a Globo está tendo com as redes sociais e a 

inserção de seus conteúdos nas plataformas digitais, mais especificamente no Globo Play. 

 

Figura 5: Vinheta de abertura do SP1dia 08 de maio de 2017. 

    

 

Como telejornais locais, a cobertura sobre o que acontece no dia a dia da cidade 

se torna prioridade. No SPTV 1 e 2, a temperatura dos bairros de São Paulo e cidades da 

Grande São Paulo são mostrados. Um exemplo: num link ao vivo, que acontece no 

Paraíso, zona sul da capital, o repórter é creditado do local, juntamente com o clima do 

bairro. Um relógio fixo com hora e o clima também são exibidos na parte superior da tela.  

Através de um software novo, o telejornal fornece mais detalhes de alternativas 

para desafogar as vias comuns, mostrando alternativas para o telespectador. Para 

demonstrar a importância do telão interativo, destacamos as imagens a seguir do SP1. A 

apresentadora utiliza a tela para falar sobre um dos grandes problemas da cidade, o 

trânsito de São Paulo. No telão é colocado a imagem de um aplicativo que mostra as vias 

de maior congestionamento na cidade. O objetivo da utilização desse recurso é auxiliar o 

telespectador para que ele evite trafegar nessas vias congestionadas. 

 

Figura 6: Mapa de vias congestionadas na cidade dia 08 de maio de 2017. 

   

 

Logo na abertura do telejornal SP1 no dia 08 de maio de 2017, a apresentadora 

Glória Vanique, que cobre o apresentador Cesar Tralli em suas ausências, reforça as 

mudanças realizadas no telejornal e ressalta a possibilidade maior da participação do 

telespectador no programa. Ela deixa claro que o jornal “ganhou uma roupagem mais 

moderna” e diz que as cores laranja e branco “tem tudo a ver com a hora do almoço”. Ela 
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ressalta a importância dos “telões interativos” com a justificativa de que esses 

equipamentos aproximarão ainda o jornal dos telespectadores. Para comprovar o que ela 

está dizendo, a apresentadora demonstra a interatividade mostrando textos de pessoas 

escritos nas redes sociais. “Que venham você Glorinha e Tramonta agora no SP1 e SP2”. 

“Tá lindo, senti falta do relógio no canto esquerdo, ao invés das temperaturas”. Logo em 

seguida a apresentadora explica que para o telespectador participar por meio das redes 

sociais, ele deve usar a hashtag SP1. Para finalizar a apresentadora mostra uma publicação 

realizada pelo apresentador titular do SP1, Cesar Tralli, que naquela semana estava de 

férias. “Olha quem tá aqui! Cesar Tralli! Tô com muita saudade de vocês! E muito feliz 

com o novo visual do SPTV... agora SP1! Dia 15 então a gente se vê por aí! Beijo no 

SP1! Fique em Paz!” A apresentadora chama o telespectador para participar do jornal 

com comentários e sugestões. 

 

Figura 7: Apresentadora mostra as novidades do telão interativo dia 08 de maio de 2017. 

 
 

A interatividade demonstra ser a marca mais forte do SP1. As perguntas feitas por 

telespectadores por meio das redes sociais entram três vezes ao longo do telejornal. A 

apresentadora mostra o texto enviado pelo internauta e logo em seguida o apresentador 

fala sobre o assunto, passa para um especialista comentar ou então chama o repórter para 

dar a informação ao vivo sobre o assunto pautado. Este jornalista pode estar no local do 

fato ou no Globocop, como foi registrado na interação a seguir. Uma internauta perguntou 

sobre um problema no metrô. A apresentadora chamou a repórter que estava no 

helicóptero para mostrar as causas do problema enfrentado pela internauta.  
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Figura 8: Interatividade com internautas nas redes sociais dia 08 de maio de 2017. 

  

     
 

E para demonstrar a interatividade e participação do telespectador, as redes sociais 

e os e-mails ganham força no programa e são acionados quando os colunistas do SP1 

aparecem no telejornal para tirar dúvidas, como é o caso do Márcio Rachkorsky, que fala 

sobre problemas em condomínios. 

 

Figura 9: Comentaristas respondem dúvidas de telespectadores e internautas dia 09 de maio de 2017. 

       

    

Considerações 

 

O telejornalismo acompanha o telespectador que, por sua vez, já pode colaborar, 

comentar, opinar e compartilhar mensagens devido à interatividade horizontal 

proporcionada pela internet. Essa participação ativa da audiência é a principal 

transformação do momento. Por isso, mais do que representar o resultado de uma 

significativa evolução tecnológica que vem sendo construída ao longo dos anos, a 

chamada “era digital” altera profundamente as relações sociais e o fazer jornalístico, 

descortinando novas linguagens, modelos e narrativas. Nesta breve análise das mudanças 
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no telejornalismo local da TV Globo, compreendemos que, para além de mudanças 

tecnológicas e visuais, o jornalismo busca reforçar valores jornalísticos como a cobertura 

dos acontecimentos em tempo real, funcionando como uma “janela para o mundo”, ao 

mesmo tempo em que reforça a presença em diferentes plataformas.  

Esse discurso de jornalismo multiplataforma está presente do início ao fim dos 

telejornais. Seja na fala dos apresentadores, passando pelos repórteres e colunistas. Nesse 

processo, a participação do público, seja enviando informações ou comentários, é 

preponderante para manter o vínculo entre emissora e (tel)espectadores. Por mais que 

possa ser ainda um efeito de participação – por conta dos constrangimentos de tempo e 

espaço dos telejornais, o público se reconhece como parte da comunidade mediada pelo 

telejornalismo. 

Como já analisaram Musse e Thomé (2015), a participação dos telespectadores 

contribui na construção do cotidiano e das representações sobre uma parte da cidade que 

pode ficar muitas vezes à margem do olhar do poder público e da própria imprensa. 

Entendemos que esse é um dos pressupostos do jornalismo comprometido com o interesse 

público. Adotando esse discurso, o telejornalismo busca manter sua credibilidade e 

garantir sua audiência para sobrevivência financeira. 
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