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Resumo 

 

O artigo aqui apresentado discute a utilização de vídeos colaborativos no telejornalismo. 

Com o surgimento da web e das novas tecnologias o cidadão passou a ter novos 

comportamentos e o jornalismo de TV também modificou seu modo de noticiar os fatos. 

A necessidade da boa qualidade da imagem foi substituída pela “realidade” transmitida 

pelo vídeo amador. Com objetivo de pesquisar essa característica colaborativa no 

telejornalismo e suas consequências, analisamos sob a ótica dos critérios de 

noticiabilidade de Lage, uma reportagem da emissora RPC, transmitida na semana do 

fato que ficou conhecido como “Massacre do centro cívico”, no ano de 2015.  

 

Palavras-chave: comunicação, telejornalismo, imagem. 

 

 

1. O cidadão comum na TV 

O avanço da tecnologia e dos meios de comunicação permitiu o 

surgimento de uma nova maneira de trocar informações e produzir notícias jornalísticas. 

Os papéis tradicionais de emissor e receptor da mensagem sofreram modificações. 

Antes centralizada e unidirecional, a comunicação agora possibilita inúmeras formas de 

transmitir detalhes sobre fatos e acontecimentos. 

A profissionalização da mídia televisiva exigiu que um modelo fosse 

seguido, o padrão de texto, palavras, movimentos de câmera, cortes de imagem e 

edição. Essa formalização pode ser percebida até mesmo na aparência dos profissionais. 

Porém, é cada vez mais comum assistirmos produtos televisivos que busquem o 

diferencial, fujam em parte desse padrão. Busca-se a conversa com o público de modo 

que a notícia fique clara, por meio de exemplos visuais, imagens mais divertidas e 

contextualizando os fatos. Essa busca pela proximidade com o telespectador e a 

manutenção da audiência, refletem no texto e também nas imagens presentes em um 

telejornal.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestrando do Curso de Comunicação da UEL, email: giovannamachado92@gmail.com 
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Essas transformações ditam novos rumos às condutas 

contemporâneas. O telespectador, ouvinte, leitor, antes fonte ou pauta, agora tem a 

possibilidade de transmitir informações. No jornalismo, essas possibilidades alteram 

profundamente a frequência e a quantidade de participação do receptor na produção de 

notícias. 

Com a chegada da internet, os formatos impresso, radiofônico e até 

mesmo televisivo precisaram se reinventar. Apesar de sofrer modificações, a televisão 

ainda possui a fidelidade de seu público. O estudo
3
 Ad Reaction, elaborado pelo 

instituto de pesquisa Millward Brown, consegue identificar em média quantos minutos 

as pessoas de um país gastaram assistindo vídeos em diferentes meios. De acordo com 

esse monitoramento, no Brasil, em um dia do mês de junho de 2017, os brasileiros 

gastaram em média 78 minutos assistindo à TV ao vivo e 57 minutos assistindo a vídeos 

em smartphones.  

O fácil acesso à informação e as inovações como smartphones e 

tablets fizeram com que o cidadão também pudesse fazer notícia e comentar sobre ela. 

Coube ao jornalismo dar espaço ao seu público. A interatividade vem sendo cada vez 

mais utilizada e o telejornalismo também adaptou alguns conceitos. Apesar de o sinal 

digital estar em expansão para as cidades do interior e as emissoras prezarem pela boa 

qualidade da imagem produzida, é cada vez mais comum assistirmos a vídeos 

produzidos por telespectadores, imagens feitas com celulares, distorcidas, tremidas, mas 

que passam o flagrante que a TV necessita. A utilização jornalística dos conteúdos das 

câmeras amadoras muitas vezes se mostra irrecusável às emissoras porque as imagens 

provindas destes dispositivos carregam em si uma promessa ontológica de autenticidade 

(JOST, 2007). O dito flagrante é de forte atração tanto para os produtores quanto para os 

receptores, que entendem estar diante de uma representação do que efetivamente 

aconteceu, algo diferente do olhar ideologizado ou sistematizado das instâncias 

midiáticas. 

Bacellar e Bistane (2010) explicitam a força que a imagem pode ter, 

“Uma imagem é capaz de garantir a veiculação de um assunto que talvez nem fosse ao 

ar se o cinegrafista não tivesse a sorte de captar o flagrante”. No caso das imagens 

colaborativas, esse cinegrafista é o cidadão comum que estava no local e na hora em que 

ocorria um fato inusitado.  

                                                 
3
 www.millwardbrown.com/adreaction/video 
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 Dentro dessas mudanças estão incluídas as novas relações entre o 

emissor e o destinatário e as diferentes mídias, que vem assumindo novos papéis. A 

comunicação, que antes tinha como característica ser centralizada e unidirecional, 

agora, passa a ter uma infinidade de possibilidades. 

 

As novas tecnologias têm possibilitado também transformações 

significativas na posição de quem recebe os produtos jornalísticos, 

fazendo com que extrapolem a noção única de “receptor”, para 

assumir uma posição atuante e participativa frente aos meios de 

comunicação (AMORIM, 2009, p.02). 

 

A autora Amorim (2009) afirma que a participação de cidadãos 

comuns, leigos no que diz respeito ao campo do jornalismo, vem sendo chamada de 

jornalismo participativo, jornalismo cidadão (citizen journalism) ou jornalismo open 

source (código aberto). Essa produção teve início nos veículos online e impressos, e em 

um tempo recente, começou a se fazer presente também no jornalismo televisivo, 

principalmente, com a chegada de smatphones, tablets e câmeras pequenas, de preço 

acessível ao consumidor e também fáceis de ter consigo em todos os lugares. Essa 

popularização protagonizou a nova prática do cidadão comum. A produção e envio de 

imagens pelo cidadão leigo acarreta em significativas alterações tanto no produto final, 

quanto no processo que conduz a sua produção, refletindo nas rotinas dos profissionais e 

dos cidadãos que agora participam da confecção do produto jornalístico. Estudiosos do 

webjornalismo, como Primo e Träsel (2006) não esgotam os fatores que levam o 

cidadão a querer participar do processo noticioso, mas apontam como principais fatores 

o maior acesso à Internet e interfaces simplificadas para publicação e cooperação 

online, a popularização e também miniaturização de câmeras digitais e celulares. 

A participação de cidadãos na produção telejornalística, no entanto, 

pode oferecer algumas barreiras ao público, pois a veiculação não está totalmente nas 

mãos do receptor. O que ele detém é a informação, a matéria prima de uma possível 

reportagem, o registro de um fato relevante ou não para a sociedade. Amorim afirma 

que a edição dessas informações está nas mãos dos profissionais. 

 

 

 

  



 

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

 

 4 

As escolhas, o julgamento dessa informação a partir de critérios 

jornalísticos segue nas mãos dos profissionais, ao contrário da web em 

que o cidadão pode, ele mesmo, definir o que tornará público. Logo, 

são níveis de participações distintas. Neste contexto, as denominações 

de “cidadão-repórter” ou “cidadão-jornalista” comuns na web, talvez 

já não caibam para o que se pratica no jornalismo de TV (AMORIM, 

2009, p.04). 

 
 

Por outro lado, surgem novas possibilidades. Por exemplo, o telejornal 

Paraná TV (da emissora RPC - afiliada da Rede Globo), que escolhemos para nossa 

análise por aparentemente conter características da participação do cidadão comum. 

Como a exibição de alguns quadros participativos: O “A gente já foi assim” é um 

quadro onde os telespectadores mandam fotos antigas para serem relacionadas com as 

notícias daquela época e em “Desaparecidos” quem estiver procurando por pessoas 

pode ter seu depoimento gravado e exibido durante a programação, e o telejornal conta 

ainda com outros flagrantes e colaborações dos telespectadores no seu cardápio.  

Logo, vemos que essa modalidade participativa possibilita aos 

telejornais uma maior cobertura de pautas que, por motivos internos à rotina de 

produção, não poderiam se transformar em notícia. É por meio dessa “estratégia 

interativa” que a emissora pode ter acesso a imagens de grandes tragédias, acidentes, 

flagrantes esportivos que, por algum motivo, a TV não estava presente.  Amorim cita 

alguns desses motivos: 

 

 [...] Rotina limitada pelo número de operadores de câmera, ou opções 

de deslocamento até o fato. Ou seja, recursos técnicos e humanos que 

por ventura poderiam “derrubar” a pauta podem ser remediados 

quando o material informativo, ao invés de ser colhido pelos 

profissionais, é levado até eles pelas lentes de quem vivenciou ou 

presenciou o acontecimento (AMORIM, 2009, p.05). 

 
 

Observa-se que a já dita popularização das tecnologias que capturam e 

registram o real e a utilização constante das câmeras de celulares por parte dos 

receptores vem causando rearranjos na tradicional produção jornalística. Além disso, no 

campo teórico, o fenômeno da participação dos telespectadores só vem a corroborar 

com um novo olhar sob o receptor, que abandona o estigma de passividade diante dos 

meios de comunicação. A produção e recepção já não se encontram em polos opostos, 

como os modelos clássicos do processo comunicativo. Esse processo está passando por 

uma mudança em que a interação e interatividade são protagonistas. Tal fenômeno pode 
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desencadear uma oportunidade propícia para repensar a prática jornalística, a fim de 

compreendermos os contornos que o jornalismo e a comunicação assumem na 

contemporaneidade. A fim de analisarmos essa nova prática, escolhemos uma 

reportagem transmitida pela emissora RPC, na semana do considerado “Massacre do 

Centro Cívico”, fato que contextualizamos a seguir. 

 

2. O “Massacre no Centro Cívico”: 

                

 

Em 2015, no mês de fevereiro, os professores da rede pública de 

ensino começaram uma greve devido a um pacote de medidas administrativas que o 

governo do estado do Paraná colocou em votação. Dentre as medidas previstas estava o 

início da Nota Fiscal Paranaense, mudança nas medidas tributárias, instituição do Cadin 

(Cadastro Informativo Estadual), corte do auxílio transporte para servidores afastados, 

suspensão do quinquênio
4
 e anuênio

5
 dos servidores públicos, extinção da Paraná 

Previdência e retorno às salas de aula dos doze mil docentes que estavam afastados da 

sala de aula e em outras atividades administrativas. Devido à forte impopularidade de 

grande parte dessas medidas, o pacote também ficou conhecido como “pacotaço de 

maldades”. O que era previsto pelo executivo para passar sem muito tumulto na 

Assembleia Legislativa, gerou mobilização dos servidores, estudantes e APP Sindicato 

(Associação dos Professores Paranaenses – Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Pública do Paraná).  

                                                 
4 Abono incorporado ao salário do funcionalismo público por cada cinco anos de serviço efetivamente prestado, 

ininterruptamente. 

5 Adicional ao salário devido a cada 1 ano de serviço público federal efetivo. 

Frame da reportagem exibida no dia 30/04/15 
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Além do fim do “pacotaço”, para retomar às aulas, os servidores 

também exigiam a reposição de inflação de 8,17% e a contratação de merendeiras e 

profissionais de limpeza para as escolas, pois consideravam não haver condições 

favoráveis para iniciar o ano letivo naquele contexto. Após um período de negociações e 

acerto sobre o parcelamento dos pagamentos, as aulas foram retomadas. Porém, ainda 

no mês de março do mesmo ano, foi colocada em pauta na Assembleia Legislativa 

novamente a votação do pacote de medidas envolvendo a extinção do quinquênio, do 

anuênio e mudanças no Paraná Previdência, fato determinante para o retorno da greve e 

também desencadeador da grande mobilização que tomou conta do estado paranaense. 

Aquele mês de abril foi marcado por protesto de estudantes e 

professores em todo o estado. No dia 29 de abril, dia da votação da pauta do pacote de 

medidas de arrocho, em Curitiba, a Praça dos Três Poderes tornou-se uma praça de 

guerra. Um dia antes, haviam chegado à capital, reforços policiais de todo o estado. A 

Assembleia foi cercada por manifestantes e os policiais formavam um cordão de 

impedimento. Lá também estavam professores, servidores e estudantes vindos de todo o 

Paraná para protestar.   

Por volta das 15h, quando o protesto se intensificou e os manifestantes 

tentavam ultrapassar as grades de isolamento colocadas pela polícia, bombas de gás 

lacrimogêneo foram lançadas e balas de borracha foram usadas contra a população civil 

ali reunida. Repentinamente, a prefeitura da capital precisou transformar-se em uma 

enfermaria improvisada para atender os muitos feridos; ao final daquela noite, por meio 

da cobertura dos meios de comunicação, sabia-se que o número beirava duzentos 

indivíduos feridos e, dentre eles, havia muitos servidores, como também parte da 

imprensa estava entre os necessitados de atendimento médicos, todos os presentes 

sofreram com o efeito do gás lacrimogêneo. A televisão pode mostrar as imagens 

impressionantes e a grande correria e desespero que tomou conta do local. Tendo acesso 

às imagens dos repórteres com os olhos inchados e lacrimejantes e com dificuldade de 

respirar devido ao gás, foi possível que o telespectador também se sentisse dentro da 

praça naquele momento de violência indiscriminada, quando o conflito procurou ser 

resolvido pela força dos armamentos e dos animais.  

Num momento histórico como esse, a cobertura jornalística não 

precisa de muitas palavras, as imagens falam por si. A dificuldade é dosar a emoção 

vivida por eles naquele momento e dar voz às informações dos manifestantes e das 
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autoridades, ambos agentes sociais com atração política, seja ela partidária ou não. Em 

meio a esses fatos, um vídeo gravado por uma pessoa dentro da Assembleia Legislativa 

do Paraná foi abordado em uma das reportagens na semana da cobertura do massacre. 

No vídeo é possível ouvir pessoas comemorando o ataque sofrido pelos manifestantes 

presentes na Praça dos Três Poderes.  

Nosso trabalho aqui é entender de que maneira esse vídeo foi 

abordado pela cobertura e as consequências dessa utilização para o jornalismo e os 

receptores da informação. 

 

3. Análise da reportagem: 

                    

 

No dia 30 de abril, um dia após o ocorrido na capital paranaense, 

grande parte da população já havia tomado conhecimento dos acontecimentos, 

principalmente, pelos veículos de comunicação e o seu poder de levar a informação para 

um enorme público. O Paraná TV de Londrina utilizou a prática de um dos blocos do 

telejornal ser ancorado por Curitiba, assim, esse bloco do jornal ficou dedicado para as 

notícias do conflito na capital. Dessa parte, destacamos a matéria da repórter Cristina 

Graeml, que busca elucidar ao telespectador do telejornal como foi a aprovação do 

Projeto de Lei que altera a Paraná Previdência e qual foi a repercussão do “massacre” 

do dia anterior. 

Sendo um veículo de TV, o telejornal utiliza inúmeras vezes as muitas 

imagens do grave ocorrido no dia anterior, ora repete uma imagem ou sonora marcante, 

ora traz novas imagens, que pela grandeza ou sofrimento de quem está no local, provoca 

Frame do vídeo cedido para a reportagem exibida no dia 30/04/15 
 



 

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

 

 8 

certo choque emocional em quem assiste. A matéria, que traz detalhes dos bastidores da 

votação, tem início com uma imagem vista de longe, trata-se da polícia jogando um jato 

d’água nos manifestantes. Em seguida, vemos imagens de policiais batendo com o 

cassetete e chutando manifestantes que estavam indefesos, desarmados e ao chão. Sem 

descrever o que o telespectador vê na tela, a repórter lança uma informação que ficou 

conhecida por meio das redes sociais, um vídeo gravado por meio de celular, de dentro 

da Alep, que seriam de servidores daquela casa comemorando cada investida da polícia 

contra os servidores estaduais presentes na praça. O seguinte texto acompanha a 

imagem do vídeo: 

 

“Um vídeo que circula pelas redes sociais revela como alguns 

funcionários do Palácio acompanharam a reação da polícia à tentativa 

dos professores de entrar na Assembleia Legislativa”. (Reportagem 

exibida pelo Paraná TV – 30/04/15). 

 

 

O áudio da imagem mostra o deboche de algumas pessoas que 

trabalham no Palácio, elas gritam para comemorarem os jatos d’água e tiros de balas de 

borracha lançados contra os manifestantes. Assim, a jornalista não faz comentários 

sobre o vídeo, deixa que cada telespectador interprete a ação dos funcionários. Após 

mostrar a nota de repúdio à violência divulgada pelo governo, a repórter fala sobre outro 

vídeo amador que mostra o Presidente da Casa, Ademar Traiano, eximindo dele e dos 

demais políticos qualquer culpa, e dizendo que a responsabilidade daquela ação de 

repressão cairia apenas sob o governo, o executivo. A partir desse vídeo, durante os 

próximos cinquenta e quatro segundos da reportagem, a voz da repórter não aparece, ela 

mostra o Presidente da Assembleia e o Líder da Oposição na Casa argumentando sobre 

a decisão de votar o Projeto, mesmo com a violência que havia tomado conta da Praça 

do Centro Cívico. Por meio de uma arte exposta na tela, a repórter explica qual será a 

mudança feita na Paraná Previdência e segue com a passagem: 

 

“Os estilhaços das bombas e tiros disparados nessa praça foram muito 

além do Centro Cívico, atingiram a sociedade como um todo. Hoje 

representantes de vários segmentos fizeram questão de se manifestar”. 

(Reportagem exibida pelo Paraná TV – 30/04/15). 

 

 

A passagem dessa reportagem é marcante, devido ao tom do texto da 

repórter, pouca informação é fornecida, mas ela expõe a repercussão que a ação do dia 
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anterior provocou, não só nos manifestantes, como no restante da sociedade. A 

reportagem segue mostrando o posicionamento de alguns sindicatos, da OAB e também 

da Arquidiocese de Curitiba, o que chama atenção na entrevista do padre entrevistado é 

a imagem que ilustra o texto da repórter “Para a arquidiocese de Curitiba, a violência 

fere as leis cristãs”. Nesse momento, mostra a imagem do padre negativando a cabeça, 

como quem confirma a reprovação da atitude do Estado no dia anterior. A imagem é a 

metáfora que reafirma a indignação, a postura e a opinião do entrevistado. Após a 

reportagem, o apresentador lê a seguinte nota:  

 

“A lista completa dos deputados que votaram a favor e os que 

voltaram contra a mudança na Paraná Previdência, você confere no 

nosso site, o G1 Paraná”. (Reportagem exibida pelo ParanáTV – 

30/04/15). 

 

 

Sobre esse texto, podemos ter duas interpretações: o telejornal tem o 

tempo escasso e não há tempo para dizer todos os nomes, ainda pode ser que haja algum 

interesse de não expor em um veículo de comunicação de massa, com grande alcance de 

público, o nome dos políticos. 

Nesta matéria, observamos que, sutilmente, o telejornal toma partido a 

favor dos manifestantes. A repórter recua em seu texto e deixa que as sonoras gravadas 

pelas autoridades falem por si. Nesse caso, “a fonte é praticamente que faz a notícia” 

(ALSINA, 2009, p.169); a jornalista não precisa dizer muita coisa, pois as gravações 

das autoridades (ora debochadas, ora na defensiva) e também os vídeos amadores 

contidos na reportagem oferecem ao telespectador uma interpretação para os fatos. De 

acordo com a autora Martins (2005) os efeitos de sentido causados pelos conteúdos dos 

dispositivos de real se sustentam, conseguem justificar sua inserção nas agendas 

jornalísticas, em razão da expectativa trazida ao seu público de estar diante de imagens 

que revelam algo provindo da esfera do real, distante do já conhecido modo de fazer da 

mídia. Ainda segundo a autora, a utilização de vídeos amadores apontam para “a busca 

da exposição do real através do enfoque de momentos anteriormente desconsiderados 

pela mídia, cenas e situações classificadas como da esfera íntima, de bastidores” 

(MARTINS, 2005, p. 07). Fora desse contexto, um vídeo de comemoração a um 

massacre, certamente passaria em branco na cobertura de um telejornal. 
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A principal mudança é que agora o jornalismo se vê instado a repensar 

suas práticas de forma a adaptar-se a uma estética que se molda pela 

transparência, pela suposta translucidez entre o fato e sua 

representação – o que estaria mais próximo de ocorrer, conforme as 

convenções estéticas em vigor, no registro amador, impregnado de 

subjetividades. Esta é a lógica que sustenta o ideário da transparência 

preconizado pelo advento das mídias digitais. (MARTINS, 

2017,p.182) 

 

Observa-se a adequação dos conteúdos vindos de dispositivos, para 

que seja possível adentrar nas agendas do telejornalismo, para isso a narrativa elaborada 

pela repórter se faz necessária complementando as informações e enfatizando onde a 

atenção do telespectador deve estar. Por mais que as imagens capturadas pelas máquinas 

tenham uma posição central no texto, o sentido é concretizado por meio dos diversos 

elementos constituintes da reportagem jornalística.  

Alfredo Vizeu (2006) defende que os valores-notícia não devem ser 

entendidos apenas como uma escolha subjetiva do jornalista, mas sim como um 

componente de todo o processo produtivo. Lage (1979) também indica uma série de 

valores/notícia e, no campo das avaliações empíricas, o autor cita como mais 

importantes os itens: proximidade, atualidade, identificação, intensidade e ineditismo. 

O critério de proximidade seria pelo fato do homem identificar-se com 

o que está próximo independente desta proximidade ser relativa às trocas materiais ou 

culturais. Nessa cobertura, a proximidade justifica-se pelo fato da manifestação e 

conflito ter ocorrido na capital do nosso estado e envolver servidores de muitas cidades 

do Paraná. A atualidade faz referência ao fato do homem interessar-se pelos fatos mais 

recentes, mais próximos no tempo, a cobertura teve início antes do estopim presenciado 

no dia 29 de abril e continuou no dia seguinte, ou seja, estava presente em tempo real, o 

que justifica seu “valor-notícia”. O processo de identificação social pode ocorrer por 

semelhança em algum aspecto considerável e real, ou por semelhança entre o real 

proposto e as aspirações fantasias, desejos do consumidor. Nas notícias, os 

telespectadores podem identificar-se pelo fato dos professores e demais funcionários e 

categorias estarem reivindicando seus direitos, o que envolve muitas pessoas como pais 

de alunos e os próprios estudantes, também pela compaixão com os feridos do dia 29, 

posto que o ser humano é dotado de afetividade; sobre o critério da intensidade, o autor 

defende que, para ser entendida, é preciso tomar como exemplo dois equivalentes em 

que o mais notado será o de maior intensidade medida em números, nesse caso, os 
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números eram expressivos na quantidade de servidores presentes, na quantidade de 

policiais chamados para a ação e também a intensidade da resposta violenta que o 

Estado deu por meio da polícia. O critério de noticiabilidade do ineditismo é baseado no 

fato de que a raridade é um fator essencial para despertar o sentimento de interesse. O 

fato do chefe do Estado do Paraná utilizar a polícia para agredir servidores não é 

inédito, ocorreu também em agosto de 1988, mas se medirmos por quantidade de 

pessoas e feridos, o de 2015 foi ainda mais violento. Enfim, ambos constituem-se em 

um triste capítulo da história do funcionalismo público paranaense e rememorá-lo é uma 

estratégia para não revivê-lo em uma terceira oportunidade. 

 

4. Considerações 

A participação do cidadão comum na produção de notícias ganhou 

maior frequência com a popularização da internet e a possibilidade de adquirir e 

usufruir das tecnologias. O telespectador deixa de ser somente um receptor e passa a ser 

um co-produtor de notícias. A abertura para a colaboração do público é uma forma de 

aproveitar o material oferecido pelos telespectadores, aproximar-se do público e 

utilizar-se dos recursos oferecidos pelas novas mídias para se aproximar dos 

telespectadores. Por vezes esse vídeo amador/colaborativo pode ser um flagrante que 

provoca indignação, como vimos na reportagem analisada. 

Observamos que na cobertura telejornalística da RPC, do trágico dia 

29 de abril de 2015, em alguns momentos das reportagens, telespectadores mais 

atentos/críticos/letrados conseguem observar pequenos detalhes que puderam transmitir 

a opinião, senão da emissora, dos jornalistas que realizavam a cobertura. Destacamos, 

principalmente, a matéria da repórter Cristina Graeml, por deixar que as fontes 

argumentem, sem a sua voz para narração, e no momento seguinte, na passagem da 

repórter, mostra a indignação por meio do tom de voz e também ao dizer que “os 

estilhaços atingiram a sociedade como um todo”. Com essa frase, quem assiste ao 

telejornal também se sente atingido e, consequentemente, ofendido pela violência 

aplicada no dia anterior. A presença de um vídeo amador em sua reportagem, se faz 

importante para a cobertura do dia seguinte ao massacre principalmente por avivar o 

sentimento de indignação no telespectador. Além da obtenção de um vídeo capturado 

por um cidadão comum, destacamos o fato de ele provocar no telespectador o 
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sentimento de estar assistindo algo de efeito de real, com sentimento de bastidores, algo 

íntimo, o que faz com que a notícia ganhe um efeito maior de legitimidade.  

Em meio aos avanços da tecnologia o telejornalismo alia-se a essa 

evidente concorrente em busca de sua restruturação. O jornalismo recorre à prática da 

utilização de imagens cedidas por telespectadores para cativar seu público e elaborar 

uma nova comunicação, onde o receptor também colabora com informações para o 

emissor da mensagem. 
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