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Resumo 

O tempo é uma construção social e cultural. Os meios de comunicação e as diversas 

plataformas de mídia contribuem para que a sociedade tenha a experiência do tempo das 

mais diversas formas. No processo de produção jornalística o tempo acelera rotinas, 

transformando a notícia e muda as relações de produção e apuração das informações. O 

objetivo deste artigo é discutir algumas questões sobre a atualidade nos telejornais na 

contemporaneidade. Como ela se apresenta na caracterização do fazer jornalístico hoje? 

As redes sociais e a disseminação de conteúdo online influenciam nesse processo 

gerando rapidez na divulgação de fatos e acontecimentos, o que faz com que o 

noticiário televisivo seja baseado no aqui e agora.  

 

Palavras-chave: Telejornalismo. Tempo. Atualidade. Notícia. Instantâneo. 

 

Introdução 

Pensar sobre o tempo como fundamento natural do processo de construção 

jornalística nos leva a percorrer os emaranhados que envolvem essa vertente. Grosso 

modo, é o tempo que molda as escolhas noticiosas e torna a notícia um produto 

perecível, dotado da necessidade de atualização constante.  

Em períodos de grande massificação da tecnologia, essa característica assume 

posturas mais complexas e o tempo divide-se em múltiplas marcas temporais que 

garantem à notícia espaços e formatos específicos em plataformas de mídias 

diferenciadas. Resolvemos trabalhar neste artigo com o telejornalismo. Buscamos 

compreender como o tempo preenche e limita lacunas na produção diária de notícias na 

TV. O momento pede esta reflexão.  

O instantâneo, o simultâneo e a novidade transitam livremente pelas redações e 

interferem na concepção mais profunda do jornalismo: o conhecimento. Segundo 
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Robert Park (1966) as notícias têm a função de “orientar o homem e a sociedade num 

mundo real”.  

Dentro desse contexto, os jornalistas experimentados ainda vivem do mito 

naturalizado de que sabem onde a notícia está, sabem onde encontrá-la e, 

frequentemente como gerá-la, mas em meio a locais de intensa disputa. No entanto, a 

produção da notícia passa por um processo extremamente complexo em que o tempo 

ocupa um lugar central. O Jornalismo é o discurso do presente.  Explicar como funciona 

o Jornalismo é explicar como funciona o presente numa sociedade (GOMIS,1997). 

 Essa perspectiva vale para toda produção jornalística em qualquer plataforma, 

mas na TV essa referência ganha uma força ainda maior com as várias possibilidades do 

suporte como o tempo real. A profundidade do tema e do discurso são afetados pela 

busca incansável do presente, do aqui e agora.  

Para Franciscato (2005) o jornalismo é um relato do presente definido 

simbolicamente e que é lugar de referência para o agir humano, mesmo que o evento já 

tenha passado. Ele destaca também que o jornalismo não cria o tempo presente, mas 

pode atuar de forma privilegiada, reforçando a instauração de uma temporalidade social.  

Vizeu (2008) afirma que as formas de enunciação jornalística são marcadas por 

processos de raciocínio que objetivam efeitos de reconhecimento pela audiência, esses 

operadores são utilizados por jornalistas todos os dias, consciente ou inconscientemente. 

Um desses operadores está fundado diretamente no tempo, que é a atualidade. Ainda na 

visão do autor, ao se tratar de telejornal, não existe um tempo concreto, fechado. O que 

temos é um tempo abstrato.  

Escolhemos três eixos de discussão para este artigo: notícia – tempo – atualidade.  

Percebemos que o processo de construção da notícia está diretamente ligado a 

necessidade de atualização constante, o que deixa o processo informativo televisivo 

superficial e instantâneo. A aceleração informativa perpassa todas as etapas, desde a 

apuração até a divulgação e isso destaca a necessidade de parada para a reflexão do 

papel do tempo dentro do telejornalismo. 

O problema essencial que a comunicação tem de resolver é um 

problema de tempo.  E isto é válido com mais forte razão, para a 

comunicação dos media de massa, os quais operam sob uma grande 

pressão aceleradora. (...) A lógica da comunicação mediática é crescer 

e multiplicar-se, produzir comunicação diariamente nos jornais, 

rádios, televisões. Por detrás desta lógica, que se manifesta numa 

crono-lógica, não se esconde um qualquer conceito vitalista. Apenas 

tem de se perceber a diferença entre o processo de procura da 

‘verdade’, que caracteriza, primordialmente, o sistema da ciência, e o 
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processo da comunicação dos media, que tem como elemento central 

o fenômeno da informação. (SANTOS, 2005, p. 66 – 67) 

 

 Com base nisso vamos tentar apontar algumas pistas para tentar 

compreendermos a relação entre tempo e notícia e como isso tem sido mobilizado e 

trabalhado no telejornalismo. Como os jornalistas desenvolvem formas diferenciadas de 

percepção noticiosa, acelerando o processo e, possivelmente implementando marcas 

temporais que são da natureza de outras plataformas, como o instantâneo e o simultâneo 

dentro das rotinas de produção dos telejornais. 

 

Um olhar sobre a notícia  

 

 Matéria-prima do Jornalismo, a notícia assume formatos variados e é 

disseminada em plataformas distintas cotidianamente. Poderíamos afirmar que ela seria 

a materialização do acontecimento ou do fato. Em um pensamento mais voltado para as 

instâncias temporais, a notícia assume uma postura de evento micronarrativo diário. 

Efêmera, mesmo assim ela se enquadra em um conjunto de regras, hábitos e convenções 

que estruturam o campo jornalístico. (SODRÉ, 2012, p. 71) 

Analogamente, na semiose jornalística, o fato em bruto (o objeto 

atual) determina o acontecimento, desdobra-se por meio de uma 

interpretação em notícia, que é uma estratégia ou um gênero 

discursivo suscetível de representar a ocorrência factual primeira e, 

eventualmente, desdobrar-se em novas interpretações. Mas são 

diversos os tempos e os modos de ocorrência implicados na notícia. 

Levando-se em conta essa diversidade, pode-se classifica-las como (a) 

previstas – aquelas que nos permitem um conhecimento antecipado, 

anunciado com antecedência; (b) imprevistas – as de caráter 

inesperado, como crimes, incidentes, incêndios, etc.; (c) mistas – as 

que reúnem, numa só informação, o previsto e o imprevisto. (SODRÉ, 

2012, p. 72) 

 

 Para ter domínio sobre o conteúdo noticioso é necessário compreender 

que os efeitos do tempo e do espaço determinam seu significado, o que permite a 

pluralidade de formas de enunciação, julgamentos diversos e consequências sobre a vida 

em sociedade. “Se o presente absoluto do fato é impossível, não importa, o discurso se 

organizará sobre o presente, esta vez sim absoluto, da enunciação do fato: o presente do 

ato comunicativo mesmo” (REQUENA,1989, p.48). Ou seja, o presente absoluto é 

impossível de alcançar, o que na verdade torna-se o presente é o próprio ato 

enunciativo, é o ato do telejornal. Ali está fundada a atualidade dentro do espaço 

próprio, criado para a difusão de um presente produzido, pautado e (re) contado. 
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 Como forma de traçar linhas de entendimento e modos de uso para a notícia, 

foram criadas marcações que as regulamentam e enquadram em graus de importância 

durante os momentos de avaliação. Os critérios de noticiabilidade demarcam o território 

do acontecimento, por meio dos valores-notícia, que organizam o fluxo e controlam o 

volume dos fatos e acontecimentos que chegam ao espaço próprio para o seu manuseio: 

a redação. Nos textos de Martino (2003, p.108), os critérios de seleção noticiosa servem 

para orientar o ambiente jornalístico profissional. 

 

A escolha das notícias pressupõe critério. Não apenas para decidir o 

que terá espaço em um jornal, mas também as dimensões desse 

espaço. Nem todos os fatos podem ser publicados, nem todos os 

publicados serão destaque, nem todos os destaques serão manchetes. 

Há um problema pré-existente de espaço dentro dos veículos de 

comunicação. (MARTINO, 2003, p.108). 

 

 

Quando tratamos de noticiabilidade, estamos nos referindo ao conjunto de 

critérios, operações e instrumentos com os quais os aparatos de informação enfrentam a 

tarefa de escolher cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de 

acontecimentos, de uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias (WOLF, 

2008, p. 196). A nosso ver o conceito está ligado à imposição de ordem, organização do 

processo produtivo, e, a estabilidade da seleção só será possível mediante a aplicação de 

práticas que reduzirão o tempo de construção, acelerando o depósito de informações 

para o público.  

 Pena (2005, p.130) afirma que a noticiabilidade é negociável, discussões entre 

repórteres, editores, diretores e outros atores do processo produtivo, que ocupam o 

espaço da redação, baseiam a produção diária, e, para este efeito construtivista é preciso 

aplicação do que a teoria denomina de valores-notícia.  

Os dois conceitos poderiam ser até considerados sinônimos, mas, entendemos 

que os valores-notícia são tidos como componentes da noticiabilidade, construídos e 

adotados para ajudar a definir as rotinas produtivas. A partir deles é possível escolher 

o que é relevante para ser noticiado em uma redação. A tarefa de selecionar só terá 

lógica adotando com coerência os valores-notícia. No entanto, esses critérios de 

noticiabilidade não são normativos.  

Vizeu (2000) defende que eles estão submetidos a cultura profissional do 

Jornalismo, a organização do trabalho, dos processos produtivos, dos códigos 
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particulares (as regras de redação), a língua e as regras do campo das linguagens na 

qual, no processo de enunciação, são produzidos os discursos jornalísticos. Um dos 

fatores que julgamos importante destacar é a questão do tempo. 

Durante todo o processo de produção da notícia e elaboração do jornal o fator 

tempo é uma espada afiada sob a cabeça do jornalista para que ele não pare de 

trabalhar até que o jornal entre no ar no horário estabelecido pela emissora de 

televisão. Dentro desse contexto, que o Jornalismo realiza operações sobre os vários 

discursos que resultam nas notícias. 

 O jornalismo como um campo de conhecimento tem também a prática subjetiva 

de escolha, e é claro que não seria possível adotar todos os valores-notícias em cada 

momento, porém, eles são essenciais na garantia de uma estabilidade narrativa, tornando 

o processo criterioso e construído a partir de fatores coerentes e lógicos, apoiados não 

só na estrutura de produção e apuração, mas também no público e na organização 

empresarial. 

A rotina do trabalho jornalístico está diretamente ligada à coleta de informações, 

pois a ação é condicionada pela racionalização do trabalho, redução de custos e tempo 

para a produção, credibilidade de quem fornece os materiais, caráter oficial das fontes, 

fuga a pressões externas e redução das necessidades de controle. Na realidade, fontes, 

jornalistas e público coexistem dentro de um sistema que se assemelha mais ao jogo da 

corda do que a um organismo funcional inter-relacionado. No entanto, os jogos da corda 

são decididos pela força: e as notícias são, entre outras coisas, o exercício do poder 

sobre a interpretação da realidade. (WOLF, 2008)  

Para o autor, o elemento fundamental das rotinas de produção é a escolha. A 

produção da informação é, em grande parte, a elaboração passiva de notícias que a 

redação não pode deixar de dar. A coleta é proporcionalmente factível aos recursos 

disponíveis, mas, de todo modo, continua sendo a cereja do bolo. A parte de triagem das 

informações é um processo rotineiro em uma redação, muitas vezes feito por meio do 

senso comum, mas ao contrário do que se pensa é um processo complexo e que 

constantemente passa por uma metamorfose. 

Consideramos outro ponto de vista como um paradigma clássico de estruturação 

da notícia nos ambientes jornalísticos. Traquina (1993, p.169) enxerga a construção do 

produto notícia como um material completamente moldável e existente em um universo 

extenso e em constante transformação, para ser notícia, o acontecimento deveria ser 
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noticiável em sua essência.  

(...) As notícias são resultados de um processo de produção definido 

como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima (os 

acontecimentos) num produto (as notícias). Os acontecimentos 

constituem um imenso universo de matéria-prima; a estratificação 

deste recurso consiste na seleção do que irá ser tratado, ou seja, na 

escolha do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir a 

existência pública da notícia, numa palavra-noticiável.  (TRAQUINA, 

1993, p. 169) 
 

 Em outra ponta da discussão, Genro Filho (1987) diz que por meio da notícia, a 

informação individualiza a situação ou fato apresentado, procurando em seguida, 

quando for o caso, demonstrar o quanto universal existe, contextualizando-a na 

realidade circundante (espacialidade) e pontuando-a com a realidade histórica que a 

constitui (temporalidade).   

 Vamos nos deter nesta questão: a temporalidade. A informação é um conceito 

temporal e complexo. A notícia só existe concretamente em seu momento de 

publicização, depois de tornada pública essa notícia já não é notícia nova, ou o seu valor 

informação é revisto ou ela será nula. A temporalidade seria a marca mais predominante 

dentro do conjunto informativo. Esse pensamento paradoxal nos leva a caminhar pelo 

sistema do presente. Ele reconstrói diariamente a necessidade do consumo informativo e 

dá fôlego para a disseminação da notícia.  

 

O sistema envelhece-se a si próprio drasticamente e a cada instante. 

Todavia, este fenômeno de envelhecimento, longe de ser um mal, é o 

mecanismo que assegura a ‘auto-poiesis’ (a auto reprodução) do 

sistema. Isto porque ao desvalorizar a informação que acaba de dar, o 

sistema cria um vazio, ou seja a necessidade de nova informação. 

(SANTOS, 2005, p. 68) 

 

 Esse processo traz um sentido de novidade todos os dias aos telejornais. É 

essencialmente o tempo quem dita as regras e preenche os vazios. A notícia passa a ser 

justificada nas marcas temporais, dentre muitos outros, esse será sempre o seu principal 

valor e razão para a existência.  

 

A presença do tempo: a espada de dâmocles 

 

É o tempo que tem criado novas formas de se perceber o telejornalismo, se não 

pelo público, mas pelos profissionais. A valorização do tempo presente influencia nos 

excessos, muitas vezes anula o aprofundamento e interfere no processo de gerar 
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conhecimento por meio da produção de noticias e divulgação das mesmas. Quando 

compreendemos que o tempo está em todas as etapas da construção noticiosa, passamos 

a percorrer estradas necessárias para o entendimento do processo, buscamos ultrapassar 

barreiras temporais que fazem a notícia na TV presente no instante, no momento do 

fato, na recriação do acontecimento. Franciscato (2005, p. 30) afirma que “Pensar em 

notícia implica em não observarmos apenas o produto de um processo de produção 

jornalística, mas um conteúdo inerente à comunicação humana”.    

Fazer telejornalismo hoje é participar da instantaneidade, é permitir a troca entre 

passado, presente e futuro. É possível denominarmos esse tempo de “tempo público”, 

numa apropriação nossa do conceito de Molotoch e Lester (apud TRAQUINA, 1993, 

p.36) para a questão do tempo no telejornalismo, que designaremos como o tempo da 

vida coletiva através do qual as audiências interativas vem a ter um passado 

padronizado e perceptualmente partilhado, presente e futuro. Ou seja, o aqui é do 

noticiário televisivo. 

São justamente algumas marcas temporais que nos fazem perceber isso: ao vivo, a 

novidade, o factual, a atualidade e o instantâneo nos remetem a forma como o tempo faz 

parte dos procedimentos jornalísticos diários, em todas as suas etapas de construção. 

Mas como se formam essas temporalidades? Qual a necessidade dos telejornais 

competirem com outros produtos jornalísticos na questão de tempo? Porque perdemos 

tanto tempo em busca do novo? O que há de novo nesse processo? 

 Em seus textos, Octavio Ianni (2011, p. 298) diz que “Cada tempo inventa o seu 

tempo. O tempo é uma criação social, um produto da atividade humana, uma invenção 

cultural”. Isso nos leva a reflexão de que as mídias acompanham esse processo. Ao 

tratar da televisão, ela apareceu como uma evolução do rádio, trazendo a notícia em 

outro formato e atualizando a percepção de consumo do entretenimento e da 

informação.  

Com o passar dos anos e a evolução da sociedade, não só tecnologicamente mas 

também de conceitos e crenças, outras plataformas ganharam espaço no mundo dos 

media, como a Internet e consequentemente os aplicativos de interação social, a 

exemplo do Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, entre outros. Com uma lógica de 

funcionamento por meio das redes de socialização e com o uso massificado da internet, 

esses aplicativos tornaram-se populares e emergiram como espaços significativos para a 

disseminação de conteúdo, cada vez mais rápido e abrangente. O modelo de uso da 



 

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

 

 8 

Internet e suas especificações ganharam o mundo e, consequentemente (re) aparelharam 

o processo de difusão do Jornalismo.  

 

Mas na sociedade contemporânea, a experiência do atual vem sendo 

profundamente afetada pelas novas tecnologias da comunicação. 

Agora, a temporalidade se acelera, criando efeitos de simultaneidade e 

sensações de imediatez dos acontecimentos. O efeito ‘SIG’ 

(simultaneidade, instantaneidade e globalidade) já está 

definitivamente inscrito na temporalidade cotidiana, abolindo todas as 

instâncias espácio-temporais. (SODRÉ, 2012, p. 89). 

 

  Buscamos refletir especificamente sobre uma marca temporal em mutação 

constante, mas que é da natureza do Jornalismo.  Estamos falando da atualidade. Para 

Franciscato (2005, p. 122) a atualidade quando utilizada no cotidiano da figuração da 

notícia traz uma fundamentação mais ampla para o Jornalismo.  

 

Em outras palavras, como as transformações tecnológicas e produtivas 

estavam conduzindo o jornalismo para uma aceleração de sua 

produção e consequentemente redução no intervalo de tempo entre a 

ocorrência do evento e sua recepção pelo público, este movimento era 

captado pelo público com uma sensação de que o ‘instante presente’ 

dos eventos não vivenciados diretamente estava cada vez mais 

próximo do tempo da experiência cotidiana do leitor – e esta 

capacidade surpreendente de colocar o leitor no ‘tempo dos eventos’. 

(FRANCISCATO, 2005, p. 122-123) 

 

Essa percepção em torno da construção de uma cultura do presente na dimensão 

jornalismo nos leva a crer, que a atualidade jornalística não é precisa, sofre mudanças 

com os impactos trazidos pela tecnologia, mas sua fluidez permite uma transitoriedade 

dentro de adjetivações. Diante de uma marca complexa, nosso objetivo é traçar linhas 

para o seu conhecimento. Sabendo que o presente é recriado diariamente nos meios de 

comunicação, e no caso deste artigo, nos noticiários televisivos.   

Procuramos   entender e discutir o tempo no processo jornalístico e a construção 

de sua função mais articulada e atuante nas etapas da formatação da noticia. A 

atualidade jornalística está novamente em mutação, ela pode ser percebida em formatos 

diferenciados sendo permitida pela tecnologia, mas, sobretudo, ela é clara quando nos 

damos conta de como estamos pensando a realidade instituída nos telejornais.  

 

O tempo dos media só conhece instantes puramente diferenciais, e, 

portanto a impossibilidade de um verdadeiro presente. O ‘presente’ 

dos media é um instante puramente supralapsar, menos do que 
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um‘átomo do tempo’, ou seja reduz-se à pura diferença temporal ou, 

como escreve Luhmann, ‘é um presente que não acontece no tempo’, 

que é apenas a posição do observador que distingue um passado de um 

futuro. (SANTOS, 2005, p. 72) 

  

Essa posição do observador é justamente a ideia de (re) criação da atualidade, 

que não se faz no instante de ocorrência do fato, mas sim no momento de exibição no 

telejornal. É quando o fato torna-se notícia que a atualidade jornalística acontece e é a 

partir disso que é possível perceber sua importância e como ela pode transbordar para 

outras plataformas de mídia. 

 

A atualidade jornalística em discussão 

 

O instante do fato é atualidade. O momento em que o fato é transformado em 

notícia é atualidade. A escolha da notícia para integrar qualquer formato dentro de um 

telejornal é atualidade. A discussão entre grupos de pessoas sobre a notícia vista no 

telejornal é atualidade. O jornalismo reafirma o tempo presente a todo instante e lança 

vivencia e sensações de verdade sobre o cotidiano.   

A legitimidade do campo jornalístico é formada por valores e a atualidade é 

considerada um deles, dentre tantos, possui importância para certificação de qualquer 

relato noticioso. Para cidadãos, se o assunto é atual possui verdade em sua essência. A 

vivencia cotidiana e a experiência de mundo são testificadas pela atualidade.  Se o 

tempo pode ser tido como uma construção social, a atualidade aparece como uma 

construção cultural, validando-se pelo tempo presente e o interesse do público pelo o 

‘agora’ (BERGER, LUCKMANN, 1985). 

O jornalismo constrói uma experiência social, trazendo contornos palpáveis para 

o presente em andamento. Essa dimensão de tempo, afeta o cidadão de tal modo que a 

sensação de estar no mundo e fazer parte dele são registradas por meio do consumo 

noticioso, do fazer jornalismo. Portanto, a atualidade é entendida como uma construção 

cultural, uma experiência social. (FRANCISCATO, 2005). 

O que nos permite uma reflexão sobre o momento que presenciamos. Os 

avanços tecnológicos orquestram modos intensos de percepção dessa atualidade e 

potencializam a necessidade de atualizações constantes do produto notícia. O presente 

ganha formas discursivas a cada instante. A notícia tornou-se sinônimo do aqui e agora.  

 Esse presente traz garantia de sentido e se sobrepõe como valor necessário da 

notícia. A justificativa “aconteceu agora” acaba por validar o assunto e mesmo sem 
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colocar em prática todo o processo necessário para a certificação do acontecimento, o 

mesmo já pode ser notícia pelo ar de imediato que traz em sua essência de vida.  

(...) No que se refere à categoria tempo, as lógicas narrativas são 

particularmente marcadas pelo culto ao presente. A sensação de 

simultaneidade permanente, de instantaneidade e de emissões que se 

sucedem num contínuo cria uma espécie de culto ao presente. Esse 

presente estendido é resultado não apenas dessa valorização, mas 

sobretudo da forma como é narrado: instaura-se invariavelmente uma 

linha linear de tempo, em que o passado mistura-se à lógica do agora e 

à expectativa futura. É como se o presente comportasse, ao mesmo 

tempo, o passado como experiência e o futuro como espera. 

(BARBOSA, 2007, p. 10) 

 

 A arquitetura temporal das redações está baseada no agora.  E, a novidade da 

noticia está no tempo em que ela se apresenta ao público. A carência de informações 

pode ser preenchida ao longo da cobertura, na qual misturam-se presente, passado e as 

projeções tornam-se futuro. Nos telejornais, geralmente, esse futuro pode ser 

acompanhado em entradas ao vivo, trazendo em tempo real o que ainda está por vir.  

Todo esse processo está conectado e compõe a atualidade da notícia. O instante 

transcende as práticas da construção da narrativa jornalística.  A atualidade está cada 

vez mais fundada no instante.  

O agora é sempre transcendido, já que se pode transformar o passado 

em presente pela ação memorável. Da mesma forma, viver significa 

sempre transformar o futuro no presente, na medida em que se 

planejam as ações por vir no território do presente. O passado passa a 

ser objeto de interpretação constante, de reconstrução, sendo objeto 

passível de mudança também no presente. Passado e futuro se 

realizam no presente como agora (BARBOSA, 2017, p. 28) 

  

Esse movimento dentro do telejornalismo deve ser visto de forma cautelosa. A 

divulgação instantânea do fato é importante e muitas vezes se faz necessária. Mas, o que 

vale destacar é até que ponto esse sentido de imediato atrapalha no aprofundamento e na 

apuração da notícia. Franciscato (2005) afirma que o Jornalismo funda a dimensão 

temporal do presente como referência para a organização cotidiana e discursiva do 

mundo, então, a nosso ver, essa utilização de temporalidade faz com que exista uma 

intersecção entre a consciência de verdade, jornalismo e sociedade.  

Fica claro que os avanços tecnológicos redimensionaram os efeitos da 

temporalidade, sobretudo no contexto jornalístico televisivo. É possível perceber que 

formas de interação e meios de experimentar o presente estão mais velozes e em fluxo 

constante. O fragmentado, instantâneo e simultâneo fazem parte do cotidiano e isto 
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como um movimento circular chega aos meios de comunicação, inclusive, os de modelo 

tradicional, como é o caso da TV e em seguida alcança os telejornais.  

Essa relação causal começa a apontar para uma forma de experimentar a 

atualidade jornalística de forma mais instantânea. Ela passa a funcionar como um 

operador validador do fato. Aparece como estratégia para adesão da audiência e 

aproximação do público. É a lógica do aqui e agora, que tenta difundir informações em 

tempo real e, observamos que essa escolha reordena o processo discursivo e gerador de 

conhecimento, tão fundamentado dentro do campo jornalístico. 

 A questão do tempo no jornalismo, para nós em especial no telejornalismo, é 

cada vez mais relevante num mundo em que o fugaz, o efêmero e o líquido contribuem 

para a perda de sentido do homem na contemporaneidade. Como bem observa Gomis 

(1991, p.14): “O que a mídia faz é nos oferecer o presente social. Sem ele, o presente 

social resultaria pobre e reduzido, seria a família e os vizinhos mais próximos, o 

trabalho. Graças a mídia, vivemos no mundo e sabemos o que está acontecendo um 

pouco em cada parte”. (Tradução livre).  Entendemos que o telejornalismo pode 

contribuir para ajudar o homem a perceber o cotidiano e o contexto em que vive num 

mundo cada vez mais fragmentado (BERGER, LUCKMANN, 2004). 

 

(Em) conclusão 

 

 A partir destas reflexões compreendemos que estamos em um período de 

modificações singulares na construção do telejornalismo, principalmente nas questões 

fundamentais do tempo. Entendemos que investigar as mudanças que estão ocorrendo 

na atualidade, no tempo no Jornalismo é contribuir também para compreendermos um 

pouco a própria questão do tempo na sociedade moderna. Por isso, nossa preocupação 

em estudar esse processo de seleção de novidades nos noticiários, levando em 

consideração vários fragmentos dentro dessa ampla estrutura de formatação da notícia, 

como: a cultura do excesso, a necessidade de gerar conhecimento, a importância do que 

é de fato relevante, a ética jornalística e, sobretudo a formatação do tempo e os 

enquadramentos que ele aplica na concepção da notícia televisiva, causando, muitas 

vezes, uma luta pelo agora dentro do campo jornalístico na TV.  

Compreendemos que o tempo acelera o processo de reconfiguração da notícia e 

cria uma instabilidade da concepção da novidade e na fundamentação do presente. Já 

por outro ângulo, visualizamos a instantaneidade e a valorização desse tempo real como 
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problemas que dificultam o entendimento da notícia e prejudica o conteúdo final para o 

telespectador. 

 A multiplicação dos meios de comunicação, a vida acelerada da sociedade e o 

consumo instantâneo de informação, via dispositivos móveis e conectados, nos fazem 

lançar um olhar mais significativo sobre a noção de atualidade no campo jornalístico.  

Estamos no início da caminhada, mas esse percurso discursivo se faz necessário, visto 

que reproduzimos diariamente a forma clássica de produção de telejornalismo sem uma 

profunda reflexão da condução de escolha e produção do conteúdo a partir de suas 

temporalidades. É importante traçarmos várias reflexões, que acampem não só a parte 

jornalística, mas também a filosófica, a ética e também a partir do sentido central do que 

é comunicar. 

 Nossas discussões são iniciais, porém repletas de indagações que podem nos 

ajudar na construção de um pensamento mais aprofundado sobre o momento do 

telejornalismo em meio aos espaços tecnológicos e que se fazem presente no dia a dia 

da sociedade. É preciso teorizar sobre o desempenho do telejornalismo hoje, que ainda 

resiste em meio a um mundo completamente midiatizado e em rede. O que é novidade? 

Como se constrói essa novidade a partir dos sentidos formatados da atualidade 

jornalística?  

Essas questões devem ser permitidas e valorizadas para a discussão do 

jornalismo, que antes de tudo deve ser uma área em que informar possa trazer 

conhecimento e novas formas de experimentar o mundo e a comunidade em que 

vivemos. Consideramos que essas inquietações são preocupações de outros 

pesquisadores. Essa também é nossa preocupação. Que este trabalho abra novas 

discussões sobre a atualidade, o tempo no telejornalismo, no jornalismo. Acreditamos 

que questões como a atualidade não estão superadas, mas mais fortes do que nunca 

interpelando-nos para investigá-las em novos contextos. 
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