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Resumo 

O presente artigo aborda as transformações no campo do jornalismo televisivo 

propiciadas pelo papel mais ativo por parte do público na produção de notícias. Tem 

como finalidade analisar qual é o papel ocupado pelos coprodutores (VIZEU; 

SIQUEIRA, 2009) dentro do telejornalismo paraibano e qual a visão que os jornalistas 

têm dos mesmos. Partimos do seguinte problema de pesquisa: o que fazem pode ser 

considerado um papel jornalístico? O estudo foi feito a partir da análise de conteúdo 

(HERSCOVITZ, 2007) do Bom Dia Paraíba, da TV Cabo Branco, afiliada da Rede 

Globo, em João Pessoa e também com entrevistas semiestruturadas (MOYA; 

RAIGADA, 2010) com os editores. O telejornal utiliza com frequência vídeos e 

fotografias feitos por coprodutores. Os resultados mostram que no telejornalismo o que 

os coprodutores fazem é um papel complementar e não uma função jornalística, de fato. 
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1 Introdução 

O jornalismo vem passando por mudanças, ao longo dos anos, que têm afetado 

os modos de produção. São transformações sociais, econômicas, tecnológicas, entre 

outras, que de certa forma interferem no campo jornalístico. Os meios de difusão de 

informações, que antes eram mais restritos aos veículos de comunicação, hoje não têm 

limites, nem fronteiras. Qualquer pessoa pode se dizer produtora de conteúdo 

jornalístico. Com a popularização dos smartphones, por exemplo, é possível produzir 

imagens no formato de vídeos e fotografias e compartilhar o conteúdo em redes sociais 

ou publicar em sites, blogs, etc. 

As emissoras de televisão acabaram criando, nos últimos anos, mecanismos para 

receber e filtrar essas imagens, por meio de contas próprias de WhatsApp. É um 

aplicativo de celular usado por mais de um bilhão de pessoas em 180 países e que 

permite a troca de mensagens; postagem de vídeos, fotografias e textos; a realização de 

ligações telefônicas e também a transmissão ao vivo de vídeos
2
. 

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

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2  http://www.WhatsApp.com/ 

 
 



 

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

 

 

Foi uma forma encontrada para se aproximar do público, que estava se 

afastando, por fazer a postagem direta nas redes sociais ou em sites da internet, como o 

Youtube. Público, aliás, que em muitos desses vídeos assume a postura de repórter 

diante da imagem. Aparece falando para a câmera ou narrando o que vê, chegando a 

usar a expressão “reportagem” no texto para definir o formato do material exibido. É 

uma apropriação clara da linguagem jornalística televisiva. Alguns utilizam, inclusive, 

microfones semelhantes ao das emissoras de televisão. 

Ao observar esse cenário, nos deparamos com novos questionamentos. Será que 

a produção desses conteúdos da forma como está sendo feita pode ser considerada 

jornalismo? O público está exercendo, de fato, um papel jornalístico dentro da produção 

televisiva? Para buscarmos essas respostas optamos por centrar o estudo, neste 

momento, no telejornalismo feito em um estado do país: a Paraíba. Para isso, 

escolhemos um telejornal que é referência nessa região: o Bom Dia Paraíba, da TV 

Cabo Branco, afiliada da Rede Globo, em João Pessoa. O programa tem o perfil que se 

assemelha a muitos telejornais brasileiros produzidos por emissoras de caráter regional. 

É realizado por uma emissora afiliada de uma grande rede de comunicação e vai ao ar 

em um horário tradicional comum a muitos telejornais de notícias regionais: é exibido 

no começo da manhã. Além disso, é o único telejornal diário da TV Cabo Branco de 

abrangência estadual, sendo assistido também pelos telespectadores da TV Paraíba, 

outra afiliada da Rede Globo, cuja sede é em Campina Grande. Tanto a TV Cabo 

Branco quanto a TV Paraíba fazem parte do mesmo grupo: a Rede Paraíba de 

Comunicação e são as únicas afiliadas da Rede Globo no estado. 

Antes de seguirmos com detalhes sobre a metodologia utilizada para a análise do 

Bom Dia Paraíba, é importante aprofundarmos alguns conceitos fundamentais para se 

compreender o que de fato está dentro ou fora do campo jornalístico. 

 

2 O campo jornalístico 

 

O campo jornalístico é apresentado por Bourdieu (1997, p. 105) como sendo um 

espaço dominado por uma lógica que é específica e “propriamente cultural, que se 

impõe aos jornalistas através das restrições e dos controles cruzados que eles impõem 

uns aos outros e cujo respeito (por vezes designado como deontologia) funda as 

reputações de honorabilidade profissional”. 
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O referido autor argumenta ainda que esse é um campo de lutas, de 

concorrência, de enfrentamentos e que influencia e é influenciado por outros campos. 

 
[...] assim como o campo político e o campo econômico, e muito mais que o 

campo científico, artístico ou literário ou mesmo jurídico, o campo jornalístico 

está permanentemente sujeito à prova dos vereditos do mercado, através da 

sanção, direta, da clientela, ou indireta, do índice de audiência (ainda que a 

ajuda do Estado possa assegurar certa independência com relação às pressões 

imediatas do mercado) (BOURDIEU, 1997, p. 106). 

 

No entendimento de Bourdieu (1997), os jornalistas convivem ainda com 

aspectos deontológicos, ou seja, com regras de conduta que eles procuram seguir 

consciente ou inconscientemente. Enfrentam também sanções internas e de concorrência 

entre os profissionais da área. 

Blázquez (2000, p. 72) define os códigos deontológicos como sendo um 

 

[...] conjunto de principios, normas y perceptos concretos expuestos de forma 

lógica y sistematizada por iniciativa del propio sector informativo para orientar 

de la forma más correcta posible su trabajo, habida cuenta de la complejidad del 

mismo como servicio al bien común. Se llaman “deontológicos” porque, como 

el mismo nombre indica, se refieren antes que nada a los deberes del profesional 

hacia su público (BLÁZQUEZ, 2000, p.72). 

 

Neveu (2006) também demonstrou interesse pelos estudos do campo jornalístico 

sob o ponto de vista sociológico ao analisar o espaço ocupado pela profissão, 

especialmente, na sociedade francesa. Para o autor, a noção de campo convida a pensar 

o espaço do jornalismo como um universo estruturado por oposições ao mesmo tempo 

objetivas e subjetivas, a perceber cada publicação e cada jornalista dentro da rede de 

estratégias, de solidariedades e de lutas que o ligam a outros membros do campo. Ele 

chama a pensar o campo jornalístico na sua relação com outros espaços sociais 

(NEVEU, 2006, p. 63). 

No Brasil, o campo jornalístico tem passado por vários desafios. Podemos 

afirmar que um deles está ligado à interferência da coprodução e outro também ao que 

Bourdieu (2000) chama de disputa pelo poder simbólico. Vivenciando um período em 

que muito se questiona sobre os limites do que é jornalismo e do que não é, 

especialmente no Brasil, onde existe o debate de quem pode ou não atuar 

profissionalmente. 

O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da justiça brasileira, retirou em 

2009 a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer a profissão, por entender 
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que restringia a liberdade de expressão e porque os ministros compreendiam que não 

havia necessidade de curso superior específico para desempenhar as atividades. 

O embate continua e envolve profissionais da área, sindicatos, empresas de 

comunicação, universidades, políticos e juristas. No final de 2012 os senadores 

brasileiros aprovaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), determinando a 

volta da exigência do diploma. Mas a situação não foi resolvida. Desde 2015, a proposta 

está aguardando a apreciação da Câmara dos Deputados. 

Mesmo que se decida pelo retorno do documento que comprove a formação 

superior em jornalismo como obrigatório para o desempenho das funções, nem assim a 

controvérsia cessará. Essa é uma luta que tem por trás interesses econômicos e políticos 

e não é somente do ponto de vista legal que a profissão é posta à prova. É também por 

conta das mudanças que ocorrem nos meios de comunicação e, especialmente, na forma 

como as pessoas se relacionam com eles. 

É visível que os cidadãos e cidadãs assumiram uma postura mais ativa nas 

rotinas produtivas. Eles criam fóruns de discussão na internet, blogs, compartilham 

informações, trocam ideias e até produzem assuntos em um formato muito semelhante 

ao da notícia jornalística.  

Ao analisar o momento que vivenciamos na sociedade da informação 

(CASTELLS, 1998), Alsina (2009) afirma que é evidente que presenciamos mudanças 

na realidade que está ao nosso entorno e nos meios de comunicação e que esse 

fenômeno não começou hoje. A novidade é que o ritmo das transformações está mais 

acelerado. Com isso, ampliaram-se os rearranjos comunicacionais. Pena (2008, p. 23) 

afirma que “a natureza do jornalismo está com medo. O medo do desconhecido, que 

leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer”. E esse é um 

sentimento que acompanha a profissão em diversas fases. 

Do ponto de vista cronológico, Marques de Melo (2009) ressalta três momentos 

do pensamento jornalístico brasileiro: emancipação (século XIX), identificação (século 

XX) e autonomia (século XXI). A emancipação é marcada pela presença de duas 

correntes de pensamento: embrionário e precursor. Na etapa da identificação, surgiram 

os pensamentos fundador, polemizador, sistematizador e consolidador. Na fase da 

autonomia, as tendências emergentes foram os pensamentos problematizador e 

institucionalizador. Esses dois últimos estão relacionados com a revitalização das 
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pesquisas sobre o jornalismo e com a preocupação ampliada dos estudiosos em 

investigar a imagem e o lugar ocupado pelos profissionais desse campo na sociedade. 

Marcondes Filho (2009) por sua vez procurou estabelecer outro tipo de 

classificação, com foco não no pensamento jornalístico brasileiro, mas na atividade 

profissional no mundo. Ele traçou quatro fases: imprensa informativa; imprensa de 

opinião, política e literária; crescimento dos monopólios e concentração na imprensa e 

era eletrônica. A última etapa diz respeito ao momento que vivenciamos agora, de 

grande revolução tecnológica, que atinge diferentes mídias.  

O que estamos realizando neste estudo é uma análise do cenário atual do 

telejornalismo, em especial, do Bom Dia Paraíba, tendo em vista as mudanças 

tecnológicas que propiciaram o aumento da participação dos coprodutores (VIZEU; 

SIQUEIRA, 2009). Os coprodutores são entendidos neste trabalho como pessoas que 

não fazem parte da equipe de jornalismo da emissora em questão, nem são integrantes 

de fontes oficiais que porventura venham a fornecer imagens ao veículo de 

comunicação. Nós fomos a procura de respostas se o papel desempenhado pelos 

coprodutores pode ser ou não enquadrado como uma atividade pertencente ao campo do 

jornalismo.  

 

3 A análise do Bom Dia Paraíba 

 

O Bom Dia Paraíba vai ao ar a partir das 6 horas da manhã, de segunda-feira a 

sexta-feira e possui em torno de uma hora e vinte e dois minutos de produção. Desde 

julho de 2016 é apresentado apenas pela TV Cabo Branco, sem a participação em 

estúdio da TV Paraíba, que optou por fazer redução de custos3. As notícias editadas com 

assuntos da área de cobertura da TV Paraíba são enviadas para a TV Cabo Branco para 

que sejam apresentadas diretamente de João Pessoa. Apesar disso, a TV Paraíba ainda 

mantém uma estrutura de produção e edição que dá suporte ao Bom Dia Paraíba. 

A equipe que trabalha na edição/produção do Bom Dia Paraíba é composta na 

TV Cabo Branco pela editora-chefe e apresentadora Patrícia Rocha, uma editora adjunta 

e por mais três editores de texto (um pela manhã, um que começa no fim da manhã e 

fica durante à tarde e outro que trabalha até a meia-noite). Há ainda duas produtoras que 

trabalham pela manhã e editores de imagem que auxiliam na edição. Além disso, o 

                                                 
3
 http://www.polemicaparaiba.com.br/entretenimento/tv-paraiba-reduz-quadros-demite-10-e-acaba-o-

bom-dia-local/ 
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grupo também conta com um editor de esportes, que faz a apresentação dos assuntos 

ligados à editoria no telejornal. Na TV Paraíba, de acordo com a editora-chefe do Bom 

Dia Paraíba, há ainda um editor e um produtor pela manhã e um produtor à tarde e um 

editor à noite que trabalham para o programa. 

Para entendermos outros detalhes da utilização dessas imagens e o papel 

desempenhado pelos coprodutores nos referido programa jornalístico optamos pela a 

realização da análise de conteúdo (HERSCOVITZ, 2007) para compreender o contexto 

em que as cenas são inseridas no telejornal (formato da notícia, identificação das 

imagens como enviadas por coprodutores, identificação dos coprodutores). O período de 

análise foi de dez de julho de 2017 a 14 de julho de 2017, totalizando uma semana de 

gravações do Bom Dia Paraíba. Foram analisadas apenas as notícias em que foi 

relatado o uso de imagens de coprodutores. Para complementar a pesquisa, realizamos 

também entrevistas abertas semiestruturadas (MOYA; RAIGADA, 2010) com a editora-

chefe do telejornal e apresentadora, Patrícia Rocha, com a editora adjunta Débora 

Cristina e com o editor de texto, Luis Sousa.  

Patrícia Rocha é mineira e está há oito anos na Paraíba. A maior parte do tempo 

na função de apresentadora do referido telejornal. Em 2013, acumulou também a função 

de editora-chefe do programa. Débora Cristina está há 17 anos na TV Cabo Branco. 

Desde 2010 está no Bom Dia Pernambuco. Assumiu, primeiro, a função de editora de 

texto e há três anos passou a ser editora adjunta. É ela quem coordena o telejornal no 

momento da exibição, quando a editora-chefe está apresentando o programa. Luis Sousa 

está na TV Cabo Branco desde 2015. Ficou um ano e três meses na produção do Bom 

Dia Paraíba e depois passou para a edição de texto. A opção por essas pessoas ocorreu 

por causa das diferenças no perfil profissional e nas funções que ocupam dentro do 

programa, permitindo abordar diferentes aspectos do tema estudado. 

Nas entrevistas semiestruturadas, a editora-chefe, a editora adjunta e o editor de 

texto relataram que o telejornal costuma estimular a participação do público quase que 

diariamente. É o caso do quadro que mostra fotos do amanhecer em diversos pontos da 

Paraíba. As pessoas são convidadas a enviar as cenas por e-mail. Patrícia Rocha 

enfatizou que existem alguns coprodutores que participam mais ativamente, enviando 

com frequência o material e que eles demonstram claramente o interesse em estar 

presentes no telejornal: 
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Eu acho impressionante, assim, como é que na Paraíba, que é um 

estado bem bairrista e que as pessoas têm esse costume de reforçar as 

suas identidades o tempo inteiro, a cultura local e tal... [...] Tem um 

dos meninos que manda foto sempre pro Bom Dia, que é de Alagoa 

Grande, se não me engano. Ele fala: “Olha, as pessoas me mandam 

mensagem dizendo que faz muito tempo se passar Alagoa Grande e 

que tem que voltar a falar de nossa cidade no estado” (informação 

verbal)
4
. 

 

Patrícia Rocha revelou ainda que as pessoas que costumam participar com mais 

frequência são representantes de bairros, de comunidades e também pessoas que 

nasceram em outros estados e gostam da Paraíba. No período analisado, o quadro com 

fotos do amanhecer foi visualizado em todas as edições. O formato escolhido sempre foi 

o mesmo: nota ao vivo com imagens (SIQUEIRA, 2012, p.180). Esse é “um formato 

que combina o texto lido ao vivo pelo apresentador com cenas” inseridas ao mesmo 

tempo por cima da narração.   

Em todas as fotografias, houve a identificação tanto do local de captação da 

imagem quanto da pessoa que fez o registro (FIGURA 1).  

 

Figura 1 - Fotografia exibida no Bom Dia Paraíba do dia 10/07/2017 

 
Fonte: Bom Dia Paraíba/TV Cabo Branco 

 

As cidades mostradas nas cinco edições analisadas foram: João Pessoa, Santo 

André, Patos, Sousa, Tacima, Cabedelo, Catolé do Rocha, Alagoa Grande, Junco do 

Seridó, Serra da Raiz, Aparecida, Mari, Areia, Cuité, Pedras de Fogo, Catingueira, 

Gurinhém, Sapé e Santa Rita. Um telespectador, Diego Franklin, de Catolé do Rocha, 

foi o único, no período analisado, que teve imagens diferentes exibidas em três edições 

do Bom Dia Paraíba.  

                                                 
4
 Entrevista concedida por Patrícia Rocha. [julho 2017]. Entrevistador: Fabiana Cardoso de Siqueira. João 

Pessoa, 2017. 1 arquivo .m4a (30 min.). 
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A editora-chefe do programa informou na entrevista semiestruturada que usa as 

redes sociais (principalmente o Instagram) para se comunicar com o público que assiste 

ao telejornal e através delas recebe também imagens e vídeos. Há ainda conteúdos que 

chegam por e-mail ou pelas redes sociais oficiais da emissora. O WhatsApp da TV Cabo 

Branco é outro importante meio de envio de material fotográfico e audiovisual feito por 

coprodutores. Foi o que revelou o editor de texto, Luis Sousa, na entrevista 

semiestruturada: 

Não lembro exatamente quando. Foi nesse período aí, 2015, que 

colocaram o WhatsApp da TV. E aí depois disso o principal canal se 

tornou o WhatsApp. Ligação, a gente recebe muita ligação na 

produção. Os números eles são sempre divulgados. Os mesmos 

números em todos os telejornais. A gente recebe muita ligação, mas 

depois que foi criado o WhatsApp, a gente recebe muita coisa e 

encontra muito personagem pelo WhatsApp [...]. Chegam também 

muitas imagens também. Muitos vídeos, muitos flagrantes 

(informação verbal)
5
.   

 

No dia doze de julho de 2017 foi exibida uma nota ao vivo com imagens de um 

carro pegando fogo em uma das principais avenidas de João Pessoa. Desta vez, a pessoa 

que enviou as imagens não foi identificada, mas o meio de encaminhamento, sim 

(FIGURA 2). 

 

Figura 2 - Identificação da origem da imagem no Bom Dia Paraíba do dia 12/07/2017 

 
Fonte: Bom Dia Paraíba/TV Cabo Branco 

 

Sobre a edição da cena, o editor Luis Sousa fez o seguinte relato: 

 
A gente tem um cinegrafista freelancer que o Walter Paparazzo, que 

ele sempre corre para pegar esses factuais e tal. Então, quando ele 

chegou o carro já estava queimado. O carro de uma mulher pegou 

fogo. Ela conseguiu sair, enfim. Aí ele chegou e o carro estava 

queimado. A imagem do carro, pelo momento que o carro pega fogo, 

                                                 
5
 Entrevista concedida por Luis Sousa. [julho 2017]. Entrevistador: Fabiana Cardoso de Siqueira. João 

Pessoa, 2017. 1 arquivo .m4a (30 min.). 
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a gente recebeu pelo WhatsApp. Então, a melhor imagem da história a 

gente recebeu pelo WhatsApp (informação verbal)
6
. 

 

No dia treze de julho de 2017 foi mostrada uma reportagem de três minutos e 

quarenta e oito segundos contendo imagens feitas por coprodutores sobre um acidente 

em que um poste foi derrubado em João Pessoa. A reportagem é um dos formatos mais 

completos da notícia nos telejornais, pois reúne a participação de entrevistados 

(sonoras), do repórter (passagem), narração do repórter (off), etc (SIQUEIRA, 2012). 

Desta vez, as cenas não foram identificadas no texto da repórter nem nos créditos como 

sendo provenientes de coprodutores (FIGURA 3).  

 

Figura 3 - Poste caído sobre o carro no Bom Dia Paraíba do dia 13/07/2017 

 
Fonte: Bom Dia Paraíba/TV Cabo Branco 

 

Só ficamos sabendo que na reportagem havia imagens de coprodutores a partir 

da entrevista semiestruturada do editor Luis Sousa: 

Um carro bateu em outro e acabou derrubando um poste e tal. 

Também teve uma foto de WhatsApp do poste em cima do carro. 

Quando a gente chegou, a gente não conseguiu aquela imagem [...]. A 

equipe tava na rua e conseguiu chegar alguns minutos depois, mas a 

imagem do momento a gente conseguiu pelo WhatsApp [...]. Nesse 

caso a gente avisou a repórter Felícia e ela chamou esse material no 

VT (informação verbal)
7
.  

 

Outra imagem de coprodutor foi inserida no dia catorze de julho de 2017 em 

uma nota ao vivo com imagens. Desta vez com cenas feitas por estudantes mostrando o 

problema da superlotação nos ônibus em Lagoa Seca, que teriam sido alvo de 

assaltantes. A identificação da procedência das imagens foi feita no texto e nos créditos 

(FIGURA 4).  

                                                 
6
 Entrevista concedida por Luis Sousa. [julho 2017]. Entrevistador: Fabiana Cardoso de Siqueira. João 

Pessoa, 2017. 1 arquivo .m4a (30 min.). 
7
 Entrevista concedida por Luis Sousa. [julho 2017]. Entrevistador: Fabiana Cardoso de Siqueira. João 

Pessoa, 2017. 1 arquivo .m4a (30 min.). 
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Figura 4 - Vídeo da superlotação nos ônibus no Bom Dia Paraíba do dia 14/07/2017 

 
Fonte: Bom Dia Paraíba/TV Cabo Branco 

 

Sobre os meios de recebimento, a editora adjunta Débora Cristina, relatou que o 

trabalho inicial de seleção no WhatsApp não é feito pelos profissionais responsáveis 

pela edição, mas sim pelos produtores. São eles que verificam diariamente, nos 

computadores da produção, as mensagens, fotografias e vídeos enviados pelo público 

para o WhatsApp da emissora: 

Geralmente os produtores chegam às cinco horas da manhã e aí 

quando eles chegam, eles olham e ó: “Chegou mensagem que teve 

explosão de banco em Caiçara”. Aí eles ligam para o batalhão da 

polícia. A gente tem uma assessora da polícia que acorda cedo, graças 

a Deus também, e a gente consegue checar. Mas sempre checando 

(informação verbal)
8
.  

 

É possível perceber pelo depoimento da editora adjunta que o material exibido 

não é apenas selecionado, mas também verificado para confirmar se o fato mostrado 

realmente ocorreu ou não: “Já teve coisa aqui que a gente recebeu e a gente não usou. A gente 

não conseguiu checar e não vai para o ar não, se a gente não tiver realmente a certeza” 

(informação verbal)
 9
.  

E a tendência é de que essa preocupação aumente ainda mais na visão da 

editora-chefe do programa, Patrícia Rocha: “Tende a aumentar a participação deles na 

mesma proporção que tende a aumentar a nossa responsabilidade para com isso. A gente tem 

que ser bem criterioso para a apuração pra dar sustança a aquela imagem ou mesmo a aquela 

informação, que seja” (informação verbal)
10

. 
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O rigor é justamente para evitar problemas com a divulgação de imagens falsas 

ou que ocorreram de fato, mas não na Paraíba. O editor de texto, Luis Sousa relatou um 

problema recente que foi confirmado como falso pela equipe do Bom Dia Paraíba antes 

de ir ao ar: 

O crocodilo que apareceu na praia do Bessa semana passada chegaram 

umas duzentas mensagens no nosso WhatsApp e foi na Austrália. 

Então, aí eu acho que entra a questão do jornalismo de checar a 

informação, de ir atrás, de ir atrás de respostas, né. A gente não vai 

colocar tudo o que chega, né, então a gente vai precisar ter aquele 

olho, olhar jornalístico para o que vale [...]. Chegou vídeo do 

crocodilo. [...] Foram tantas mensagens que a gente separou uma 

produtora para ir checar: Procure isso? Onde foi isso? Foi na 

Austrália, mas aí o mesmo crocodilo tinha aparecido no Rio de 

Janeiro, no Pará, então... Noticias falsas relacionadas a outros lugares 

com a mesma imagem (informação verbal)
11

. 

 

O vídeo do crocodilo é apenas um exemplo de uma situação que vem se 

tornando frequente: o compartilhamento nas redes sociais e no WhatsApp de imagens 

descontextualizadas ou falsas. Na televisão, cabe ao jornalista a apuração e 

contextualização. 

Alsina (2009, p. 228) afirma que “embora as fontes possam pretender mostrar o 

que é importante na informação que elas oferecem, será o jornalista, em último caso, 

que terá de decidir onde está a notícia”. O autor ainda argumenta que: 

 

O jornalista tem como matéria-prima do seu trabalho a construção da 

realidade social que as fontes de informação criaram. Quando alguém 

se torna, por exemplo, testemunha de um acontecimento, confere 

sentido ao que percebe. Constrói, portanto, uma realidade social, 

objetiva o fenômeno observado. Uma forma de conferir sentido a um 

fenômeno é quando o contextualizamos. Assim, uma fonte pode 

relatar um roubo dizendo que “existem muitos imigrantes no bairro”. 

Mas o jornalista precisa ir além da construção da realidade social de 

primeiro grau que a fonte faz. O primeiro que o jornalista se 

questiona, é se o acontecimento relatado é notícia, ou inclusive, que 

parte da informação relatada é passível de se tornar notícia. A fonte se 

inclinará pelo que for mais importante para ela, porém, o jornalista 

tem outro ponto de vista. Vai se questionar o que pode ser mais 

importante ou interessante para os leitores. Isso o obrigará a re-

contextualizar o acontecimento pois de repente, no exemplo no roubo, 

o roubo em si nada tem a ver com a imigração (ALSINA, 2009, p. 

229). 

 

Os coprodutores entram dentro dessa descrição feita por Alsina (2009), da 

reconstrução da realidade. Esses agentes procuram conferir sentido a determinados fatos 

                                                 
11

 Entrevista concedida por Luis Sousa. [julho 2017]. Entrevistador: Fabiana Cardoso de Siqueira. João 

Pessoa, 2017. 1 arquivo .m4a (30 min.). 



 

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

 

 

que observam e realizam objetivações por meio de imagens. Mas será que o que captam 

pode ser considerado notícia? É jornalismo?  

 

4 Algumas considerações 

 

Os profissionais entrevistados deixaram clara a posição deles em relação ao 

material feito pelos coprodutores. O entendimento, pelas respostas analisadas, é de que 

o material enviado para o referido telejornal não pode ser considerado como algo do 

campo do jornalismo. É algo que fica evidente, por exemplo, na opinião do editor de 

texto Luis Sousa: 

Na minha opinião, não é, não. Pra mim, eu acho que não é jornalismo, 

não. Eu acho que eles fazem pela emoção do momento, por estar 

registrando, né. Mas eu não considero jornalismo, não. Acho que 

jornalismo ainda é o que a gente faz, o nosso olhar, assim. Esses 

vídeos, talvez, até eles tenham a intenção, muitos grupos até de 

notícias e coisas assim, são pessoas que não têm noção nenhuma de 

jornalismo, mas é “Rota da Notícia”, “Não sei o que da notícia”. 

Então, eles as vezes até tentam, né, ou até eles acreditam que é 

jornalismo, mas eu não acredito, não. Pra mim, não é não (informação 

verbal)
12

.  

 

O editor Luis Sousa fez referência à apropriação de nomes com a palavra notícia 

pelo público para justificar que a atividade desempenhada é algo do campo do 

jornalismo. Quando se analisa especificamente o material exibido no Bom Dia Paraíba, 

percebemos que o que foi inserido não pode ser considerado jornalismo, de maneira 

isolada, sem a contextualização da notícia feita pelo próprio telejornal.  

É o caso das imagens do acidente que terminou com um poste caído sobre carros 

e resultou na falta de energia em parte de João Pessoa e também do carro que pegou 

fogo em uma das principais avenidas da capital paraibana. Essa contextualização pode 

ser notada ainda nas cenas da superlotação dos ônibus utilizados por estudantes no 

interior do estado. Se as imagens fossem inseridas de maneira isolada, sem os 

depoimentos de testemunhas (no caso do acidente) ou a complementação de 

informações, provavelmente não teriam o mesmo efeito. Seria a imagem pela imagem, 

sem que se pudesse entender o que ocorreu de fato, como ocorreu, as consequências 

daquilo, entre outras questões. 
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Isso ocorre, pois os coprodutores não estão preocupados com os códigos 

deontológicos jornalísticos explicitados anteriormente. A preocupação é outra: 

compartilhar o que visualizaram ou que outras pessoas viram. Nem sempre quem 

compartilhou a imagem é o autor da mesma. Em geral, não há responsabilidade em 

verificar a procedência antes de enviar para outras pessoas ou para as emissoras de TV. 

Não há a preocupação de validar e ouvir todos os lados envolvidos nos fatos, que são 

princípios do jornalismo. 

Na atualidade, é evidente que a quantidade de informação disponível não é 

apenas maior como também chega por diferentes meios (principalmente pela internet). 

Isso aumenta a responsabilidade dos jornalistas. Ao mesmo tempo, também é delegada a 

eles a função de ordenar o caos, determinando o que é noticiável. 

Em relação às imagens do amanhecer, as cenas poderiam ser publicadas em 

qualquer rede social, por qualquer pessoa. Por que a opção pela televisão? E isso pode 

ser considerado jornalismo?   

A criação do quadro foi a forma encontrada pelo telejornal para mostrar 

diferentes locais da Paraíba, já que o telejornal é exibido para todo o estado e possui 

cerca de uma hora e vinte e dois minutos de produção. Há tempo para trabalhar com 

outros conteúdos que não sejam necessariamente notícias do dia (factuais) e não é 

possível estar em todos esses locais diariamente. Sobre isso, a editora-chefe do 

programa relatou, em entrevista semiestruturada, que há uma percepção de que as 

pessoas se sentem representadas e valorizadas quando uma imagem que elas fizeram ou 

que representa algum lugar que elas conhecem é exibida. Cria um efeito de proximidade 

com o público, que acaba também contribuindo com outras informações, inclusive, com 

sugestões de pautas. A exibição das mesmas não deixa de ter também uma apuração 

jornalística, pois são inseridas informações sobre os locais mostrados e a procedência 

também é verificada. 

Tendo em vista o que foi abordado neste estudo, no nosso entendimento, a 

atividade feita pelos coprodutores não pode ser considerada um papel jornalístico na 

TV, mas complementar. É subsídio para a elaboração de notícias. Os telejornais 

apresentam a cada edição uma janela particular do mundo (COUTINHO, 2009) e dentro 

do contexto televisivo, o papel do profissional de TV é essencial. Em função das 

características do meio, não há divulgação de notícias sem a mediação das informações 

pelos jornalistas. Eles têm a função de apurar e validar as notícias. Uma 
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responsabilidade que é importante, fundamental. Na TV Cabo Branco, por exemplo, já 

houve caso de demissão de um profissional por causa de uma imagem que não foi bem 

apurada (informação verbal
13

), o que demonstra a seriedade com que o assunto é 

tratado. 

Concordamos com o ponto de vista de Oliva e Sitjà (2007) de que o jornalista é 

uma espécie de narrador, contador de histórias reais, estruturadas com elementos 

narrativos. E o que os coprodutores executam, no caso das imagens, é produção de 

informação visual (fotografias) ou audiovisual (vídeos) em estado bruto, sem validação. 

É um ponto de vista particular. 

Essa é uma questão que não se encerra com este estudo, que pode ser aplicado 

em outros telejornais. Além disso, é algo precisa ser frequentemente revisado, tendo em 

vista os avanços tecnológicos e as mudanças nos usos que as pessoas fazem da 

tecnologia. É importante levar em conta os impactos futuros que poderão ocorrer no 

campo jornalístico, motivados pelo aumento da participação dos coprodutores nos 

telejornais.  
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