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RESUMO 
 
 

MACIEL, Láiza. Jornalismo X Mídias Sociais: O impacto que as redes sociais 
provocam no jornalismo. 52 páginas. Comunicação Social - Jornalismo – Centro 
Universitário de Maringá, Maringá/PR, 2019. 
 
 

Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar o impacto que a 
tecnologia e as redes sociais causaram e vêm causando no jornalismo. Desde a 
implementação dos computadores na redação, o processo de produção e divulgação 
das notícias sofreu grandes modificações, e a partir do momento que esses aparelhos 
foram conectados na Internet, uma revolução em todo o cenário da comunicação 
aconteceu. No jornalismo tradicional, dentro da redação, existia uma ideologia 
dominante, onde a informação era distribuída de um para todos, ou seja, a grande 
mídia determinava quais assuntos se tornariam notícias e o público apenas as 
recebiam sem ter nenhuma possibilidade de emitir respostas. Com o uso dos recursos 
que a tecnologia possibilitou, esse cenário mudou, aquele indivíduo que só recebia a 
informação agora interage com a mídia, é um produtor de conteúdo e a informação 
passa a ser de todos para todos. No entanto, as novas possibilidades de interatividade 
nem sempre são vantajosas para a qualidade das matérias que serão produzidas, 
uma vez que nesse ambiente, qualquer usuário é também um potencial produtor de 
conteúdo. Com isso, a credibilidade das informações disponíveis na rede torna-se 
questionável. Para entender como o jornalista tende a se comportar nessa nova era 
da comunicação, foi realizada uma pesquisa bibliográfica mostrando as características 
do jornalismo tradicional, abordando desde o processo de produção das notícias, ao 
papel da profissão, das fontes, do indivíduo receptor, que agora é interativo, até a 
chegada da tecnologia / internet e aos novos questionamentos que surgiram por meio 
dessa rede. 
 

Palavras-chave: Interatividade. Jornalismo Digital. Tecnologia. 
 



 

 

 

ABSTRACT  
 

 
This course completion paper aims to analyze the impact that technology and 
social networks have had and have been having on journalism. Since the 
introduction of computers in the newsroom, the process of producing and 
disseminating news has undergone major changes, and from the moment these 
devices were connected to the Internet a revolution in the whole communication 
landscape has taken place. In traditional journalism, within the newsroom there 
was a dominant ideology, where information was distributed from one to all, that 
is, the mainstream media determined which subjects would become news and 
the public would only receive them without having any possibility of giving 
answers. Using the resources that technology has enabled this scenario has 
changed, that individual who only received the information now interacts with the 
media, You are a content producer and the information becomes everyone for 
everyone. However, the new possibilities for interactivity are not always 
advantageous for the quality of the materials that will be produced, since in this 
environment any user is also a potential content producer. Thus, the credibility of 
the information available on the network becomes questionable. And to 
understand how the journalist tends to behave in this new era of communication, 
a bibliographic research was conducted showing the characteristics of traditional 
journalism, addressing from the process of news production, to the role of the 
profession, sources, the recipient individual who now It is interactive until the 
arrival of technology / internet and the new questions that have arisen through 
this network. However, the new possibilities for interactivity are not always 
advantageous for the quality of the materials that will be produced, since in this 
environment any user is also a potential content producer. 

 

Keywords: Interactivity. Digital journalism. Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

Houve um tempo em que as notícias eram transmitidas por meio das 

cordas vocais, era necessário ter um timbre bonito, alguém que se expressasse 

bem e que conseguisse despertar a imaginação de quem estava próximo ao 

aparelho de rádio. Foi assim desde 1922 (ano de sua inauguração no Brasil) até 

a década de 50, época em que as notícias ganhavam um novo formato, a voz 

surge acompanhada de imagens em preto e branco, por meio de um aparelho 

conhecido como televisão (TRAQUINA, 2005) 

Esses dois aparelhos marcaram a história do jornalismo. Foi a partir deles, 

que os profissionais de comunicação começaram a exercer o seu papel, 

contando histórias e sendo porta-vozes da sociedade, considerados uma fonte 

de informação, mas também de entretenimento da época (TRAQUINA, 2005). 

Outro recurso para a profissão foi a introdução dos computadores, que além de 

trazerem mais velocidade e possibilidade de edição, com a chegada da internet, 

tornaram-se fonte de pesquisa para os jornalistas e alteraram o esquema de 

emissão e acesso à informação. 

 É importante destacar, que desde o seu surgimento, o jornalismo sempre 

sofreu transformações, algumas mais impactantes que outras, porém, quase 

todas ocasionadas pelo surgimento de novas tecnologias. Isso mostra que a 

comunicação está constantemente interligada a esse meio. De acordo com 

Henry Jenkins (2009), o espaço que a internet abriu para a interação e a 

convergência dos meios trouxe para o dia a dia da profissão ouvintes, 

telespectadores e leitores que opinam, dão feedbacks, conversam com a notícia, 

são críticos e, acima de tudo, podem ser novos criadores de conteúdo. 

Ainda segundo Jenkins, até os anos 90 havia apenas um esquema de 

comunicação baseado em um único receptor que enviava suas mensagens aos 

seus respectivos destinatários. Esses emissores eram, por exemplo, grandes 

corporações donas de emissoras de rádio e televisão. A partir dos anos 2000, 

com o desenvolvimento da internet, houve uma ruptura nesse paradigma e o 

caminho nos leva para uma comunicação ativa, ou seja, a comunicação passa a 

ser uma via de mão dupla, abre-se um caminho de interação, onde não só as 

grandes mídias são as responsáveis por produzir conteúdo, mas todos aqueles 
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que têm acesso à internet agora podem criar e viabilizar uma notícia, além de 

interagirem com os mais diversos sites, blogs e redes sociais por meio da caixa 

de comentários. 

Esses meios tecnológicos, assim como os dispositivos, surgiram como um 

grande facilitador e várias ferramentas são utilizadas nas redações, como o 

computador e o celular. Isso proporciona uma maior agilidade, pois dentro 

desses dispositivos existem diversos recursos que facilitam a comunicação e a 

edição de materiais, mas é necessário checar as informações, como afirma Lima 

Júnio, (2004, p.6). 

O Surgimento da internet em seu modo gráfico (WWW) e a 
possibilidade da busca de URL’s e arquivos por programas como o 
Google, por exemplo, facilitaram muito o trabalho do jornalista na busca 
de mais informações. Mas existem as questões da imprecisão dos 
dados, credibilidade das fontes e a enorme quantidade de informações 
não-solicitadas que aparecem na tela do computador quando é 
realizada uma pesquisa em mecanismos de busca. 

 

Diante da fala do autor, pode-se dizer que a internet altera o papel das 

fontes oficiais e concede a todos os internautas o status de fontes em potencial 

e, cada vez mais, esse público aumenta. Segundo uma pesquisa realizada em 

2017 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 70% dos 

brasileiros têm acesso à internet1. Dados do levantamento do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil em 2018 apontam que o Brasil é um dos campeões mundiais 

em tempo de permanência na Internet, o internauta brasileiro fica em média nove 

horas e 14 minutos por dia conectado. Outro dado divulgado pelas empresas We 

are Social e Hootsuite, intitulado “Digital in 2018: The Americas”2, afirma que 

62% da população brasileira está ativa nas redes sociais. 

Assim, esse trabalho analisa a inversão de papel que as redes sociais 

provocam no jornalismo, colocando-o como entretenimento, ou seja, a mudança 

de papel da profissão levanta o seguinte questionamento: como fazer o conteúdo 

jornalístico ser destaque nessa rede, tendo em vista o compartilhamento de 

                                                           
1 https://www.portalt5.com.br/noticias/brasil/2018/12/170181-acesso-a-internet-chega-a-70-dos-
brasileiros-diz-ibge 
2 https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-
campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml 

https://www.portalt5.com.br/noticias/brasil/2018/12/170181-acesso-a-internet-chega-a-70-dos-brasileiros-diz-ibge
https://www.portalt5.com.br/noticias/brasil/2018/12/170181-acesso-a-internet-chega-a-70-dos-brasileiros-diz-ibge
https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml
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notícias falsas e a acessibilidade da informação? Tal acessibilidade permitiu que 

notícias falsas, conhecidas como Fake News, passassem a ser criadas e 

compartilhadas na rede, prejudicando, não só o trabalho dos jornalistas, mas 

apresentando notícias que distorcem a realidade e propagam ideias errôneas, 

agregando nesse trabalho um papel acadêmico e social. Com isso, o objetivo 

geral desse trabalho se concentra em analisar a produção de conteúdos 

jornalísticos de qualidade, em meio ao compartilhamento de notícias falsas nas 

redes sociais.  Enquanto os objetivos específicos abordam os conceitos do papel 

do jornalismo, os benefícios das redes sociais para o processo de produção de 

notícia e as perspectivas da profissão para esse novo cenário. Por fim, a 

pesquisa trará características de um conteúdo jornalístico e falso, as chamadas 

Fake News. 

Para cumprir o objetivo proposto, o método de pesquisa utilizado é 

bibliográfico e documental. Nesse contexto, de acordo com Gil, “a principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente” (2002, p.45). Além disso, é indispensável em 

uma pesquisa que envolve estudos históricos e quando requer dados dispersos 

pelo espaço. Para Gil (2002), a pesquisa documental e bibliográfica é muito 

parecida, a diferença envolve as vantagens de cada uma. Entre elas, está o 

baixo custo, documentos de segunda mão, cartas pessoais, diários, fotografias, 

gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins, relatórios de pesquisa 

e relatórios de empresas encontradas por meio da pesquisa documental (GIL, 

2002). 

Por meio de estudos descritivos podemos levantar características, 

propriedades ou relações existentes ao tema com o objetivo de analisar o cenário 

que o jornalismo está vivendo e se apropriando das redes sociais. Já em relação 

à pesquisa documental, ela possibilita o uso de fontes mais diversificadas e 

dispersas (GIL, 2002). Essas fontes estão sendo utilizadas para mostrar 

exemplificações de conteúdos compartilhados nas redes sociais.  

No primeiro capítulo é apresentado um breve histórico do jornalismo. Para 

a compreensão do tema é importante mostrar detalhes de como a profissão 
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surgiu, qual o seu papel, como ganhou espaço e foi se adaptando às novas 

tecnologias. As suas mudanças, principalmente, no que diz respeito ao processo 

de criação e veiculação da informação são o comparativo necessário para 

chegar ao objetivo proposto, trabalhando a inversão de papel que as redes 

sociais provocaram no jornalismo. 

Em seguida, o segundo capítulo trouxe os detalhes de como uma notícia 

era produzida, trabalhando as barreiras e dificuldades da época até chegar na 

acessibilidade de hoje. Pontos como se dava a produção de uma pauta, 

características de um conteúdo jornalístico e fontes oficiais foram trabalhadas 

fazendo uma conexão com o indivíduo ativo nas redes sociais. Foi trabalhado 

também o conceito dessa nova mídia, que são as redes sociais, como ela surgiu 

e quais as mudanças provocadas na sociedade fazendo uma conexão com o 

conceito de jornalismo digital.  

No terceiro e último capítulo é possível ter uma visão mais clara da 

mudança de papel do jornalismo, onde foi apresentado o conceito de Fake News, 

trazendo exemplificações desse tipo de conteúdo, mostrando a interação que a 

rede social possibilita e o espaço que o indivíduo tem de se tornar também um 

produtor de conteúdo. Por fim, são apresentadas discussões de vários autores 

que se apropriam do tema jornalismo e rede social, mostrando prós e contras da 

utilização dessa rede para fazer e veicular conteúdo jornalístico. A diversidade e 

possibilidade de vários tipos de mídia em um só conteúdo, como texto, imagem, 

áudio e vídeo despertam uma maior curiosidade. Além do mais, temos a 

instantaneidade e facilidade de acesso ao conteúdo que conectam vários 

indivíduos em todo canto do mundo. Detalhes como esses foram abordados ao 

longo desse capítulo. 
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2 PROCESSO HISTÓRICO DO JORNALISMO NO BRASIL 

Apesar de ser uma característica crucial do jornalismo ser o porta voz da 

sociedade, o início da implementação da profissão no Brasil não condizia com 

esse papel. “Durante muito tempo, o exercício do jornalismo esteve vinculado a 

uma posição intermediária entre as posições da política, como postos e cargos 

públicos, e da literatura, como a publicação de livros e a inserção em entidades 

e atividades artístico-literárias” (SILVA, 2015, p. 1). 

No entanto, o cargo da profissão era utilizado para aumentar ou 

complementar uma renda, dando poder às esferas políticas da época e tornando 

o conteúdo veiculado manipulado. Caracterizando um movimento estratégico de 

quem estava no poder, atuando ora contra ora a favor do Estado, movimentando-

se entre os diversos grupos, facções, partidos, movimentos e manifestações 

(SILVA, 2015 apud PETRARCA, 2005). 

Passado esse primeiro momento, o jornalismo que conhecemos hoje, de 

acordo com Nelson Traquina (2005), teve a sua expansão no começo do século 

XIX juntamente com a popularização da imprensa e conquistou maior espaço no 

século XX, a partir do surgimento de novos meios de comunicação social, como 

o rádio e a televisão.   

A esse respeito é possível considerar que: 

O conceito de que o jornalismo fornece informação e não propaganda 
transformou a notícia como um produto subjetivamente baseado em 
fatos e não opiniões. A partir desse momento, a informação passou a 
ser tratada como mercadoria e essa mudança se tornou evidente com 
o aparecimento de uma imprensa mais sensacionalista no final do 
século XIX (SILVA, 2012, p. 2). 

 

Assim, nasceu um novo mercado, o jornalismo passou a ganhar espaço 

sendo financiado por grandes empresas, permitindo a despolitização e a 

abertura de novos empregos. Essa conquista também deu origem a um novo 

produto e a publicidade passou a integrar a imprensa. 

 



16 
 

 

2.1 O PAPEL DO JORNALISMO 

O jornalismo está presente, principalmente, nas mídias tradicionais e não 

podemos defini-lo apenas como uma fábrica de notícias, a profissão é capaz de 

levar cultura para a sociedade, representar e levar uma democracia, sendo o 

profissional considerado o guardião da verdade. Essas informações ficam mais 

claras após indagações de Traquina (2005, p. 20):  

O jornalismo pode ser explicado pela frase de que é a resposta à 
pergunta que muita gente se faz todos os dias – O que é que 
aconteceu/ está acontecendo no mundo?, no Timor?no meu país? na 
minha “Terra”? - O que aconteceu no julgamento de um ex presidente 
de um clube desportivo desde ontem – quem ganhou o jogo? Ao longo 
dos séculos, as pessoas (muitas delas, pelo menos) têm desejado ser 
informadas sobre o que as rodeia, usando o jornalismo (ou uma forma 
pré-moderna do jornalismo) para se manterem em dia com os últimos 
acontecimentos, para os combinarem como o conhecimento dos 
tópicos que lhes permita participar de conversas pessoais e de grupos, 
talvez para se sentirem reasseguradas de que através dos vários 
produtos do jornalismo não estão a perder algo, ou para serem 
fascinadas pelas alegrias ou tragédias da vida.    

Traquina (2005) também afirma que a profissão é um trabalho intelectual, 

que exige criatividade, mesmo que seja solicitado que o profissional siga uma 

linha editorial. No livro ‘Elementos do Jornalismo’, Bill Kovach e Tom Rosenstiel 

(2003, p. 22-23) elaboraram uma lista com nove itens fundamentais para o 

exercício da profissão:  

A primeira obrigação do jornalismo é a verdade. 2. Sua primeira 
lealdade é com os cidadãos. 3. Sua essência é a disciplina da 
verificação. 4. Seus profissionais devem ser independentes dos 
acontecimentos e das pessoas sobre as que informam. 5. Deve servir 
como um vigilante independente do poder. 6. Deve outorgar um lugar 
de respeito às críticas públicas e ao compromisso. 7. Tem de se 
esforçar para transformar o importante em algo interessante e 
oportuno. 8. Deve acompanhar as notícias tanto de forma exaustiva 
como proporcionada. 9. Seus profissionais devem ter direito de exercer 
o que lhes diz a consciência.  

Tendo claro o papel da profissão é importante destacar os desafios atuais. 

Com a chegada da Internet e a convergência das mídias, as redes sociais se 

tornaram peças chaves de extrema importância na sociedade. Segundo Raquel 

Recuero (2008, p.1), “essas redes, formaram uma teia informativa, onde as 

conexões estabelecidas entre os milhares de indivíduos passam a ser caminhos 

por onde a informação pode ser produzida, circulada e filtrada”. A autora afirma 

que rede social é gente, é interação, é troca social, por isso, as informações se 
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disseminam. Segundo Lima Junior (2009, p. 96) com a chegada das redes 

sociais, “a produção e a distribuição noticiosa não pertencem somente às 

empresas de comunicação e aos jornalistas. As notícias transformaram-se num 

bem social”. 

Com base nos conceitos apresentados sobre o papel do jornalismo, e a 

era da rede social, é perceptível uma mudança de papéis, onde as informações 

já não dependem mais dos grandes meios de comunicação, mas sim, dos 

usuários que se fazem presentes nas redes sociais alterando o processo de 

comunicação conhecido até então. Porém nem sempre foi assim, o paradigma 

da comunicação aborda outras teorias que serão mencionadas abaixo. 

 

2.2 PARADIGMA DA COMUNICAÇÃO 

O estudo da comunicação já passou por diversas teorias do jornalismo e 

a maioria delas tentaram responder à pergunta: “Porque as notícias são como 

são?”. De acordo com Traquina (2005), indicações como essas são de extrema 

importância para entender as mudanças do modelo de comunicação, sendo 

possível ver com nitidez a influência da tecnologia, do poder, o surgimento da 

comunicação de massa, assim como as formas de manipulá-las.  

Até então, tinha-se controle dos acontecimentos, os jornalistas iam a 

campo para checar as informações e os relatos eram feitos de acordo com sua 

interpretação. Porém, com a comunicação de massa, existe um grande volume 

de informações chegando nas redações e disponível na internet diante dos 

indivíduos que queiram interagir e participar da notícia. Essa chegada de hora 

em hora faz com que os jornalistas, muitas vezes, só repliquem as informações 

que chegaram até eles, deixando a desejar a qualidade da informação, uma vez 

que ela não foi checada.  

As consequências dessa participação e grande quantidade de notícias 

criadas pelos indivíduos, que ocupam as redes sociais, ficarão mais clara após 

observarmos as mudanças no ato da comunicação que será abordado nas 

teorias abaixo.  
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2.2.1 Modelo de Comunicação de Shannon e Weavver 

De acordo com Rudiger (2011), a comunicação começou a se tornar um 

estudo de reflexão por volta de 1900. O surgimento de novas tecnologias de 

comunicação, como o telégrafo, abriu um novo caminho para os canais de 

transmissão, circulação e recepção de mensagens na sociedade provocando o 

surgimento de uma série de novos fenômenos. 

As novas formas de se comunicar resultaram em um modelo de 

comunicação desenvolvido por Shannon e Weaver, conhecido como teoria 

matemática da informação. Os pensadores procuraram explicar a realidade por 

meio de um modelo que tornasse a comunicação mais afetiva.  

A teoria matemática da comunicação é tão geral que não é preciso 
estabelecer quais são as espécies de símbolos em jogo, sejam elas 
letras ou palavras escritas, notas musicais, palavras faladas, música 
sinfônica ou pinturas. As relações que ela revela se aplicam a todas 
estas e a outras formas de comunicação. A teoria é motivada tão 
imaginativamente que chega a operar no próprio âmago do problema 
da comunicação [...] (RUDIGER, 2011, p. 18 apud WEAVER, 1980, p. 
47). 

Para os autores, a problemática da comunicação pode ser equacionada 

em três níveis: 

O técnico, o semântico e o pragmática: resolvendo-se o primeiro, 
soluciona-se o conjunto. O problema semântico refere-se ao 
significado das informações; o problema pragmático refere-se à 
capacidade de as informações modificarem o comportamento das 
pessoas: podemos reduzi-los, porém, ao problema da precisão com 
que se processa a transmissão de informações do emissor para o 
receptor, na medida em que se compreende por informação todo sinal 
capaz de provocar reações no comportamento de um dado sistema. 
Em outros termos, a problemática da interação se reduz ao problema 
da transmissão de informação, tem a ver com o estabelecimento das 
condições necessárias para a otimização da transferência de 
mensagens do emissor para o receptor, diz respeito à capacidade de 
o canal conduzir as informações sem ruído para o destinatário, 
capacidade essa que é passível de definição técnica. (RUDIGER, 
2011, p. 18-19)    

Por se tratar de um modelo de comunicação desenvolvido para uma 

companhia telefônica, os pensadores estavam preocupados apenas em distribuir 

o maior número de mensagem no menor tempo, espaço e ao menor custo 

operacional. Porém, quando aplicada na mídia, essa teoria sofre modificações 

dando origem ao ruído, ou seja, uma falha técnica. Nesse caso, o ruído 

representa que a comunicação trabalhada não se preocupa com a qualidade da 
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informação e a decodificação dela, para os autores dessa teoria, a comunicação 

pressupõe-se apenas que a mensagem chegue ao destinatário.  

2.2.2 A Teoria Hipodérmica 

A Teoria Hipodérmica também conhecida como Teoria da Bala Mágica, 

faz parte de uma pesquisa norte americana de 1930, que se preocupa com o 

indivíduo que recebe a informação. Nessa teoria, o receptor é visto como um ser 

isolado, tanto físico como psicologicamente. A posição sustentada por esse 

modelo pode ser sintetizada com a afirmação de que “todo membro do público 

de massa é pessoal e diretamente ‘atacado’ pela mensagem” (WOLF, 2008 p. 4 

apud WRIGHT, 1975, p. 79). 

Sobretudo, essa teoria só é possível graças ao cenário histórico da época 

e a sociedade que era diferente do que conhecemos hoje, além disso, o 

momento em que a situação ocorria era em cenário de guerra: 

Os elementos que mais caracterizam o contexto da teoria hipodérmica 
são, de um lado, justamente a novidade do próprio fenômeno das 
comunicações de massa e, do outro, a conexão desse fenômeno com 
as trágicas experiências totalitárias desse período histórico. Contida 
nesses dois elementos, a teoria hipodérmica é uma abordagem global 
da mídia, indiferente à diversidade entre os vários meios, e que 
responde principal mente à interrogação: qual efeito tem a mídia numa 
sociedade de massa? (WOLF, 2008 p. 05) 

A respeito da sociedade de massa, nessa teoria é possível afirmar que a 

ela é conhecida por ser um conjunto homogêneo e individual: 

Simmel observa que “a massa é uma formação nova, que não se 
baseia na personalidade dos seus membros, mas apenas nas partes 
que reúnem um a todos os outros e equivalem às formas mais 
primitivas e ínfimas da evolução orgânica [...]. É natural que todos os 
comportamentos que presumem a proximidade e a reciprocidade de 
muitas opiniões diferentes tenham sido banidos desse nível. As ações 
da massa apontam diretamente para o objetivo e procuram alcançá-lo 
pelo caminho mais rápido: este faz com que elas sejam sempre 
dominadas por uma única ideia, a mais simples 'possível. É muito raro 
acontecer de os membros de uma grande massa terem na sua 
consciência um vasto mostruário de ideias em comum com os outros. 
Além disso, dada a complexidade da realidade contemporânea, toda 
ideia simples deve ser também a mais radical e exclusiva” (WOLF, 
2008, p. 7 apud SIMMEL, 1917, p. 68). 

Ainda segundo Wolf, a comunicação contida nessa teoria é injetada nas 

pessoas, a força da mídia sobrepõe uma sociedade de massa, portanto, se a 

mensagem ou a propaganda consegue alcançar o indivíduo, a persuasão é 
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facilmente inoculada, isto é, se o alvo é atingido, a propaganda obtém o êxito 

que foi estabelecido antecipadamente. 

2.2.3 Superação da Teoria Hipodérmica 

Criado por Harold Laswell, um cientista político norte americano, que 

dedicou seu trabalho em pesquisas técnicas de propaganda e guerra mundial, 

propõe o seguinte modelo de comunicação que superou a teoria hipodérmica: 

um modo apropriado de descrever um ato de comunicação é responder 
às seguintes perguntas:   

quem  
diz o quê   

por qual canal   

a quem   

com qual efeito?   

O estudo científico do processo de comunicação tende a se concentrar 
numa ou noutra dessas interrogações (WOLF, 2008 p. 12 apud 
LASSWELL, 1948, p. 84). 

Cada uma dessas variáveis define e organiza um setor especifico da 

pesquisa: 

 A primeira determina o estudo dos emissores, isto é, a análise do 
controle sobre o que é difundido. Os que, por sua vez, estudam a 
segunda variável elaboram a análise do conteúdo das mensagens, 
enquanto o estudo do terceiro elemento dá lugar à análise dos meios. 
A análise da audiência e dos efeitos define os setores de pesquisa 
restantes sobre os processos de comunicação de massa. A fórmula de 
Lasswell, com a aparência de ordenar o objeto de estudo segundo 
variáveis bem definidas, sem negligenciar nenhum aspecto relevante 
dos fenômenos em questão, na realidade tomou-se rapidamente (e 
assim permaneceu por muito tempo) uma verdadeira teoria da 
comunicação, em estreita relação com o outro modelo de comunicação 
dominante na pesquisa, ou seja, a teoria da in formação (WOLF, 2008, 
p. 12-13). 

Enquanto a teoria hipodérmica não se preocupava com o efeito que a 

mensagem iria causar no receptor, para Lasswell (WOLF, 2008 p. 12 apud 

LASSWELL, 1948, p. 84), o pensamento era oposto, ou seja, a mensagem não 

seria interpretada de acordo com o que a mídia esperava e o resultado 

dependeria das variáveis apontadas em seu modelo de comunicação. 

 

2.3 O IMPACTO DA TECNOLOGIA 

Em todas as teorias apresentadas acima, o modelo de comunicação 

sempre esteve preocupado com que a informação chegasse para o seu 
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respectivo destinatário (considerado até então um ser isolado). Pode-se dizer, 

que nessa época, a comunicação era totalmente passiva e ficou caracterizada 

por ser uma via de mão única, despreocupada com o efeito que a mensagem 

causaria em seu destinatário. 

Com a chegada da tecnologia esse cenário mudou, o receptor passou a 

interagir com a mídia e a influenciá-la.  

A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas 
suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que 
moldam tanto decisões de programação quanto de marketing. Se os 
antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis 
e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios 
de comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos 
isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. 
Se o trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os 
novos consumidores são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 
2009, p. 45). 

Nesse segmento, a comunicação que era então, apresentada como 

unilateral (enviada de uma grande mídia para um respectivo destinatário), 

passou a ser bilateral, ou seja, o indivíduo que recebe a informação não só 

expressa um efeito diferente do esperado, mas interage com ela tendo a 

possibilidade de fazer parte do conteúdo e também ser o produtor, sendo esses 

aspectos características da comunicação de massa.  
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3 TEORIAS DO JORNALISMO 

O paradigma da comunicação que vimos acima está ligado diretamente 

as teorias do jornalismo, essa afirmação é possível por conta de o ato da 

comunicação ser um dos principais meios de se fazer jornalismo, ou seja, as 

mudanças na forma de se comunicar influenciam o jornalismo e vice-versa.  

Como se observa no primeiro capítulo, a comunicação sofreu uma forte 

influência e mudanças com a chegada da tecnologia, o mesmo ocorreu com o 

jornalismo. Segundo Nelson Traquina (2005), as teorias do jornalismo, que serão 

discutidas abaixo, reforçarão o papel do jornalismo na sociedade 

contemporânea. 

Ainda segundo o autor, compreender as teorias do Jornalismo é 

importante para reforçar o papel da profissão na sociedade, na produção de 

notícias e para identificar os campos que essa área é capaz de mobilizar.  

3.1.1 A Teoria do Espelho 

Surgiu no final do século XIX, é considerada a primeira metodologia 

utilizada para compreender porque as notícias são como são. “Sua base é a ideia 

de que o jornalismo reflete a realidade, ou seja, as notícias são do jeito que 

conhecemos porque a realidade assim determina” (PENA, 2006, p. 125). 

Nessa teoria, o profissional de jornalismo é considerado por alguns como 

o Davi da sociedade matando o Golias, isso porque, o trabalho jornalístico é 

considerado como um espelho da realidade, ou seja, funciona como um contra 

poder. O jornalista é visto como um comunicador desinteressado que retrata a 

realidade doa a quem doer (TRAQUINA, 2005). 

No entanto, a teoria é de fácil refutação. O jornalista ao selecionar trechos 

da matéria e até mesmo escolher quais serão veiculadas, demonstra sua 

parcialidade e opinião, deslegitimando a teoria do espelho. 

3.1.2 A teoria do Gatekeeper 

 Segundo Felipe Pena (2006), na sociedade pós-industrial, não há bem 

mais valioso que a informação, mas a inversão de valores das fontes de 
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informação, proporcionou uma era de notícias falsas, a qual coloca o trabalho do 

jornalista em risco. A informação falsa compartilhada é uma matéria errônea, 

criada por usuários que não sabem o critério de notícia e que acaba sendo 

associada ao trabalho do jornalista. Basicamente, o sujeito que recebe a 

informação deve crer que o jornalismo diz a verdade, e essa verdade deve estar 

justificada em seu próprio discurso (LISBOA; BENETTI, 2015). 

Essa observação remete traços da teoria do Gatekeeper, uma vez que ela 

privilegia a ação pessoal.  

Nessa teoria, o processo de produção da informação é concebido 
como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem que passar 
por diversos gates, isso é, “portões” que não são mais que áreas de 
decisão em relação às quais o jornalista, isto é, o gatekeeper, tem de 
decidir se vai escolher essa notícia ou não. Se a decisão for positiva, a 
notícia acaba de passar pelo “portão”; se não for, a sua progressão é 
impedida, o que na prática significa a sua “morte” porque significa que 
a notícia não será publicada, pelo menos nesse órgão de informação. 
(TRAQUINA, 2005, p. 150) 

A teoria é fruto de um estudo realizado em 1950 pelo teórico David 

Manning White, que buscava estudar o fluxo de notícias e os pontos que 

funcionavam como cancelas das informações dentro das organizações, como 

jornais. Nesse estudo, ele concluiu que “as decisões dos gates foram subjetivas 

e arbitrárias, dependentes de juízos de valor baseado no conjunto de 

experiência, atitudes expectativas do Gatekeeper” (PENA, 2006, p. 134). 

Pode-se concluir que nessa teoria a notícia depende de um fator 

denominado seleção, que segundo White, a sua rejeição não depende apenas 

das vivências do jornalista, mas da pouca importância daquela informação, dos 

muitos relatos daquele mesmo acontecimento e o horário que a informação 

chega na redação, quanto mais tarde, maior as chances de não passar pelo 

“portão” (TRAQUINA, 2005, p. 151 apud WHITE, 1950, p. 147). 

3.1.3 A Teoria Organizacional 

Nessa teoria a discussão se concentra em uma cultura organizacional, ao 

invés de uma cultura profissional. O trabalho do jornalista é influenciado pela 

linha editorial da empresa pela qual trabalha, e o fator econômico tem grande 

influência transformando o jornalismo em negócio (TRAQUINA, 2005). 
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Esse estudo surgiu pelas mãos do sociólogo norte americano Warren 

Breed numa revista chamada Forças Sociais, onde o autor destaca: 

A importância dos constrangimentos organizacionais sobre a atividade 
profissional do jornalista e considera que o jornalista se conforma mais 
com as normas editoriais da política editorial da organização do que 
com quaisquer crenças pessoais (TRAQUINA, 2005, p. 152). 

Ainda segundo Breed, a principal fonte de expectativas, orientações e 

valores profissionais do jornalismo não é do público, mas sim, as referências 

organizacionais de colegas e superiores. “O jornalista, então, acaba socializado 

na política editorial da organização através de uma lógica de recompensas e 

punições” (PENA, 2006, p. 136). 

Breed (apud TRAQUINA, 2005, p. 152), afirma que esse conformismo é 

causado por seis fatores: a autoridade institucional e as sanções, os sentimentos 

de dever e estima para com os chefes, as aspirações da modalidade profissional, 

a ausência de fidelidades de grupo contrapostas, o caráter prazeroso da 

atividade e representação da notícia como valor. 

O autor também reconhece que um “ditatorialismo organizacional seria de 

difícil implementação, devido à natureza do trabalho jornalístico e a um mínimo 

de autonomia profissional que ela exige” (TRAQUINA, 2005, p. 156). Com isso, 

Breed aponta cinco fatores que ajudam o jornalismo a fugir da política editorial: 

as normas editorias não são claras, os jornalistas têm o poder de seleção em 

muitos momentos, a prova forjada pode ser utilizada para passar uma notícia 

para outro jornal, o jornalista pode ser editor do seu conteúdo e escolher que 

“estória” contar e as estrelas da casa, ou seja, jornalistas especiais podem 

transgredir da linha editorial com mais facilidade (PENA, 2006).  

Por fim, o autor concluiu que “a linha editorial das empresas é quase 

sempre seguida, apesar das possibilidades de transgressão descritas” (PENA, 

2006, p. 138).  

A fonte de recompensas do jornalista não se localiza entre os seus 
leitores, que são manifestamente seus clientes, mas entre seus 
colegas e superiores. Em vez de aderir as ideias sociais e profissionais, 
o jornalista define os seus valores até o nível mais pragmático do grupo 
redatorial” (TRAQUINA, 2005, p. 157). 
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3.1.4 As Teorias da Ação Política 

Considerado mais um estudo do jornalismo realizado na década de 70, a 

teoria de ação política ou instrumentalista parte do princípio de que as notícias 

servem como um instrumento de interesses políticos (PENA, 2006). 

O instrumentalismo parte de um paradigma de pesquisa baseado nos 
estudos da parcialidade, cujo objetivo é verificar a existência ou não de 
distorções nos textos noticiosos.  Entretanto, há duas interpretações 
diferentes para a mesma teoria.  Na versão da "esquerda", as notícias 
são vistas como instrumentos para manter o status quo capitalista.  Na 
versão de “direita”, elas são usadas para questionar o mesmo sistema 

(PENA, 2006, p. 146). 

Para Traquina (2005) esse instrumentalismo é visto como um novo “filão” 

para os códigos deontológicos da profissão do jornalista e influencia, 

principalmente, as características da parcialidade, partindo do princípio de que 

as notícias devem ser o espelho da realidade sem nenhum tipo de distorção.  

Ambos os autores trazem para essa discussão estudiosos da versão de 

direita e esquerda como Herman e Chomsky, que conclui: 

Ambas as versões trabalham com pressupostos bem marcados. 
Entretanto, enquanto uma defende que o papel dos profissionais da 
imprensa está reduzido à função de cumpridor de ordens patronais, a 
outra acredita que os jornalistas têm controle pessoal sobre a produção 
da notícia e estão dispostos a influenciar o noticiário com a defesa de 
suas ideias (PENA, 2006, p. 149). 

 

3.1.5 As Teorias Construcionistas 

Diferente dos estudos tratados até então, surge uma nova teoria que é 

considerada oposta aos paradigmas do jornalismo trabalhados na década de 70. 

Como o próprio nome já diz, a teoria construcionista defende a ideia de que a 

noticia é construção, ou seja, ao produzir um conteúdo noticioso o jornalista 

conta “estórias”. 

A atividade jornalística ganha um novo formato e passa a ser vista como:  

Interativa, dependendo tanto das rotinas produtivas e das escolhas dos 
jornalistas como também de demandas sociais, econômicas, culturais 
e históricas, entre outras. Os teóricos Schudson e Shoemaker & Reese 
propuseram seis tipos de ações que interagem no processo de 
construção das notícias: pessoal, social, ideológica, cultural, meio 
físico e histórica (QUINDERÉ, 2007, p. 7). 
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Esse novo cenário mostra que as notícias não são um espelho da 

realidade, mas isso também não significa que as “estórias” são ficções. “O 

processo de construção da notícia é complexo e leva em consideração diversos 

critérios, como noticiabilidade, valores-notícia, constrangimentos 

organizacionais, audiência, rotinas de produção, entre outros” (QUINDERÉ, 

2007, p. 6). 

De acordo com Traquina (2005), o processo de criação de notícia passa 

por uma espécie de pirâmide invertida, onde a realidade precisa responder as 

seguintes perguntas para ser transformada em uma narrativa: Quem? O que? 

Onde? Quando?  

3.1.6 A Teoria Estruturalista 

“Assim como a teoria da ação política na versão de esquerda, essa teoria 

também parte do pressuposto de que os meios de comunicação de massa, e por 

tabela o jornalismo, acabam por reproduzir uma ideologia dominante” 

(QUINDERÉ, 2007, p. 6). 

Segundo Traquina (2005), o processo de produção de notícia é uma 

ferramenta controlada pelo estado, ou seja, a representação dessa ideologia 

dominante é colocada nas mãos dos definidores primários (fontes privilegiadas 

e institucionais) que colaboram na produção da notícia.  

[...] As fontes oficiais são encaradas como um bloco unido e uniforme; 
a existência de disputas entre os membros das fontes oficiais é 
minimizada; a estruturalista, a estrutura dos chamados “definidores 
primários”, é encarada de uma forma “atemporal” e “imutável”; a 
relação entre os chamados “definidores primários” e os profissionais 
do campo jornalístico é encarada como uma relação unidirecional: os 
chamados “definidores primários” comandam a ação” (TRAQUINA, 
2005, p. 178) 

A partir desses elementos, a teoria estruturalista também tem como 

característica mapas de significados, responsáveis por tornar a notícia inteligível 

e compreensível para a sociedade. “As grandes mídias definem para a maioria 

da população quais os acontecimentos significativos que ocorrem, mas também, 

oferecem poderosas interpretações de como compreender esses 

acontecimentos” (TRAQUINA, 2005, p. 177 apud HALL, 1973/1993, p. 228). 
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3.1.7 A Teoria Interacionista 

Os acontecimentos do dia a dia são a matéria prima para a elaboração de 

uma notícia, porém, nem todos os acontecimentos poderão ser levados para a 

redação. Para realizar a seleção dos fatos é necessário levar em consideração 

critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2005).  

“[...] A teoria interacionista considera que os jornalistas vivem 
norteados pelo tempo que determina o resultado de seus trabalhos. 
Todo o dia é preciso ter notícias. Os acontecimentos podem surgir a 
qualquer momento e em qualquer parte, assim é preciso interagir de 
forma ordenada com espaço e tempo” (SILVA, 2010, p.7). 

É possível notar que nessa teoria, o jornalista possui uma maior 

autonomia, mas por outro lado, sofre com a pressão do tempo para o fechamento 

do material jornalístico. 

 

3.2 HISTÓRIA DA INTERNET 

Antes de entrarmos no novo cenário que a internet provocou no jornalismo 

precisamos entender como esse meio surgiu. De acordo com Castells (2003, 

p.8) “a Internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global”. 

Já para Murad (1999, apud SQUIRRA, 1998, p.9), “a Internet é o agrupamento 

global de sistemas de computadores e redes, todos interconectados com o intuito 

de possibilitarem a troca de informações”, mas nem sempre essa rede se 

demostrou convidativa. 

Essa rede nasceu de um projeto de pesquisa militar (ARPA: Advanced 

Research Projects Agency), no período da guerra fria, no final dos anos 

cinquenta e início dos anos 60. De início, o objetivo era conectar os mais 

importantes centros universitários de pesquisa americanos com computadores 

de rede privada para permitir a troca de informações rápidas e protegidas, caso 

houvesse uma guerra.  

Foi somente na década de 90 que ocorreu a expansão da Internet próxima 

a que conhecemos hoje: 
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Em 1992 o WWW (World Wide Web) foi lançado, aumentando 
consideravelmente o número de servidores conectados ao sistema 
(mais de um milhão). Com tal expansão, a Internet ganhou milhares de 
usuários ao redor do mundo, que podiam a partir de então, buscar - 
sem sair de suas casas - novas informações antes inacessíveis, 
através de pesquisas online e conhecer novas pessoas neste novo 
lugar chamado ciberespaço (OLIVEIRA, 2007, p.40). 

Segundo Ferrari (2010, p.17) “a partir desse lançamento o crescimento do 

WWW não parou mais, o número de computadores conectados ao redor do 

mundo pulou de 1,7 milhão em 1993 para vinte milhões em 1997”. Os sites de 

buscas se aprimoraram e as novas formas de coletar informação e difundir 

notícias foram alteradas com a popularização da Internet.  

 

3.3 JORNALISMO DIGITAL 

É possível notar uma ruptura no ato da comunicação e nas fortes 

influências que o jornalismo sofreu em suas teorias. Independentemente da 

ideologia dominante da época, o objetivo desses estudos estava constantemente 

ligado ao processo de produção e veiculação de notícias.   

Com o passar dos anos, a grande mídia, as fontes oficiais e até mesmo 

os próprios jornalistas foram perdendo espaço para o público, e a produção de 

notícias, que antes era dominada por esses indivíduos, ganhou uma 

característica mais interativa e com o chamado gosto do público.    

O que é o jornal tradicional senão um pacote de notícias e informação 
selecionados por uma equipe de jornalistas (gatekeepers) num ciclo de 
24 horas? O que é um noticiário de rádio ou de TV, senão um encontro 
marcado a determinada hora para se ouvir (e ver) a apresentação de 
um número limitado de notícias pré-determinadas pelos jornalistas 
(gatekeepers)?  Na lógica que a Internet está criando, não tem sentido 
que eu escute algo que não escolhi. Se vou escutar um pacote de 
notícias, será um pacote que eu forme, de acordo com meus 
interesses, para ser consumido na hora que eu quiser, onde eu quiser 
(ALVES, 2006. p. 97). 

Considerado um novo gênero, o Jornalismo Digital tem seu conceito em 

constante transformação por conta das mudanças que a tecnolgia tem causado 

no jornalismo. Para Pena, esse novo gênero pode ser definido como “a 

disponibilização de informações jornalísticas em ambiente virtual, o ciberespaço, 

organizadas de forma hipertextual com potencial multimidiático e interativo” 
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(2006, p. 176). Para autores como Ferrari, esse conceito deveria ser explicado 

da seguinte maneira: 

Jornalismo digital não pode ser definido apenas como o trabalho de 
produzir ou colocar reportagens na internet. É preciso pensar na 
enquete (pesquisa de opinião com o leitor); no tema do chat, o bate 
papo-digital; nos vídeos e áudios; e reunir o maior número possível de 
assuntos e serviços correlatos a reportagem (2004, p. 45 apud SOUSA, 
2008, p. 6). 

Com isso, é possível afirmar que esse novo cenário obrigou os 

profissionais de comunicação a saírem da sua zona de conforto, “na rede, o 

jornalista deixou de ser o gatekeeper para ser um gatekeeper entre muitos 

outros” (BASTOS, 2012, p. 288 apud SINGER, 2007). A respeito desse cenário, 

Onofre, defende que “quem antes era parte de uma minoria que gerava notícias 

para uma grande audiência passou a ser parte também da audiência de notícias 

criadas pela grande maioria, da sua antiga audiência” (2016, p. 15 apud 

RAMALHO, 2010, p.08). 

Dessa forma, é possível considerar que: 

O jornalista tende a ser enquadrado num conjunto de rotinas de 
produção, mais de caráter técnico do que propriamente jornalístico, 
que o afastam da possibilidade de recolher informação pelos seus 
próprios meios, de selecioná-la, de redigi-la, de colocá-la em contexto, 
de preparar os seus textos ou montar as suas peças (BASTOS, 2012 
p. 286)  

Segundo Onofre (2016), apesar das barreiras citadas acima, o profissional 

de jornalismo deve estar de olhos bem abertos para não perder o seu espaço. 

“A tecnologia deu-nos um kit de ferramentas para comunicação que permite a 

qualquer um tornar-se um jornalista a baixo custo e, na teoria, com alcance 

global” (GILLMOR, 2004 apud FRANCISCO, 2010, p. 194). 

Ferrari também afirma que “a internet chegou para ficar, não é uma moda 

passageira e não haverá retrocesso” (2003, p.23). Alves (2006), defende que a 

Internet não é apenas um novo meio como foi com o rádio e a TV, onde cada um 

acrescentou um novo sentido para a comunicação, segundo ele “a Internet pode 

ser rádio, TV, jornal, revista, tudo ao mesmo tempo” (2006. p. 97). 

A web representa uma mudança de paradigma comunicacional muito 
mais ampla que a adição de um sentido. Ela oferece um alcance global, 
rompendo barreiras de tempo e espaço como não tínhamos visto 
antes. A indexação do meio digital permite a acumulação de conteúdo, 
rompendo os paradigmas organizacionais que o jornalismo tinha 
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criado. Além disso, a web oferece um grau de interatividade que 
também nos era desconhecido. Trata-se de um meio ativo, que requer 
constante interação com seus usuários, contrastando com a relativa 
passividade que marca a relação do telespectador, ouvinte ou leitor 
com os meios tradicionais (ALVES, 2006. p. 95) 

Portanto, com as redes sociais qualquer indivíduo consegue produzir um 

conteúdo e divulgá-lo com muita facilidade, cabe então, ao jornalista juntar os 

conhecimentos adquiridos com as vantagens da era digital para continuar sendo 

destaque.  

 

3.3.1 Impactos da Era Digital no Jornalismo Tradicional 

Desde o surgimento da tecnologia, o jornalismo tradiconal se apropriou de 

vários aspectos. O computador, por exemplo, foi um aparelho que facilitou o dia 

a dia nas redações e que de ínicio, foi recebido com um certo receio pelos 

jornalistas, porém, não demorou muito para que todos se encantassem.  

Segundo Baldessar (2001, p.1), “o computador facilita a execução das 

tarefas e, inegavelmente, melhora o ambiente de trabalho”. Entre os benefícios 

está o silêncio, já que não é mais necessário conviver com o matraquear das 

máquinas de escrever e a agilidade, uma vez que o computador possibilita 

mobilidade e rapidez no processamento dos acontecimentos (BALDESSAR, 

2001). 

Um artigo publicado na Revista Imprensa sobre a informatização do 
Jornal O Globo descreve as mudanças no ambiente da redação, 
estabelecendo um paralelo entre a redação do passado e a atual: " 
uma louca sinfonia de gritos, gargalhadas, telefones, campainhas 
reverberavam impunemente (...) as Olivetti e Remington que não 
sofriam de arritmia eram disputadas no tapa (...) e o impiedoso papel 
carbono tingia mesas, paletós, mangas de camisa, dedos, mãos e 
rostos menos atentos (...) montanhas de laudas se formavam para 
qualquer lado que se olhasse (...) hoje as persianas amarrotadas foram 
substituídas por um moderno sistema de iluminação que inclui um 
requinte inimaginável: calhas especialmente desenhadas, cujos focos 
de luz só iluminam as mesas dos terminais, sem reflexos nos olhos ou 
nas telas (...) um sistema de ar condicionado central acabou com o 
clima tropical que sufocava (...) e a sinfonia das pretinhas deu lugar a 
um silêncio cibernético, propiciado pelos 140 terminais e suas 138 
teclas (...) e a limpeza, nada de montanhas de papel " (BALDESSAR, 
2001, p. 2). 
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É possível observar que o ambiente físico, ou seja, o local de trabalho do 

jornalista foi impactado e sofreu melhoras significativas com o uso da tecnologia. 

O mesmo oconteceu com o processo de produção da notícia:  

[...] Uma nova relação com o texto, em termos de mobilidade e rapidez, 
estabelecida através do computador e de suas possibilidades no 
processamento e arquivo de texto. (...) mas é no terminal que se 
escondem as mais saborosas novidades para qualquer jornalista (...) 
para começar o usuário fica dispensado da preocupação com o fim de 
cada linha, o computador hifeniza (...) a tela pode ser dividida em duas, 
de um lado a matéria do repórter e do outro a do redator (...) o 
computador também permite a inserção de qualquer informação, em 
qualquer ponto ((BALDESSAR, 2001, p. 2 ). 

Com todas essas melhorias, o  horário de fechamento da notícia acabou 

sendo reduzido. A instantaneidade e o imediatismo que a tecnologia oferece, 

exige que o jornalista seja cada vez mais ágil e rápido para acompanhar o 

desenvolvimento de cada acontecimento (FERRARI, 2010). Ainda segundo a 

autora, os profissionais precisam estar preparados para lidar com diversos tipos 

de mídia, pois as notícias ganharam novos recursos, como texto e imagem. 

O conteúdo multímidia solicita profissionais que tenham noções de 

marketing, olhar de editor, que sejam capazes de mexer em várias mídias ao 

mesmo tempo e que possuam noção de fotografia, para que, caso seja 

necessário, o profissional consiga elaborar a notícia no caminho de volta para a 

redação. Para Pavlik e Lopez (2007, p.115 apud  FRANCISCO, 2010, p. 193), 

estamos “em um mundo mais interligado, um jornalista deve ser um narrador 

para orientar os usuários, um intérprete  para avaliar o que é realmente 

importante e um profissional que incentiva a participação e promove a ligação 

das comunidades com o meio”. 

Porém, todas essas mudanças na produção de notícia e o grande volume 

de informações geraram no indivíduo que a recebe, um aspecto de dúvida, 

conforme questionamentos de Mc Nair (2009, p. 248 apud FRANCISCO, 2010, 

p. 197): 

No século 21, quando tantos estão produzindo tanto 'jornalismo', a 
maior parte online e gratuito, como vamos reconhecer a qualidade em 
meio a quantidade de informação disponível? Se a fronteira profissional 
amadora se dissolve, quem ou o quê vai fazer a produção de sentido e 
as mudanças da complexa realidade que tem sido uma das principais 
funções do jornalismo? Simplificando, como vamos saber em quem 
confiar? 
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Outra observação quanto ao papel do jornalista é feito por Kovach e 

Rosenstiel ( 2005, p. 64 apud FRANCISCO, 2010, p. 197) que descrevem que: 

À medida que os cidadãos encontram um fluxo cada vez maior de dados, 
eles têm mais necessidade - não menos - de fontes reconhecidas 
dedicadas a verificar aquela informação, salientando o que é importante 
saber e filtrando o que não é. O papel da impressa nesta nova era torna-
se trabalhar para responder a questão “onde está o bom material?”.   

Diante dessas afirmações, é possível destacar que essa problemática é 

só o começo de uma onda de conteúdos falsos, conhecidos como fakes news, 

que começaram a ser disponibilizados nas redes sociais, prejudicando o trabalho 

do jornalismo, levando o indivíduo a uma ideia errônea e sendo uma das 

principais barreiras do jornalismo na internet.  

 

3.4 AS REDES SOCIAIS 

O ser humano sempre viveu em um ambiente de comunicação e 

colaboração, se apropriando da tecnologia disponível na época para esse 

contato. Com os avanços tecnológicos os relacionamentos passaram a ocorrer 

por meio da Internet, e esses recursos são utilizados para se comunicar, 

aprender, divulgar pensamentos e acontecimentos em sua rede, foi assim que 

surgiram as redes sociais (SILVA, 20010). 

As primeiras redes digitais surgiram em 1997 com o desenvolvimento do 

Sindegrees, ou seja, um site que permitia a criação de perfil virtual combinado 

com registro e publicação de contatos, e que foi encerrado 3 anos depois por 

problemas financeiros. No ano 2000, começaram a surgir várias redes sociais, o 

Friendster, lançado em 2002, foi o que teve maior repercussão e aceitação, 

porém, por não esperar tanto sucesso a rede não suportou seu crescimento, 

tendo que limitar algumas funcionalidades e deixando os usuários insatisfeitos.  

Foi apenas em 2003 que surgiram as redes sociais da forma que conhecemos 

hoje, como o Orkut e o Twitter (SILVA, 2010).  

Muito parecido com as conexões humanas, as redes sociais são uma rede 

de pessoas conectadas. Segundo Tomaél (2005), essa conexão acontece por 

meio de grupos que possuem interesses em comum e que são capazes de 

estabelecer relações entre cada indivíduo. Marteleto também afirma que as 
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redes sociais são “[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e 

recursos em torno de valores e interesses compartilhados” (2001, p.72 apud 

TOMAÉL, 2005, p. 93).   

Enquanto isso, para Rocha, o conceito de rede poder ser definido como: 

A palavra rede (originária da latina rete), em língua portuguesa, remete 
à noção de junção de nós – individuais ou coletivos – que, interligados 
entre si, permitem a união, a comutação, a troca, a transformação. 
Estar em rede – social, cultural, econômica, política – é (ou sempre foi) 
uma das condições de possibilidade de nossa convivência neste 
mundo, dada a necessidade (ou a obrigatoriedade) da contínua 
constituição de grupos comuns (ou comunidades) em limitados 
espaços e simultâneos tempos. (ROCHA, 2005, p. 1 apud SILVA, 
2010, p.37)   

Podemos notar que por trás de toda a estrutura da rede, o indivíduo é sua 

principal característica:  

Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de 
pessoas, compreendido através de uma metáfora de estrutura, a 
estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas 
conexões, os laços sociais que compõem os grupos. Esses laços são 
ampliados, complexificados e modificados a cada nova pessoa que 
conhecemos e interagimos (FRANCISCO, 2010, p. 198 apud 
RECUERO, 2009, p 25-26).  

Ainda de acordo com Tomáel, “a rede, que é uma estrutura não-linear, 

descentralizada, flexível, dinâmica, sem limites definidos e autoorganizável, 

estabelece-se por relações horizontais de cooperação”. Ou seja, toda essa 

estrutura ajuda a formar uma caça à informação.   

Já para Recuero (2009, p. 25-26 apud FRANCISCO, 2010, p. 198), “no 

espaço offline, uma notícia ou informação só se propaga na rede através das 

conversas entre as pessoas. Nas redes sociais online, essas informações são 

muito mais amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas”. Por sua vez, é 

possível dizer que com todas essas vantagens, as redes sociais concedem mais 

voz as pessoas, e com isso, é possível conseguir mais espaço, possiblidade de 

construção de valores e maior potencial para disseminar os acontecimentos 

(FRANCISCO, 2010).  

E em relação ao jornalismo, Recuero (2009), define três relações que as 

redes sociais contribuem para o processo de produção de notícia jornalística, 

são elas: “a) redes sociais como fontes produtoras de informação; b) redes 
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sociais como filtros de informações ou, como c) redes sociais espaços de 

reverberação dessas informações” (2009, p. 7). 

A primeira contribuição é o uso das redes sociais como fontes para os 

jornalistas, nesse sentido, as redes sociais circulam informações que podem ser 

de interesse jornalístico, capaz de gerar notícias e agendar pautas. 

[...] através das redes sociais, é possível encontrar especialistas que 
podem auxiliar na construção de pautas, bem como informações em 
primeira mão. A novidade da informação é um valor que se reflete em 
capital social nas redes sociais. Assim, publicar informações novas, 
que ainda não estejam circulando na rede é um valor para esses 
grupos e apela ao capital social que é construído no grupo (RECUERO, 
2009, p. 8). 

            A segunda relação aborda a forma que as redes sociais irão difundir as 

informações. De acordo com Recuero (2009), as redes sociais irão coletar e 

republicar informações obtidas de veículos informativos e até mesmo criados e 

veiculados na própria rede. A autora cita como exemplo os casos de “retweet” 

no Twitter, que “acontece quando alguém republíca no sistema uma informação 

originalmente publicada por outra pessoa. Neste caso, muitas vezes, os atores 

julgam relevante a informação e julgam que sua rede social ainda não teve 

acesso à ela” (ZAGO, 2009 apud RECUERO, 2009 p. 9). 

Para Firmino a republicação de informações na rede tem caráter 

informático relevante: 

Vê-se, aqui, novamente, o valor social construído pela difusão de 
informações na ferramenta. Ao repassar informações que foram 
publicadas por veículos, os atores estão dando credibilidade ao veículo 
e tomando parte dessa credibilidade para si, pelo espalhamento da 
informação (2009 apud RECUERO, 2009, p. 9). 

A última contribuição cita as redes sociais como um espaço para 

circulação das informações, ou seja, esses espaços permitem que as notícias 

sejam discutidas, provoquem reflexões e seja reverberadas.  

Esse terceiro item está diretamente relacionado com o segundo. 
Podemos ver essas reverberações, por exemplo, no item “trending 
topics” do Twitter. Esse item mostra os assuntos mais comentados na 
ferramenta. Ao clicar nesses tópicos, pode-se acompanhar aquilo que 
é discutido a respeito desses assuntos. Com isso, a ferramenta permite 
não apenas a difusão das informações, mas igualmente o debate em 
cima das mesmas. O mesmo pode ser observado em outras 
ferramentas que suportam redes sociais online (RECURERO, 2009, p. 
10). 
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           Os processos citados acima, mostram os cenários que foram abordados 

ao longo dos capítulos anteriores, no qual o jornalista deixa de ser o responsável 

por filtrar a informação, o chamado “gatekeeper”.  

Nota-se, que nas redes socias, o papel de produção de notícias nos dias 

de hoje, tem forte influência dos indivíduos que ocupam essas redes. Para Bruns, 

“as práticas informativas na Internet (e, portanto, nas redes sociais online) podem 

ser classificadas como gatewatching, e podem complementar e até substituir o 

papel do gatekeeping do jornalismo tradicional” (2005, apud RECUERO, 2009, 

p.11). Já para Rosenberry (2005), os jornais ainda têm sido uma ponte entres as 

notícias e os leitores, com a interatividade que a internet possibilita o jornalista 

tem “uma forma de melhorar esse papel e fazer essa ponte uma via de mão 

dupla e que ainda está em construção. Isso é bom para o jornal, bom para o 

serviço online e bom para os usuários” (2005, p. 70 apud FRANCISCO, 2010, p. 

96). 
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 4 FAKE NEWS 

De acordo com o dicionário Aurélio, a expressão Fake News vem do inglês 

que significa notícias falsas, ou seja, de teor mentiroso que dissimula suas reais 

intenções ou se mostra de uma maneira que não é. Atualmente, é qualquer tipo 

de conteúdo que contenha informações incorretas, descontextualizadas ou com 

algum tipo de manipulação do fato real (PADILHA, 2014).  

Segundo o site educativo Brasil Escola, essas notícias são divulgadas, 

principalmente, nas redes sociais, onde os boatos têm um grande poder viral e 

costumam ter informações irreais que apelam para o emocional do 

leitor/espectador, geralmente, de viés político, fazendo com que as pessoas 

consumam o material sem confirmar se o conteúdo é verdadeiro.  

Para Delmazo e Valente (2018, p. 156), “notícias falsas, histórias 

fabricadas, boatos, manchetes que são isco de cliques (as chamadas clickbaits) 

não são novidade”. Ainda segundo os autores, as Fake News sempre existiram 

e tiveram presente ao longo da história, o que mudou foi o meio utilizado e a 

grande repercussão que esse tipo de conteúdo adquiriu nos últimos tempos.  

A respeito desse contexto, Bounegru et al. (2017, p.18 apud DEMAZO; 

VALENTE; 2018, p. 157), afirma que “para se tornar fake news eles precisam 

mobilizar um grande número de públicos – incluindo testemunhas, aliados, 

reações e partilhas, assim como oponentes para contestar, sinalizar e desmenti-

los”. Já para Aymanns, Foerster e Georg (2017) as Fake News se utilizam do 

discurso através do humor: 

[...] diferenciam fake news claramente identificáveis (como sátiras), 
muitas vezes partilhadas pelo seu valor humorístico, daquelas cuja 
ausência de base factual não é óbvia e levanta incerteza sobre a 
veracidade de seu conteúdo, as quais classificam como 
“preocupantes” (p. 2 apud DEMAZO; VALENTE, 2018. p. 157).  

Bounegru, Gray, Venturini e Mauri (2017) apontam essa relação aos sites 

de redes sociais como parte integrante do problema: 

As notícias falsas podem ser consideradas não apenas em termos da 
forma ou conteúdo da mensagem, mas também em termos de 
infraestruturas mediadoras, plataformas e culturas participativas que 
facilitam a sua circulação. Nesse sentido, o significado das notícias 
falsas não pode ser totalmente compreendido fora da sua circulação 
online (Apud DEMAZO; VALENTE, 2018. p. 157). 
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Diante dessas discussões, conclui-se que por causa das redes sociais a 

repercussão das Fake News se tornou ainda mais propícia e possui como 

característica a visão de mundo de quem deu origem ao conteúdo. 

 

4.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Até o momento vimos que as Fake News não são algo novo, mas que na 

verdade, sempre existiram. De acordo com o historiador Robert Darnton (2017) 

“a invenção de verdades alternativas não é tão infrequente, e equivalentes às 

mensagens de texto e aos tuítes cheios de veneno de hoje encontrados em 

quase todos os períodos da história, inclusive na Antiguidade”. 

Procópio, o historiador bizantino do século VI, escreveu um livro cheio 
de histórias de veracidade duvidosa, História Secreta (Anedota no título 
original), que manteve em segredo até sua morte, para arruinar a 
reputação do imperador Justiniano, depois de ter mostrado adoração a 
ele em suas obras oficiais. Pietro Aretino tentou manipular a eleição do 
pontífice em 1522 escrevendo sonetos perversos sobre todos os 
candidatos menos o preferido por seus patronos, os Médicis, e os 
prendendo, para que todo mundo os admirasse, no busto de uma figura 
conhecida como Il Pasquino, perto da Piazza Navona, em Roma. Os 
pasquins se transformaram em um método habitual para difundir 
notícias desagradáveis, em sua maioria falsas, sobre personagens 
públicos (DARNTON, 2017). 

            Ainda segundo o historiador, após o fim dos Pasquins, no século XVIII, 

surgiu o Canard (jornais impressos em tamanho grande, que continham gravuras 

chamativas para atrair a atenção do público). O novo gênero popular circulou 

pelas ruas de Paris durante os 200 anos seguintes, e sua Fake News de maior 

repercussão aconteceu em 1780, quando foi anunciada a captura de um monstro 

no Chile que, aparentemente, estava sendo transferido para a Espanha. A notícia 

dizia que o monstro tinha cabeça de fúria, asas de morcego, corpo gigantesco 

coberto de escamas e rabo de dragão. 

            Não demorou muito para que as figuras políticas da época também 

fossem atingidas por esse fenômeno. 

Durante a Revolução Francesa, no século XVIII, um alvo trágico da 
difamação realizada por esses jornais foi a Rainha Maria Antonieta. O 
canard passou a se dedicar a propaganda política intencionalmente 
falsa, apesar de não ser possível mensurar a sua influência na época, 
contribuiu para o ódio patológico do povo em relação a rainha, 
culminando na execução da rainha em 16 de outubro de 1793 
(DARNTON, 2017 apud NETO; DACOROSO, 2019, p. 592). 
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            Mais tarde, a rainha Antonieta também foi alvo do jornal The Morning Post, 

criado por Henry Bate em 1772. Segundo Darton (2007), o jornal possuía notícias 

distintas, quase todas falsas, o qual dedicou um parágrafo para manchar a 

imagem da rainha. Conforme Darton relata, “foi publicado que a rainha possuía 

afeição por amantes ingleses e que o seu favorito antes pobre, gozava então de 

uma vida de luxo após se relacionar com a rainha” (2017 apud NETO; 

DACOROSO, 2019, p. 593). 

            “Muitas guerras e conflitos também foram marcados pela disseminação 

em massa de mentiras, incluindo nessa lista, a influência da propaganda da 

Primeira Guerra Mundial sobre a Segunda” (NETO; DACOROSO, 2019, p. 593). 

Altares destaca que: 

[...] entre 1914 e 1918, os alemães foram vítimas de notícias falsas 
onde eram acusados de todo tipo de brutalidades com fins 
propagandistas, que por consequência geraram desconfiança sobre as 
notícias das reais atrocidades cometidas pelos próprios entre 1939 e 
1945, incluindo o Holocausto. Os primeiros agentes poloneses que 
traziam notícias do massacre de judeus pelos alemães foram 
desacreditados, sendo muitas vezes considerados portadores de 
relatos falsos como os que produzidos contra os alemães na Primeira 
Guerra. Já no século XXI, baseados em informações falsas de que o 
Iraque mantinha um programa nuclear ativo, Estados Unidos e Grã-
Bretanha invadiram o país em 2003. (2018 apud NETO; DACOROSO, 
2019, p. 593).  

Contudo, é possível concluir que as notícias falsas estão conectadas 

principalmente, com pessoas públicas. No Brasil, de acordo com o site Brasil 

Escola, o termo Fake News3 “ganhou força mundialmente em 2016, com a 

corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos sobre 

a candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores 

de Donald Trump”.  

 

4.1.2 Fake News – Grandes Repercussões 

As Fake News tomaram grandes repercussões nos últimos tempos, seja 

no cenário político ou em qualquer outro aspecto,  sendo que a repercussão 

desse material coloca em risco não só a qualidade do trabalho jornalístico, mas 

                                                           
3 https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm
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toda a sociedade que acredita nesse tipo de conteúdo. Neste sentido, é 

apresentado neste trabalho casos de grandes repercussões das Fake News.       

Um dos cenários atuais da Fake News, que traz grandes danos a 

sociedade, retrata o caso de uma mãe que perdeu dois filhos para o Sarampo 

após acreditar em notícias falsas de que a vacina faria mal as crianças.  

Figura 1: Reportagem da mãe que perdeu dois filhos para o Sarampo. 

 

Fonte: BBC (Corporação Britânica de Radiodifusão), 2019. 

De acordo com o site de notícias BBC, o caso aconteceu nas Filipinas, 

região que vive um surto de Sarampo. Foram mais de 35 mil pessoas infectadas 

e quase 500 morreram apenas no começo desse ano. Os pais alegam que se 

arrependem de ter acreditado nas notícias e no Facebook. Segundo eles, haviam 

muitas notícias nas redes sociais dizendo que várias crianças morreram após 

terem recebido a vacina contra o Sarampo, porém, o ato de negligência 

acreditando que estavam protegendo os filhos, fez com que elas adquirissem a 

doença e viessem a óbito.  

No Brasil, não foi diferente e a mesma Fake News trouxe consequências 

para o país. De acordo com o portal de notícias do Senado Federal, o Brasil 

perdeu o certificado de país livre do Sarampo. Os especialistas apontam que 
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uma das razões da volta da doença “é a desinformação dos pais, que têm caído 

em fake news que acusam a vacina de ser perigosa para a saúde dos filhos” 

(AGÊNCIA SENADO). Por conta disso, muitos pais deixaram de vacinar as 

crianças, o que resultou em mais de cinco mil doentes e seis mortos. 

Outro caso de grande repercussão do Brasil ocorreu em 2014, que foi o 

linchamento de uma mulher em Guarujá, estado de São Paulo. Segundo o site 

de notícias Folha de S.Paulo, o episódio começou  através de uma página no 

Facebook chamada Guarujá Alerta. Na época, foi divulgado um post informando 

a população de que havia uma mulher que estava raptando crianças para realizar 

magia negra, além da legenda foi divulgado um retrato falado da suposta 

sequestradora. 

Figura 2: Caso Guarujá 

 

Fonte: Folha de S.Paulo, 2018 

Ainda segundo o site de notícias, uma mulher chamada Fabiana foi 

identificada como a pessoa do retrato falado. Toda a agressão começou quando 

ela ofereceu frutas para uma criança e o tal ato fez com que os pais a achassem 

parecida com o retrato falado divulgado no post da rede social. O linchamento 

resultou na morte de Fabiana, e “trata-se do primeiro caso de repercussão no 

Brasil em que boatos pela Internet serviram como fio condutor para uma história 

de final trágico”. (FOLHA DE S.PAULO, 2018). 

Os casos aqui apresentados são exemplificações dos milhares de 

conteúdos falsos divulgados nas redes sociais. De acordo com o Instituto de 
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Tecnologia de Massachusetts, as notícias falsas se espalham 70% mais rápido 

do que as notícias verdadeiras. O estudo analisou cerca de 126 mil notícias que 

circularam no Twitter entre 2006 e 2017, e revela que enquanto cada postagem 

verdadeira atinge em média mil pessoas, as postagens falsas mais populares 

atingem de mil a 100 mil pessoas (FOLHA DE S.PAULO, 2018). 

Diante do estudo e das exemplificações é possível perceber que por conta 

da facilidade de acesso e o alto alcance das redes sociais, as infomações falsas 

viralizam rapidamente nessa rede. Isso é possível porque a sociedade está cada 

vez mais inserida nas redes sociais e as utilizam como fonte de informação,  e 

aqueles que tem pouca familiaridade com esse recurso, acabam levando em 

consideração todo conteúdo que é compartilhado ou que chega até ele. Delmazo 

e Valente (2017), afirmam que: 

A ampliação do consumo de notícias por sites de redes sociais também 
fomenta um novo tipo de concorrência com os media tradicionais. As 
fake news se assentam, também, na crise de confiança dos leitores 
nos veículos tradicionais. Como registra o Digital News Report, 43% 
dos entrevistados confiam nos media (2017, p. 159). 

Na tentativa de se apropriar dos recursos tecnológicos e das redes 

sociais, o jornalismo depara-se com a concorrência das fake news, uma barreira 

que dificulta o trabalho jornalístico, uma vez que esse tipo de notícia consegue 

ter maior alcance e chamar a atenção do público, já que, comumente, são de 

teor apelativo. Para Tandoc et al. (2017) as fake news conseguem chamar mais 

atenção nas redes sociais por conta do “[...]o volume de partilhas e o potencial 

de viralidade são comumente considerados como métricas de autenticidade e 

não apenas de popularidade” (Apud DELMAZO; VALENTE, 2017, p. 158).  

Para solucionar esses problemas as mídias tradicionais tentam se mostrar 

como referência de informação de qualidade, a nova forma de combater as fake 

news encontrada foi por meio de plataformas que verificam e monitoram os 

conteúdos para identificar notícias falsas e alertar a sociedade (DELMAZO; 

VALENTE, 2017). 
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5 PERSPECTIVAS E REALIDADES PARA O NOVO JORNALISMO 

A modernidade trouxe mudanças estruturais ao formato tradicional de 

jornalismo, entre elas, as novas habilidades necessárias para os jornalistas, que 

cada vez mais, são exigidas no mercado e o grande volume da participação do 

público (consumidor) no processo de produção de notícia.  

A necessidade de sobrevivência e adaptação nesse cenário de 

convergência resultou em um novo jornalismo caracterizado como 

multiplataforma.  

[...]as redações passaram a trabalhar de forma integrada, ou seja, se 
antes existiam núcleos distintos do jornal impresso, TV, rádio e portal, 
cada um produzindo de forma independente, agora, a equipe editorial 
de um sistema de comunicação age em conjunto, produzindo conteúdo 
para diversas plataformas.(NUNES; AMORIM, 2016, p. 39-40) 

Essa convergência deu origem a matérias que fazem uso de imagem, 

gráficos, áudio e vídeo, que, consequentemente, chamam mais a atenção do 

público. De acordo com Prado, esse novo cenário “requer agilidade, 

interatividade, conexões e múltiplos formatos, em novos papéis e funções 

exigidas dos jornalistas” (2011, apud Moura; Carneiro, 2016, p. 56).           

Diante dessas informações, são abordados novos cenários que o 

jornalismo tem se apropriado na era da convergência, mostrando como é 

possível fazer um conteúdo jornalístico de qualidade, interativo e confiável, 

mesmo tendo a participação do público. Segundo Jenkins, o ambiente da 

convergência é uma era onde as chamadas “velhas mídias” – rádio, jornal 

impresso e TV – não estão se extinguindo, mas sim, se convergindo em uma 

nova plataforma: a internet (2013 apud FERNANDES, 2017, p. 3). 

Sendo assim, a internet não é apenas mais uma plataforma onde os meios 

de comunicação se instalaram, mas sim “[...] várias oportunidades para 

inovações na forma de se comunicar e estabelecer laços com o público, devido 

ao leque de opções que um ambiente transmídia oferece” (FERNANDES, 2017, 

p. 3).           

Com o surgimento da internet, por exemplo, foi possível trespassar as 
barreiras da distância física para que a velocidade de circulação das 
notícias pudesse superar barreiras geográficas e temporais e chegar 
até o público, satisfazendo as necessidades de informação da 
sociedade (BARBOSA, 2013, p.38 apud FERNANDES, 2017, p.4) 
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Nesse novo meio online, segundo Salaverría, García Avilés e Masip, “é 

possível para o jornalista produzir um conteúdo que poderá ser vinculado em 

múltiplas plataformas, sendo adaptável às linguagens próprias de cada uma 

delas”. (2010, apud FERNANDES, 2017, p. 5).  

O Podcast é um exemplo desse cenário de convergência que o jornalismo 

vem se apropriando. Segundo o site Mundo Podcast, a explicação mais simples 

para esse fenômeno é que o podcast “é como um programa de rádio, porém, sua 

diferença e vantagem primordial é o conteúdo sob demanda. Você pode ouvir o 

que quiser, na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play ou baixar 

o episódio” (MUNDO PODCAST, 2014).  

O podcast se destoa do formato observado no rádio por ser produzido 
sob demanda, não ser veiculado em tempo real e não estar 
“engessado” em uma grade horária ou a um horário de transmissão – 
se caracterizando, então, como um produto acessível a qualquer 
consumidor que tenha acesso à internet. (FERNANDES, 2017, p. 5) 

Apesar das diferenças, o podcast é a adaptação do rádio na era da 

convergência, alguns traços permanecem e ainda é possível observar a 

presença da narrativa radiofônica, como aponta Carvalho (2014, apud 

FERNANDES, 2017, p. 6), “o uso de trilha musical, efeitos sonoros semelhantes 

aos de radionovelas, e até mesmo o próprio silêncio, elenca alguns dos 

exemplos”. 

O nome podcast foi cunhado por Adam Curry, responsável por elaborar 
um método de transmissão de áudio para o reprodutor de mídia 
desenvolvido pela empresa Apple, o iTunes. O primeiro a citar a 
palavra fora de um contexto técnico, no entanto, foi justamente um 
jornalista: Bem Hammersley, do jornal The Guardian. A etimologia do 
termo vem da junção do prefixo “pod”, referente ao nome de um 
aparelho de mídias digitais, o iPod, também produzido pela Apple; e o 
sufixo “cast”, oriundo da palavra broadcast, em uma tradução livre, 
significa “transmissão”, sendo associada à difusão aberta e em grande 
escala de informações (FERNANDES, 2017, p. 5). 

Essa grande escala representa a criação de mais de 1400 programas de 

podcast brasileiros. Ainda segundo Fernandes, “os podcasts dão força à 

democratização da informação, conceito fortalecido no âmbito da internet, e 

encadeiam novas formas de táticas narrativas para atrair ouvintes e resgatar 

métodos já conhecidos pelo público” (2017, p. 6). Observamos aqui o 

crescimento dessa nova forma de jornalismo e a aprovação dos seus 

consumidores.   
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A respeito desse cenário Carvalho (2017), observa:  

O podcast como um fenômeno de comunicação que, de acordo com a 
autora, indica cada vez mais a consolidação do formato como uma 
alternativa de suporte midiático e, ainda, o crescente amadurecimento 
dos profissionais atuantes no ramo de podcast – os chamados 
“podcasters” – que, não raro, acumulam as funções de produtor, editor 
e apresentador dos programas. Abordando temas variados e altamente 
abrangentes, passando desde humor, cinema, jogos, literatura e até 
assuntos científicos, políticos, educacionais e jornalísticos, os 
podcasters fazem uso de vários elementos que induzem estímulos 
sensoriais auditivos e até mesmo fatores que estimulam o imaginário e 
a capacidade de identificação e compaixão do ouvinte. (2014, apud 
FERNANDES, 2017, p. 6)  

Um exemplo do cenário abordado acima é o podcast Mamilos, criado em 

novembro de 2014, um dos poucos de criação brasileira produzido por mulheres.  

Juliana Wallauer e Cris Bartis, apresentadoras do canal, criaram o 
programa com o intuito de aprofundar temas que, nas redes sociais, se 
destacam sendo abordados por discussões superficiais. Com 
frequência semanal, o podcast estreou no dia 14 de novembro de 2014. 
Seu nome é inspirado em um vídeo que viralizou nas redes sociais no 
ano de 2011, no qual um adolescente comicamente afirma: “mamilos 
são polêmicos”. A escolha do nome remete diretamente ao conteúdo 
desenvolvido no programa, como afirma uma das apresentadoras: O 
Mamilos é um podcast criado para discutir os temas polêmicos da 
semana com inteligência, bom-humor, empatia e respeito. A nossa 
ideia como podcast foi criar um espaço de encontro para unir pessoas 
com pontos de vistas muito diferentes para que elas se escutassem e 
conseguissem entender o ponto de vista do outro. (WALLAUER, 2015 
apud NOBREGÁ et al., 2016, p.303). 

O medo inicial das apresentadoras se concentrava no linchamento virtual, 

porém, o inverso ocorreu e os ouvintes contribuíram para o desenvolvimento do 

canal, apontando de forma respeitosa o que precisa ser melhorado (NOBREGÁ 

et al., 2016). Uma das principais características do canal é o aprofundamento 

dos temas abordados, além do humor em cada apresentação que dá ao podcast 

o diferencial do trabalho exercido pela mídia de massa. Segundo Nobregá et al 

(2016) a metodologia para escolher a pauta do programa funciona como um 

tripé: “os temas que mais repercutem nas redes sociais, assuntos sugeridos 

pelos ouvintes e conteúdos que as apresentadoras se interessam em abordar - 

podendo estar, ou não, vinculados aos demais fatores” (p.304). 

Os mesmos pesquisadores atestaram que o podcast é uma plataforma 
jornalística válida, uma vez que obedece os princípios inerentes ao 
jornalismo, em concordância com os expressos no Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros, de transmissão adequada de informações, 
possibilitando a construção saudável de conhecimento. Ainda 
destacam: Mamilos “se posiciona a favor dos direitos expressos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é sine qua non para 
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a execução do jornalismo (NOBREGÁ et al., 2016, apud FERNANDES, 
2017, p. 8)  

O Slogan “jornalismo de peito aberto” usado pelo podcast Mamilos, faz 

relação a igualdade defendida pelas apresentadoras. Segundo Nobregá et al 

(2016), a lealdade com a informação, a busca pela verdade, e o aprofundamento 

do tema traz um melhor entendimento sobre os assuntos abordados, levando 

conhecimento para os ouvintes. Sendo assim, o autor concluí que o podcast 

desempenha um papel jornalístico, social, que transmite empatia e que tem 

transformado a forma de se fazer jornalismo no ambiente online. 

Diante dessa exemplificação é possível ver como o podcast Mamilos 

soube se apropriar da Internet. O jornalismo participativo é um dos tripés na hora 

de escolher o tema da semana, essa atitude demonstrou como funciona a 

conciliação com a opinião do ouvinte, e através do aprofundamento dos temas, 

passar conhecimento. 

Outro cenário de adaptação do jornalismo que se pode exemplificar nesse 

trabalho é a série TAB UOL, criado pelo portal UOL em 2014. Uma das 

características do portal é a apropriação do jornalismo longform, que segundo 

Longhi (2014), são “matérias com mais de quatro mil palavras, ou grandes 

reportagens entre dez e 20 mil palavras” (p. 911 apud WINQUES, 2015, p. 12). 

O autor também afirma que “o jornalismo online vem ganhando em qualidade 

com esse tipo de formato” (2014, p. 914 apud WINQUES, 2015, p. 13).  

Com efeito, Longhi e Winques afirmam “o texto longo se destaca não 

apenas pelo formato, mas também pela apuração, contextualização e 

aprofundamento. Textos com essa característica propõem uma leitura mais lenta 

e um leitor disposto a dedicar tempo para a mesma” (2015, p. 4, apud WINQUES, 

2015, p. 13).  

Com o objetivo de trazer uma nova experiência em conteúdo, todas as 

segundas-feiras a UOL disponibiliza uma nova grande reportagem em seu portal 

onde os temas são diversos, dividido entre texto, vídeos, ilustrações, mapas, 

fotos, questionários e games, caracterizando um conteúdo multimidia 

(WINQUES, 2015). O diretor de conteúdo do UOL Rodrigo Flores, comenta que 

“O TAB é a resposta do UOL para a necessidade do nosso público de consumir 
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conteúdo de qualidade em formatos criativos, interessantes e interativos.” (2014, 

apud WINQUES, 2015, p. 13).  

Semelhantemente às reportagens especiais em revistas, cada 
reportagem do TAB tem características próprias de layout, cores, 
tipologia, ilustrações, em um ambiente próprio. Pelo fato de o texto ser 
mais extenso do que o usual em textos jornalísticos no Uol, os textos 
do TAB têm até 25 mil caracteres, aproximadamente, alguns recursos 
de design, como a técnica de parallax scrolling, são utilizados. Nesta 
técnica, a cada rolagem de leitura para baixo, elementos dispostos em 
camadas superpostas, como figuras, texturas e ícones, se 
movimentam em velocidades diferentes, o que causa uma impressão 
3D e evita que a leitura se torne maçante (Frederick, 2013 apud 
VENTURA; ITO, 2016, p. 51). 

Outra característica do conteúdo da TAB Uol é o design responsivo, 

permitindo a leitura integral do texto, mesmo em dispositivos distintos, como 

smartphones e notebook. O design responsivo é mais fluído e traz adaptações 

sem alterar o conteúdo disponibilizado em diferentes tamanhos de tela (Zemel, 

2012 apud VENTURA; ITO, 2016, p. 51). 

De acordo com Ventura e Ito (2016) a linguagem das reportagens criadas 

pelo portal é mais livre, não obedece ao esquema da pirâmide invertida conforme 

o jornalismo tradicional. Também não existe um lead envolta do texto e os temas 

escolhidos, geralmente, não tratam de assuntos imediatos, urgentes e factuais. 

Com isso, Salaverría (2005) cita três características da linguagem 

ciberjornalística: hipertextualidade, multimidialidade e interatividade presentes 

em maior ou menor grau na narrativa do TAB. (apud VENTURA; ITO, 2016, p. 

126). 

[...] hipertextual por haver uma divisão em blocos informacionais e em 
elementos multimídia que possibilitam uma leitura alinear das 
reportagens. [...] possibilitando que o leitor construa sua própria 
sequência de leitura. A multimidialidade [...] pode ser encontrada na 
forma de vídeos, áudios, infográficos animados e animações. No caso 
da multimidialidade [...] o texto pode ser lido ao som do áudio [...] que 
segue o formato dos podcasts. O recurso é um exemplo de 
complemento informativo cuja função é muito mais contundente do que 
a explicação narrada somente via texto, uma vez que apresenta a 
materialidade do que está sendo tratado (VENTURA; ITO, 2016, p. 
127). 

Essas características são elementos que ajudam a construir as narrativas 

do TAB UOL dentro do cenário da convergência das mídias. A partir desse 

exemplo é possível concluir que a grande reportagem do impresso tem um lugar 

no webjornalismo.  
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O texto do TAB se enquadra em estilo, profundidade e tamanho no 
gênero da reportagem, sem se prender às amarras da pirâmide 
invertida e do lead. Parece também não se prender ao hipertexto 
noticioso padrão, no qual, em formato de rizoma, a informação é 
apresentada em diversas notícias hiperlinkadas entre si (VENTURA; 
ITO, 2016, p. 131). 

 

A liberdade do jornalista de poder escrever algo sem seguir um padrão 

“demonstra que é possível fazer conteúdo de qualidade com diferentes 

elementos comunicacionais” (WINKES, 2015, p. 17). 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho foi motivado pela necessidade de compreender os 

impactos que a tecnologia e a convergência das mídias causaram no jornalismo 

tradicional e no cenário da comunicação, visando compreender as adaptações 

da profissão nesse novo cenário. 

Desde o seu surgimento o jornalismo sempre passou por grandes 

transformações, e o processo de produção de notícia sempre foi influenciado por 

essas mudanças. Com isso, é possível dizer que a tecnologia sempre esteve 

atrelada ao fazer jornalístico. Se antes o jornalismo possuía uma ideologia 

dominante por trás do processo de produção de notícia, com a chegada das 

mídias digitais os profissionais perdem espaço para o público que passa a ter a 

possibilidade de interagir com o conteúdo. Essas informações ficam mais claras 

após a análise bibliográfica das teorias da comunicação e do jornalismo 

abordadas nesse trabalho.  

 A comunicação que era então apresentada como unilateral (enviada de 

uma grande mídia para um respectivo destinatário), passou a ser bilateral, ou 

seja, o indivíduo que recebe a informação não só expressa um efeito diferente 

do esperado, mas interage com ela, tendo a possibilidade de fazer parte do 

conteúdo e também ser o produtor, sendo esses aspectos características da 

comunicação de massa. Esse espaço que a internet abriu para a interação e a 

convergência dos meios trouxe para o dia a dia da profissão ouvintes, 

telespectadores e leitores que opinam, dão feedbacks, conversam com a notícia, 
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são críticos e que possuem a possibilidade de serem novos criadores de 

conteúdo, tema central dessa discussão.  

Diante desse novo cenário, vimos que a participação do público resultou 

em um grande volume de informações chegando nas redações. Os profissionais 

de comunicação, por sua vez, precisam ser cada vez mais ágeis na apuração 

dos fatos, além de fazer com que a informação chegue cada vez mais rápida 

para o seu ouvinte / telespectador. Também foi possível observar que o 

profissional de jornalismo precisa estar apto para realizar várias funções ao 

mesmo tempo, escrever um conteúdo para plataformas distintas e lidar com o 

processo de fechamento.  

A era digital que tem como característica a competição pela informação, 

a acessibilidade de conteúdo e as possibilidades de interação do público tem 

como consequência uma grande quantidade de conteúdos falsos 

disponibilizados nas redes sociais. Ao longo desse trabalho foi possível notar 

como esse cenário prejudica o trabalho dos jornalistas e até mesmo a sociedade 

que acaba sendo levada a uma ideia errônea.  

Diante dessas mudanças, o objetivo desse trabalho foi compreender o 

novo cenário de atuação do jornalismo diante dessas barreiras e as novas 

possibilidades de conseguir produzir um conteúdo de qualidade. Nota-se que é 

possível conciliar todas essas transformações e se apropriar das redes sociais 

por meio da participação do público e da criação de matérias multimídia, que se 

apropriam de vários recursos como vídeo, imagem, infografia, áudio e hiperlink. 

Todos esses recursos têm agregado valor e chamado a atenção do público pela 

alta taxa de adesão ao novo conteúdo.  

Sabe-se que esse estudo ainda é novo, e vários campos deverão ser 

aprofundados ao longo do tempo. O papel desse trabalho é mostrar que o velho 

jornalismo não morreu, a profissão ainda existe mesmo em meio as barreiras e 

tem se transformado em um novo campo aonde a convergência tem sido o ponta 

pé inicial para um novo jornalismo, ainda mais participativo e interativo.  
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