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Resumo 

 

O processo de convergência entre TV e Internet implica em novos formatos de 

produção e recepção de telejornais. São mudanças que ampliam as possibilidades 

de interação, distribuição e acesso a conteúdos telejornalísticos. A partir da relação 

estabelecida entre telespectador, televisão e internautas, esta pesquisa busca 

compreender o comportamento da audiência dos telejornais, mediante a utilização 

de sites como extensão desses programas. O estudo foi realizado com vinte e seis 

famílias de Apodi-RN, totalizando o universo de noventa pessoas entrevistadas 

através de questionários abertos e fechados.  De acordo com os dados pôde-se 

traçar o perfil dos telespectadores subdividido nas categorias: sexo, faixa etária e 

família. A pesquisa constatou que a população utiliza os sites para complementar o 

conteúdo dos telejornais, estimulados pelos noticiários televisivos que divulgam os 

sites. 

 

Palavras - chave: Convergência. Televisão. Telejornal. Internet. Sites, Audiência. 

Interatividade 
 



Abstract 

 

The process of convergence between TV and the Internet involves new forms of 

production and reception of television news. Are changes that extend the 

possibilities of interaction, content distribution and access to the news. Based on 

the relation established between viewer television and Internet users, this 

research seeks to understand the behavior of the audience for television news 

through the use websites as an extension of these programs. The study was 

conducted with twenty-six families of Apodi-RN, in the total universe of ninety 

people interviewed through questionnaires opened and closed. In accordance 

with the data it could be plot the viewers subdivided into categories: gender, age and 

family. The survey found that the population uses the site to complement the 

content of news programs, encouraged by television news that publish in sites. 

 

Keywords : Convergence. Television. Newscast. Internet. Sites. Hearing.  
Interactivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 O surgimento da Internet trouxe consigo uma série de transformações no 

campo da Comunicação Social. A rede mundial de computadores alterou o processo 

de produção e recepção de produtos jornalísticos, potencializando o acesso e a 

troca de informações. Essas transformações, desenvolvidas nas relações sociais 

desencadeiam uma nova fase para os sujeitos inseridos nesse processo, na qual as 

possibilidades de comunicação são ampliadas com as mídias digitais (internet e 

suas redes de relacionamento, telefone celular, etc.) na medida em que elas são 

incorporadas no cotidiano das pessoas, seja como ferramenta de trabalho, de 

entretenimento ou como meio de informação. 

 Por entendermos que as modificações na forma de interagir socialmente 

através das mídias eletrônicas e digitais são um vasto campo de estudo para a 

Comunicação Social, essa pesquisa busca evidenciar as transformações inerentes 

ao comportamento da recepção. Delimitando nosso objeto de estudo para o público 

da TV, uma vez que esse aparelho, ao reunir som e imagem em movimento, se 

consolidou no meio de comunicação mais atrativo do século XX, agindo como um 

importante meio de informação, entretenimento e de formação cultural, Ferraz 

(2009).  

Diante da popularidade e comodidade oferecida pela televisão, ela passou a 

ser o principal meio de informação das pessoas. De acordo com Becker, “os 

telejornais são os produtos de informação de maior impacto na sociedade 

contemporânea e as principais fontes de informação da população brasileira” 

(BECKER. Beatriz, 2005 apud PEREIRA; FERNADES; PÔRTO, 2009, p. 84). Assim, 

essa pesquisa será realizada usando como referência os telejornais brasileiros e seu 

público. 

O avanço tecnológico passou a interferir na programação televisiva, e 

consequentemente, nos telejornais. Seja quanto à técnica, seja quanto ao conteúdo, 

o surgimento de novas mídias coloca o telejornalismo em constante transformação. 

Nesta década, com a popularização da Internet, manter o telespectador diante da TV 

tem sido um desafio para as emissoras. Nesse contexto, a convergência entre TV e 

Internet se configura como uma alternativa para atrair os internautas e colocar o 

“telespectador comum” no cenário digital.  
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A convergência entre TV e internet implica em novos formatos de produção e 

recepção dos telejornais. Diante das transformações que estão acontecendo no 

telejornalismo brasileiro, esta pesquisa analisa o comportamento do telespectador 

com a utilização da internet nos telejornais, objetivando compreender a nova relação 

que se estabelece entre telespectador- TV- internauta. 

Os telejornais, como outros programas televisivos, são produzidos para o 

público de forma homogênea. No entanto, são as relações sociais e o ambiente ao 

qual fazem parte os telespectadores, que determinará o uso e apreensão do 

conteúdo televisivo. Dessa forma, contexto, cultura e classe social, implicam em 

apreensões distintas por públicos diferentes. É, então, nesse universo que a 

pesquisa está centrada, na interação proporcionada pelos sites dos telejornais e o 

consumo dos conteúdos por eles ofertados.  

Para compreender as principais modificações no comportamento da audiência 

dos telejornais com a inserção da internet, a pesquisa está dividida em três 

capítulos: os dois primeiros destinados à revisão bibliográfica no qual foram 

trabalhados os conceitos sobre novas mídias, convergência midiática, interatividade 

e a internet no telejornalismo brasileiro, utilizando como referencial teórico os 

estudos de Wilson Dizard, Henry Jenkins, André Lemos, Alex Primo e Lívia Cirne. O 

terceiro capítulo está destinado ao estudo sobre a recepção dos telejornais, através 

da análise dos resultados do trabalho de campo (entrevista e aplicação de 

questionários). Resultados estes, que aliados ao referencial teórico, nos 

possibilitaram compreender as transformações no comportamento da audiência dos 

telejornais da cidade de Apodi-RN, constituindo-se num estudo inicial sobre o perfil 

do novo telespectador/ internauta que se estabelece mediante a fusões que estão 

acontecendo entre os conteúdos da TV e da Internet. 

O interesse pela temática surgiu dos questionamentos acerca da postura 

adota pelos âncoras dos principais telejornais brasileiros, que passaram a divulgar 

enfaticamente o endereço eletrônico dos telejornais, induzindo os telespectadores a 

interagir com o programa através da Internet. Os telespectadores acessam os sites 

dos telejornais? A utilização do site altera a forma de assisti-los? Os telejornais 

agendam sua audiência no espaço virtual? 

Essas perguntas se tornam mais relevantes quando ressaltamos que a cultura 

de assistir telejornal, sempre esteve pautada na comodidade de observar o conteúdo 
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exibido (apenas na hora e data determinada pela emissora) e comentar com as 

pessoas ao lado impressões e questionamentos acerca das reportagens. Dessa 

forma, faz-se necessário analisar a reação do telespectador que hoje tem a 

possibilidade de também atuar como internauta para assistir o mesmo telejornal. 

Podendo rever matérias, opinar e contribuir para a produção do programa através da 

web. 

Assim, a pesquisa analisa as novas relações estabelecidas com a utilização 

da internet como extensão dos telejornais. Objetivando entender os novos públicos 

formados nesse processo de convergência midiática, onde o entrelaçamento de 

linguagens, conteúdos e ferramentas modificam a relação entre emissor e receptor, 

implicando em novos hábitos da audiência com a máquina e o seu meio social.   

Refletir sobre como o telespectador apreende essas novas ferramentas 

oferecidas pela convergência das mídias, e como ele absorve os conteúdos 

jornalísticos por elas ofertados, contribui para compreendermos o comportamento da 

sociedade diante das transformações inerentes à digitalização das mídias. 

Digitalização essa que potencializou a interatividade entre os meios e seus usuários. 

Partindo do conceito de interatividade na abordagem comunicacional, Becker 

defende que: “não apenas as mídias eletrônicas, mas também as cartas, 

telefonemas para os programas e participação do público nos programas são 

considerados formas de interatividade” (BECKER; ZUFFFO, 2009, p.50). Com a 

utilização da internet, novas estratégias estão sendo adotadas pelos telejornais para 

manter a audiência e aumentar o nível de interatividade entre emissor e receptor. No 

entanto, o interesse em estudar o impacto da Internet na recepção dos telejornais 

não se limita ao caráter interativo que essa mídia possui. Mas, e principalmente, pelo 

ambiente de convergência que ela produz tanto na emissão quanto na recepção 

telejornalística, visto que seu uso não se restringe à interação, na medida em que a 

internet se transformou num meio de produção, participação e recepção de 

conteúdos telejornalísticos. 

 A pesquisa foi realizada na cidade de Apodi-RN. O município tem 34.763 

habitantes e metade da população concentra-se na zona rural. Na cidade, várias 

pessoas têm acesso à internet em suas residências, e a adaptação da população a 

essa nova mídia reflete no modo de vida dos apodienses. Por se tratar de uma 

cidade do interior do RN, afastada dos centros de produção jornalística, foi analisado 
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o papel dos sites de telejornais no processo de interação entre emissor e receptor. 

Buscando identificar como os telespectadores/internautas de Apodi-RN utilizam os 

serviços e conteúdos disponibilizados nos sites dos telejornais. 

 Para a coleta de dados utilizou-se tanto técnicas de cunho quantitativo, com a 

aplicação de questionário fechado e de múltipla escolha, como técnicas de caráter 

qualitativo, com a realização de entrevistas semi-estruturadas. 

 

Modelo de entrevista que tem origem em uma matriz, um roteiro de 
questões-guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa. Ela „parte de 
certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. (TRIVIÑOS, 1990 apud DUARTE, 
2006, p. 66). 

 

As entrevistas e os questionários foram aplicados a uma amostra de noventa 

pessoas, abrangendo seis bairros da cidade, no prazo de 10 dias. A interpretação e 

agrupamento dos dados obtidos foram organizados através de gráficos e tabelas 

ilustrativas colocando em evidência os pontos mais relevantes da pesquisa. 
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2. O TELEJORNAL E A CULTURA DA CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA 

 

2.1 O telejornalismo no Brasil 

 

“Com a transmissão direta de imagem e som, a TV realiza a sua obra 

jornalística máxima. Permite ao telespectador testemunhar um fato como se 

estivesse no local” (REZENDE, 2000, p.73). 

 O telejornalismo brasileiro surgiu atrelado à implantação da TV no país, em 

19 de setembro de 1950. Um dia após a inauguração da TV PRF-3 Difusora, 

posteriormente denominada TV Tupi, é colocado no ar, por iniciativa do empresário 

Assis Chateaubriand (dono do maior conglomerado de mídias da época os, “Diários 

e Emissoras Associados”), o noticiário Imagens do Dia. Era o primeiro telejornal do 

Brasil e caracterizava-se pela ênfase à expressão verbal, uma vez que os recursos 

visuais eram pouco explorados. A TV utilizava como parâmetros de apresentação o 

modelo radiofônico, incorporando a linguagem e os profissionais do rádio para 

construir sua programação. 

Inicialmente, a programação televisiva brasileira durava, em média, cinco 

horas por dia. Transmitida toda ao vivo, essa fase da televisão brasileira foi marcada 

pelo atraso nos horários de exibição e improviso. Nesse período, a TV era objeto de 

luxo, visto que os altos preços dos televisores tornavam-na um meio acessível para 

poucos no país. Mattos (2002) classifica esse momento como a fase elitista da TV 

(1950-1964), em virtude de sua programação estar voltada para esse público, “A 

programação das emissoras seguia uma linha de „elite‟, com artistas e técnicos 

trazidos do rádio e do teatro. Entrevistas, debates, teleteatros, shows e música 

erudita eram as principais atrações” (PATERNOSTRO, 1999, p.29). 

Mattos elenca ainda outras cinco fases do desenvolvimento da TV no Brasil: a 

segunda corresponde à Fase populista (1964-1975), momento em que a produção 

em escala de televisores reduziu o preço dos aparelhos, a TV passa a ser vista 

como popular e sinônimo de modernidade. O período de 1975 a 1985 marca a fase 

do desenvolvimento tecnológico da TV, caracterizada pelo aperfeiçoamento do 

aspecto tecnológico, padronização e produção dos programas em rede. A quarta 

(1985-1990), é por ele classificada Fase de transição e expansão internacional, na 

qual verifica-se o aumento da disputa pela audiência entre as principais redes e a 
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exportação de programas. Da década de 1990 ao ano 2000, a televisão passou pela 

Fase da globalização e da TV paga, com o surgimento da TV por assinatura, 

programas populares e sensacionalistas que visavam explorar formatos interativos 

ao estimular a participação dos telespectadores, a exemplo o programa “Você 

Decide” da rede Globo. O ano 2000 inicia a Fase da convergência e da qualidade 

digital, na qual o avanço tecnológico aponta para a interatividade e a convergência 

entre TV e Internet. 

Dessa forma, a década de 1950 foi o ponto inicial para uma sequência de 

transformações no telejornalismo brasileiro provenientes do avanço tecnológico. Em 

1953 foi lançado o jornal mais importante da época, O Repórter Esso, que já 

apresentava algumas características do meio como texto objetivo e enquadramento 

dos apresentadores no plano-americano1. Contudo, o processo de extinção do estilo 

radiofônico no telejornalismo teve início através do Jornal de Vanguarda, exibido 

pela TV Excelsior, em 1962. O telejornal priorizou a objetividade do texto jornalístico 

para TV, inovou os critérios de apresentação e investiu no planejamento visual do 

programa.   

O surgimento do videotape2, em 1960, reduziu o tempo e o custo de produção 

da programação na TV. A possibilidade de gravar os sons e imagens, era o início 

para a programação veiculada em rede. Em 1972, a implantação do sistema de TV 

em cores (PAL-M), desencadeou novos parâmetros estéticos para a produção e 

apresentação dos telejornais. 

O Jornal Nacional, lançado em 1° de setembro de 1969 foi o pioneiro na 

apresentação em rede, e em cores, como também o primeiro telejornal a transmitir 

os acontecimentos ao vivo.  Mas foi na década de 1970, que o JN implantou 

definitivamente o modelo de telejornalismo, baseado no estilo neutro e formal de 

apresentação das notícias, planejamento de cenário e edição das matérias 

veiculadas. Sobre a emissora do telejornal, atualmente, mais assistido no país, 

vejamos o que descreve o autor Pignatari: 

Claro que não foi a Globo que inventou o telejornalismo, mas foi ela que 
eliminou o improviso, impôs uma duração rígida no noticiário, copidescou não 
só o texto como a entonação e o visual dos locutores, montou um cenário 

                                                
1
 Plano de enquadramento utilizado no telejornalismo para filmar uma pessoa da cintura para cima. 

2 Significa fita de vídeo, tecnologia criada para armazenagem de imagens televisivas. Seu uso tornou 
possível a gravação prévia de programas para apresentações posteriores. 
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adequado, deu ritmo à notícia, articulando com excelente “timing” texto e 
imagem (pode ser que você não se lembre, mas com a Globo começamos a 
assistir a esta coisa quase impossível: os programas entrarem no ar na hora 
certa). (PIGNATARI, 1984:14 apud REZENDE, 2000, p.113-114). 

 

Esse formato de apresentação passou a servir de modelo para as demais 

produções telejornalísticas no país. Em 1988, O jornal TJ Brasil, do SBT, inova na 

apresentação dos telejornais com a criação do apresentador âncora, responsável 

pela direção, apresentação e comentário das matérias exibidas no telejornal. O 

programa “Aqui Agora”, da mesma emissora, inaugura o formato sensacionalista de 

programas jornalísticos, em 19 de maio de1991. 

Devido aos custos de produção e deficiências para a transmissão 

telejornalística em rede, os jornais correspondiam a uma pequena parcela da 

programação televisiva. A partir da década de 1990, os telejornais passaram a 

ocupar espaço significativo nas redes de TVs, sendo exibidos em várias edições 

durante o dia. As transmissões ao vivo de acontecimentos esportivos, políticos e 

culturais já era uma prática consolidada na televisão brasileira.  

Contudo, a televisão que se desenvolveu em meio à revolução tecnológica 

das últimas décadas, encontra nas novas tecnologias o principal obstáculo para 

manter sua audiência. O surgimento das TVs por assinatura e a difusão da internet 

representam formas variadas de obter informação e entretenimento, dividindo assim, 

a atenção dos telespectadores.  

[...] Com a implantação da TV por assinatura, as grandes redes de TV aberta 
começam a perceber que têm novos desafios pela frente para manter a 
audiência. As ofertas de canais variados, nacionais e estrangeiros, 
programações específicas e o apelo da globalização mudam o panorama do 
mercado nesse fim de década. (PATERNOSTRO, 1999, p.34). 

  
 Diante da fragmentação da audiência da televisão, impulsionada pelas novas 

tecnologias, a TV e, consequentemente, os telejornais começam a investir em novas 

formas de trabalhar o conteúdo televisivo, para atrair e manter a fidelidade dos 

telespectadores.  
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2.2 As novas tecnologias na produção telejornalística 

 

Por entender que a TV é o mais popular meio de comunicação de massa, e 

os telejornais ocupam cada vez mais espaço na sua grade, as transformações 

ocasionadas pela internet e a convergência de novas tecnologias apresentam-se 

nela de forma mais acelerada. Ao depender da tecnologia vigente para produzir e 

emitir informação com agilidade, o telejornalismo passa a acompanhar e adotar no 

seu cotidiano, as novas tecnologias disponíveis no mercado. Conforme a autora 

Pereira: 

As emissoras estão investindo em tecnologia de última geração, com 
câmeras 3CCD

3
, moderna estrutura de iluminação; softwares importados para 

garantirem melhor tratamento de imagens, bem como programas de 
computação gráfica; teleprompters; painel multi-touch

4
; e até holografias

5
, 

desobrigando os apresentadores de estarem presentes fisicamente nos 
estúdios de TV (PEREIRA, 2010, p.2). 
  
 

Contudo, as transformações provenientes da digitalização e do advento da 

internet, transcendem o aspecto técnico da produção telejornalística. Mediante as 

possibilidades de interação que a internet oferece aos usuários, as emissoras 

precisaram rever a forma de pensar o telespectador. Sua programação caminha 

para um nível maior de interação com a audiência, uma vez que “adquirindo a 

experiência de interatividade nos novos sistemas, como a internet, passou a exigir 

mais e cultivar a necessidade de ser mais autônoma e participativa” (PEREIRA, 

2010, p.4). A autora argumenta sobre essas mudanças no telejornalismo ressaltando 

a importância da interatividade como elo entre emissor e receptor, de acordo com 

ela: 

Os telejornais estão à procura de um maior envolvimento entre o 
telespectador e a notícia, e que o primeiro participe do processo de 

                                                
3 Conforme a autora: “CCD é a sigla de Charge Coupled Device, que em português quer dizer 
Dispositivo de Cargas Acopladas. O CCD é o substituto dos tubos convencionais e se trata de um 
minúsculo sensor composto por milhares de pontos susceptíveis à luz. Quando se diz que uma 
câmera tem 3 CCDs, significa mencionar que esta possui qualidade de imagem superior as câmeras 
CCD, pois faz a captação separada das três cores primarias (RGB – vermelha, verde e azul) 
permitindo detectar com mais precisão as cores de cada imagem.”( PEREIRA,2010, p.2). 
4 De acordo com Pereira: “Tela LCD que permite o redimensionamento e comando do conteúdo em 
execução, por meio de leves toques. Na programação audiovisual brasileira teve sua estréia no dia 
03 de agosto de 2008, no aniversario de 35 anos do Fantástico, da Rede Globo. A tela digital não 
passou a ser usada no programa como também na cobertura das Olimpíadas.” (PEREIRA, 2010, 
p.2). 
5 A autora explica: “Originaria do grego (holos, inteiro, e grafhos, sinal) holografia é técnica de 
representação de imagem em três dimensões. Trata-se de uma projeção virtual de determinada 
pessoa ou objeto, em um ambiente real.” (PEREIRA, 2010, p.2). 
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elaboração destas. Os programas estão, portanto, percebendo a 
necessidade de inserirem características de interatividade na produção das 
notícias (PEREIRA, 2008, p.10). 
 
 

 Tais características estão sendo desenvolvidas através da integração com 

outras mídias como o celular e a internet. Os telejornais passaram a incentivar a 

participação do telespectador na produção do jornal através de enquetes, sugestões 

de reportagens ou envio de vídeos utilizando como ferramentas o telefone, e-mails e 

o site do programa. Nos sites telejornalísticos, o telespectador/internauta encontra o 

conteúdo da edição do programa, matérias exclusivas, além de entrevistas através 

de chats6 e seções para o público opinar e/ou colaborar com a construção do 

telejornal. Com essas inovações, a duração do telejornal ultrapassa o período de 

exibição na TV. 

  Diante deste contexto confuso que passa a comunicação social com a 

chegada da internet, percebemos que ao invés da anulação das mídias antigas, está 

acontecendo a convergência entre elas. É o que afirma o sociólogo e estudioso da 

mídia, Henry Jenkins:  

[...] Se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias 
substituiriam as antigas, o emergente paradigma da convergência presume 
que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas 
(JENKINS, 2009, p.32). 

 

Com a digitalização, os laços que unem impresso, rádio e TV tornaram-se 

mais estreitos. Favorecendo ao compartilhamento de conteúdos e a atualização 

instantânea dos acontecimentos, na medida em que essas mídias não se limitam 

mais às suas plataformas específicas para produzir e veicular informação. Mas 

tendem a migrar para a rede mundial de computadores, utilizando os recursos nela 

disponíveis (texto, áudio, vídeo, armazenamento de dados, hipertextos7, etc.) para 

atrair seu público também no ciberespaço, termo utilizado por André Lemos para 

                                                
6 Internet Relay Chat (IRC) - protocolo de comunicação utilizado na Internet para promover 
conversação ou bate-papo online em tempo real. Permitindo troca de arquivos, conversas em grupo 
ou privada.  
7
  Texto digital, organizado através de estruturas interconectadas que possibilitam a leitura não linear 

do documento. Essas estruturas podem ser palavras, imagens ou sons destacados que ao serem 
clicados remetem a outros textos com informações adicionais referente às estruturas destacadas. 
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designar o conjunto de redes de informação e entretenimento, conectadas através 

da Internet. Para Lemos: 

[...] Rede como o próprio nome indica, é um ambiente entrelaçado 
(rizomático) permeado de instrumentos de comunicação (as diversas mídias). 
Ela é mais uma gestora de mídias, uma incubadora de instrumentos de 
comunicação, do que uma mídia em sentido clássico. (LEMOS, 1999 apud 
SILVA JUNIOR, 2001, p.137, grifo nosso) 

  

A Rede de informação é um processo cada vez mais presente nas empresas 

jornalísticas que não utilizam a internet apenas como fonte, mas também como 

meio. Assim temos jornais, revistas, programas de rádio e de TV usando a internet 

como uma plataforma para a extensão dos mesmos. Para Jenkins essas 

transformações são decorrentes da convergência midiática, devido: 

 

[...] ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídias, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 
(JENKINS, 2009, p.29, grifo nosso). 
 
 

É então um processo caracterizado pela integração de meios distintos de 

informação, mas que não se restringe a eles, visto que abrange tanto o aspecto 

tecnológico quanto o social. De acordo com o autor, “[...] a convergência representa 

uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia 

dispersos.” (JENKINS, 2009, p.30). Para ele, a convergência ocorre dentro do 

cérebro das pessoas. 

Dessa forma, nota-se a reconfiguração do cenário da comunicação social com 

o advento e a popularização da internet, uma vez que o fluxo de informação 

proveniente dos meios de comunicação de massa caminha para atingir o nível 

bidirecional, com maior interferência do público na seleção e produção dos 

conteúdos expostos. As ferramentas disponibilizadas pela Internet (e-mails, sites, 

comunidades sociais) favorecem a consulta do comportamento da audiência em 

relação aos meios, funcionando como termômetro sobre a qualidade e abrangência 

dos conteúdos por eles ofertados. Diante dessa postura adotada pela mídia, Dênis 

Moraes ressalta que: 
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Seja como for, das compras virtuais as conversações eletrônicas, a corrente 
interativa ultima novos hábitos de consumo e processos de significações. O 
consumidor-espectador tem sido conclamado a opinar/ consultar/ comprar 
com base em alternativas formuladas pelas mídias. Enquetes proliferam na 
web [...]. A rigor, esses “diálogos teleinformáticos” embutem uma liberdade 
programada ou consentida opine “livremente “em função das premissas que 
lhe apresento. O marketing da interatividade funciona, do ponto de vista dos 
gerenciadores do mercado, como instrumento refinadíssimo de controle de 
audiência. Há uma dupla lógica: eu permito que você se manifeste sobre isto 
ou aquilo, desde que conceda preferência ao meu veiculo, às minhas 
hipóteses e aos produtos que divulgo. Mesmo considerando que, nesse tipo 
de consulta, as respostas dos usuários são mais reativas do que 
propriamente interativas, não há como negar um alargamento dos espaços de 
intercomunicação (MORAES, 1998, p. 243-244). 
 
       

 Apesar das empresas de comunicação utilizarem as ferramentas da Internet 

como mecanismo para avaliar a preferência da audiência, percebe-se que o novo 

ambiente delineado pela rede mundial de computadores marca principalmente o 

contexto de produção midiática através da interação entre produtor e receptor. 
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3. INTERNET E INTERATIVIDADE NO TELEJORNALISMO 

 

3.1 Breve evolução da Internet 

 

O sistema eletrônico de comunicação capaz de interconectar o mundo através 

de uma rede de computadores, inicialmente denominado Arpanet, foi desenvolvido 

na década de 1970 pela Agência de Projetos e Pesquisa Avançada (ARPA) do 

Departamento de Defesa dos EUA. 

A convergência de tecnologias eletrônicas e o interesse militar de desenvolver 

uma rede de informação descentralizada, impulsionaram a criação de um meio de 

comunicação global com tráfego de mensagens livre de centros de controle. 

 

[...] Quando o lançamento do primeiro Sputnik, em fins da década de 1950, 
assustou os centros de alta tecnologia estadunidenses, a ARPA empreendeu 
inúmeras iniciativas ousadas, alguma das quais mudaram a história da 
tecnologia e anunciaram a chegada da Era da Informação em grande escala. 
Uma dessas estratégias, que desenvolvia um conceito criado por Paul Baran 
na Rand Corporation em 1960-4, foi criar um sistema de comunicação 
invulnerável a ataques nucleares. Com base na tecnologia de comunicação 
da troca de pacotes, o sistema tornava a rede independente de centros de 
comando e controle, para que a mensagem procurasse suas próprias rotas 
ao longo da rede, sendo remontada para voltar a ter sentido coerente em 
qualquer ponto da rede (CASTELLS, 2007, p.82). 
 
 

 A Arpanet começou a funcionar em 1° de setembro de 1969, com uso restrito 

para militares e pesquisadores do centro de pesquisa das respectivas instituições: 

Universidade da Califórnia em Los Angeles; Stanford Research Institute; 

Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e Universidade de Utalh. 

 Com a expansão da rede para outros centros de pesquisa e universidades, 

em 1983 a Arpanet foi dividida em duas redes: Arpanet e Milnet. A primeira para 

finalidades científicas e a segunda destinada ao uso militar. A partir desse momento, 

outras ramificações foram surgindo, entre elas CSNET e a BIRNET, na década de 

1980 interligadas a Arpanet. 

 No entanto, alguns passos foram fundamentais para a difusão da internet na 

sociedade, entre eles o desenvolvimento de tecnologias capazes de facilitar a 

utilização dos microcomputadores por pessoas comuns. Nesse sentido, o Centro de 

Pesquisa Palo Alto da Xerox, contribuiu ao introduzir computadores pessoais (PC) 
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com modelos tecnológicos baseados em ícones8 e interfaces9. Posteriormente o 

desenvolvimento de softwares para computadores em 1970 por Bill Gates e Paul 

Allen tornava a máquina mais acessível para qualquer pessoa. 

 Em 1973, Vinton Cerf e Robert Kahn criaram o protocolo de comunicação que 

permitia a linkagem (ou interconexão) entre os computadores em rede. A criação do 

TCP (Protocolo servidor-servidor) e o IP (protocolo inter-redes) ambos resultaram na 

estrutura fundamental da Internet: o TCP/IP (protocolo de controle de transmissão/ 

protocolo de interconexão) que se tornou o protocolo padrão da rede e possibilitou a 

decodificação dos pacotes que trafegam na internet por qualquer computador. 

 Tim Berners-Lee e Robert Cailiau desenvolveram na Europa em 1990, 

através do Centre Européen poour Recherche Nucleaire (CERN) a world wide web 

(www). Trata-se do sistema que funciona como uma teia mundial de computadores 

na qual, através de sua estrutura baseada em hipertextos e links, o internauta pode 

saltar de uma página para outra. Mas principalmente, a web facilitou a pesquisa na 

Internet, uma vez que permitiu organizar os endereços por informações.  

 O Berners-Lee ainda desenvolveu com os pesquisadores do CERN 

aplicativos multimídia para web. Sobre a sistemática das interfaces digitais, busca-se 

aqui um melhor entendimento a partir dos conceitos do sociólogo Castells (2007):  

A equipe do CERN criou um formato para os documentos em hipertexto ao 
qual deram o nome de linguagem de marcação de texto (hypertex markup 
language - HTML), dentro da tradição de flexibilidade da Internet, para que os 
computadores pudessem adaptar suas linguagens específicas dentro desse 
formato compartilhado, acrescentando essa formatação ao protocolo TCP/IP. 
Também configuraram um protocolo de transferência de hipertexto (hypertext 
transfer protocol - HTTP) para orientar a comunicação entre programas 
navegadores e servidores de WWW; e criaram um formato padronizado de 
endereços, o localizador uniforme de recursos (uniform resource locator - 
URL) que combina informações sobre o protocolo do aplicativo e sobre o 
endereço do computador que contém as informações solicitadas. O URL 
também podia relacionar-se com uma série de protocolos de transferência, e 
não só o HTTP, o que facilitava a interface geral (CASTELLS, 2007, p.88). 

Essas transformações compreendem etapas importantes no processo de 

assimilação do uso do computador tendo em vista que desencadeou um processo 

evolutivo de tecnologias úteis para o usuário comum, tendo em vista que: 

                                                
8 Imagem ou símbolo utilizado na informática para representar ou acionar programas, comandos e 
atalhos no computador. 
9 Conjunto de recursos computacionais que possibilita a interação entre o usuário e o computador. 
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Novos softwares foram estimulados pelo crescente mercado de 
microcomputadores que, por sua vez, explodiu com base nas novas 
aplicações e tecnologias de fácil utilização, nascidas na mente dos inventores 
de software. A ligação de computadores em rede expandiu-se com o uso de 
programas que viabilizaram uma teia mundial voltada para o usuário. E assim 
por diante (CASTELLS, 2007, p.98). 

 

Em 1995, a já denominada Internet foi totalmente privatizada. Essa década 

marca também o salto no número de usuários, ela passa a fazer parte de vários 

segmentos da sociedade: no trabalho, nas escolas, em casa, modificando a forma 

de a sociedade consumir e produzir informação. Os meios de comunicação 

começaram a rever os mecanismos de produzir informação para uma sociedade que 

passou a ter acesso a Internet, uma fonte ilimitada de conteúdos. 

De acordo com Wilson Dizard, a instabilidade que marca a atividade 

jornalística no século XXI, provocando transformações e incertezas quanto ao modo 

de produção, está acontecendo porque: 

 

O poder da internet está baseado na sua habilidade de superar as barreiras 
que limitavam o acesso de uma enorme massa de informações para os 
consumidores comuns. A Internet é o prático caminho para o ciberespaço e, 
além disso, o software que vai pegar carona em todas as faixas da nova 
auto-estrada da informação eletrônica - sistema de telefone, TV a cabo, 
televisão aberta e canais de satélite. Os meios de comunicação de massa 
constituem apenas uma pequena parte de uma indústria da informação que 
é cada vez mais dependente das ferramentas de distribuição da Internet 
para entregar seus produtos (DIZARD, 2000, p. 25). 
 
 

Sendo assim, veículos como jornal, rádio e TV, denominadas pelo autor como 

mídias clássicas, se vêem pressionadas a mudar a forma de trabalhar a informação, 

adequando-se ao novo cenário imposto pela internet, uma vez que no ambiente 

digital o que prevalece é o sentimento de interação, e para o receptor é dado cada 

vez mais o poder de escolha. Nessa fase instável do jornalismo, Dizard afirma ainda 

que “as empresas de mídias clássicas agora tem que competir entre si pelos clientes 

da internet. Tem que lidar, também com outros produtores de informação, iniciantes 

na produção e distribuição de mídias de massa” (DIZARD, 2000, p.27). Segundo o 

autor, a velocidade com que as transformações estão acontecendo deixa pouco 

espaço para avaliar as mudanças e conseqüências da convergência das mídias, 

causando instabilidade quanto à melhor forma de adequar o caráter descentralizador 

da nova mídia ao antigo padrão dos meios de comunicação de massa. 
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3.2 A Internet como meio de interação 

 

Quando os pesquisadores da ARPA iniciaram o projeto de desenvolvimento 

da Internet não imaginariam que essa descoberta, uma vez consolidada, 

transformaria o modo de vida na sociedade. A comunicação em Rede reduziu o 

tempo, encurtou distâncias, alterou e criou novas formas de relacionamento 

mediadas pelo computador. Atualmente é possível estudar, realizar atendimentos 

médicos, compras, conferências, reuniões de trabalho, transações comerciais, fazer 

amizades, namorar, etc, através da web. Essas transformações sócio-culturais 

ocasionadas pela digitalização e inserção da internet no cotidiano das pessoas, são 

denominadas por André Lemos de cibercultura. De acordo com autor, o termo reflete 

o estado atual das relações sociais: 

 

A cibercultura é a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. 
Vivemos já cibercultura. Ela não é o futuro que vai chegar, mas o nosso 
presente (home banking, cartões inteligentes, celulares, palms, pages, voto 
eletrônico, imposto de renda via rede, entre outros). Trata-se assim de 
escapar, seja de um determinismo técnico, seja de um determinismo social. A 
cibercultura representa a cultura contemporânea sendo sequência direta da 
evolução da cultura técnica moderna (LEMOS, 2003, p. 1-2) 
 
 

Com a digitalização, as práticas comunicacionais são ampliadas e adquirem 

novas formas de expressão através da interação das pessoas com o computador. 

Lemos (2003) ressalta que na cibercultura, o e-mail é um marco na forma das 

correspondências pessoais. Ele elenca ainda outras ferramentas que 

desencadearam novas formas de comunicação e relacionamento, dentre elas, os 

chats que inovou a conversação permitindo que ela aconteça sem oralidade ou 

presença física; os jogos eletrônicos em rede nos quais o participante pode jogar em 

tempo real com outras pessoas conectadas a rede em qualquer lugar; os weblogs10, 

utilizados como diários eletrônicos pessoais ou ferramenta jornalística; as 

comunidades virtuais; as listas de discussão e as redes de relacionamento como o 

                                                
10 Termo oriundo do inglês que tem como significado “diário da web ou diário online”. É um site 
utilizado para publicação de conteúdos em ordem cronológica, por uma ou mais pessoas. 
Caracterizado pela facilidade de edição, postagem e manutenção da página.  
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Orkut11 (http://www.orkut.com.br) e o Facebook12 (http://www.facebook.com.br) além 

dos sites que cada vez mais abrem espaço para colaboração de internautas. 

Essa nova cultura marcada pelo sentimento de interatividade também 

provocou inovações na produção artística. Com o surgimento da arte eletrônica, o 

autor pontua que:  

 

Artistas utilizam efetivamente as novas tecnologias, como os computadores 
e as redes de telecomunicação (TV e satélites), criando uma arte aberta, 
rizomática e interativa. Aqui, ampliando as vanguardas do século passado, 
autor e público se misturam. A ênfase da arte eletrônica incide, agora, na 
circulação de informações e na comunicação. A arte na cibercultura vai 
abusar da interatividade, das possibilidades hipertextuais, das colagens 
(sampling) de informações (bits), dos processos fractais e complexos, da 
não linearidade do discurso... A arte passa a reivindicar, mais do que antes, 
a idéia de rede, de conexão, transformando-se em uma arte de 
comunicação eletrônica. O objetivo é a navegação, a interatividade e a 
simulação para além da mera exposição/audição (LEMOS, 2003, p.6). 
 
 

Dessa forma, na cibercultura o ser humano se vê cercado de múltiplas formas 

de interagir, no entanto, essas transformações foram surgindo atreladas ao 

desenvolvimento da web, que passou a ampliar suas ferramentas e tornar a 

navegação cada vez mais ilimitada, capacitando ao internauta desenvolver múltiplas 

tarefas em Rede. A trajetória do desenvolvimento da Internet é classificada em três 

gerações: web1.0,  web 2.0 e web 3.0.  

 

3.3 As gerações da web 

 

A primeira fase, chamada a web 1.0, corresponde ao período de implantação 

e popularização da Internet. Nessa fase, os serviços online se caracterizavam pela 

busca de informações. Os arquivos eram expostos de maneira estática e o usuário 

tinha poucas ferramentas para interagir. A navegação era simples, centrada nas 

atividades de digitar os endereços eletrônicos e ler o conteúdo exposto sem realizar 

alterações. De acordo com Alex Primo: 

 

A primeira geração da Web é marcada não apenas pela agilidade na 
recuperação de informações, mas também pela simplicidade de publicação e 

                                                
11 Rede social filiada ao Google no ano de 2004, criada pelo turco Orkut Büyükkökten. 
12 Rede de relacionamento fundado em 04 de fevereiro de 2004, por Mark Zuckerberg, Dustin 
Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes, ex-estudantes da Universidade Harvard. 
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disponibilização de dados na rede. Típicos dessa fase da Web são os 
grandes portais, as home-pages e os álbuns on-line de fotos. Contudo, como 
se verá mais tarde, estas páginas digitais ainda ofereciam limitações à 
interação [...] (PRIMO, 2008, p.57, grifo nosso). 
 
 

O autor argumenta ainda que a web 1.0 se caracteriza pela forma de 

interação que ele classifica como interação reativa, na qual o indivíduo reage aos 

estímulos aos quais foi submetido, num processo de ação e reação. Uma vez que a 

função dos internautas na primeira geração da web é centrada no apontar e clicar 

(PRIMO, 2008). 

A evolução da web 1.0 é marcada por transformações nos serviços online que 

passaram a ser mais interativos. Neste crescimento o internauta ganhou mais 

espaço para publicar, colaborar e modificar os conteúdos expostos nas páginas. 

 Em 2004, Tim O‟Reilly utilizou pela primeira vez o nome web 2.0 para 

designar essa nova fase dos serviços online. O termo surgiu mediante uma 

conferência realizada pelas empresas de mídia MediaLive e O‟Reilly Media para 

discutir o desenvolvimento e aplicações da Internet, e refere-se ao novo conceito de 

web, marcada pela participação do usuário comum como agente colaborador de 

conteúdos.  Enquanto na web 1.0 a navegação consistia na leitura de informações 

expostas de maneira estática, essa nova etapa oferece uma visita dinâmica às 

páginas da Internet, uma vez que os conteúdos passaram a ser expostos 

possibilitando a alteração, colaboração e interferência do internauta. Alex Primo 

explica da seguinte maneira, as principais características da web 2.0: 

 

Os processos de cooperação on-line estão no centro do que se convencionou 
chamar de Web 2.0. Esta segunda geração de serviços online tem como 
principais objetivos potencializar as formas de publicação, compartilhamento 
e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação 
entre os participantes do processo. A Web 2.0 deve ser compreendida não 
apenas como uma combinação de técnicas informáticas (serviços Web, 
linguagem Ajax, Web syndication, etc.), as quais permitem que sites 
apresentem recursos de interface antes disponíveis apenas em programas 
instalados no computador, mas também por sua intrínseca “arquitetura de 
participação”. Ou seja, o sistema informático incorpora desde seu 
planejamento recursos de interconexão e compartilhamento (PRIMO, 2008, 

p.63-64). 
 
 

 Dessa forma, cooperação entre os usuários está no foco do desenvolvimento 

da web 2.0. Seguindo o princípio destacado por O‟ Relly (2005 apud PRIMO, 2008) 

de que quanto mais pessoas utilizam o programa e compartilham conteúdos os 
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mesmos melhoram a qualidade dos serviços. Ou seja, a quantidade de cliques numa 

determinada área de um site, por exemplo, revela a preferência dos visitantes por 

determinado conteúdo, indicando que o sistema precisa investir no respectivo tema. 

Nesse processo, o usuário ajuda a desenvolver o conteúdo do site através de suas 

preferências e como retorno obtém um serviço de qualidade obtendo uma maior 

quantidade de conteúdos de seu interesse sendo ofertado. “Dessa forma, quanto 

mais pessoas na rede, mais arquivos se tornam disponíveis. Isso demonstra, 

segundo O‟Reilly, um princípio chave da Web 2.0: os serviços tornam-se melhores 

quanto mais pessoas o usarem” (PRIMO, 2007, p.64). 

         Primo (2007) ressalta ainda que na web 2.0 a cooperação vai além da 

possibilidade de indicar preferências, uma vez que a ênfase desloca-se do critério de 

publicação para o critério de participação. Assim temos o desenvolvimento de redes 

sociais na Internet, como sites de relacionamento, comunidades e nichos que 

utilizam a web para trocar conteúdos, experiências, promover debate, criar, 

participar e fortalecer grupos e identidades no espaço virtual. Representa essa nova 

geração de serviços da web: Orkut, Flickr (http://www.flickr.com), Del.icio.us 

(http://del.icio.us) e Wikipédia (http://www.wikipedia.com.br). 

A interatividade é clara nestas redes sociais. Esses blogs e sites exploram os 

mecanismos de participação e construção de conteúdos pelo usuário. O Flickr 

permite a postagem de fotos com títulos e comentários, além da busca por imagens 

em outros endereços da Rede; o Del.icio.us se constitui num site de busca e arquivo 

de referências para outros páginas da web. Ele permite recolher e catalogar listas de 

links para serem utilizadas futuramente pelo usuário; e a Wikipédia é uma 

enciclopédia de cunho colaborativo, que se desenvolve através da contribuição de 

informações que podem ser editadas e postadas pelos usuários. A quantidade de 

informações depende da colaboração de cada participante, quanto mais usuários 

acessam o site e adicionam informações, mais o site se desenvolve, aumentando ou 

atualizando os dados armazenados. 

A criação do Orkut em 2004, uma rede de relacionamento composta por perfis 

de usuários, que indica a personalidade dos membros através de comunidades, 

declarações e dados pessoais que cada integrante posta na conta, também é um 

exemplo dessa nova fase da web. Nele, o usuário posta fotos e textos, edita a 

página de acordo com seus critérios. A interação no Orkut acontece através do envio 

http://www.flickr.com/
http://del.icio.us/
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de comentários entre os participantes que são denominados de amigos a partir do 

momento que seus perfis são aceitos por outros. Através de comunidades formam 

ou participam de nichos fortalecendo identidades. É uma popular rede de 

entretenimento e comunicação interpessoal mediada pelo computador.  

O desenvolvimento de serviços online aponta para uma terceira geração, a 

Web 3.0, esse novo estágio compreenderá a fase da organização contextualizada 

dos conteúdos disponíveis na Rede. Visto que, com a grande quantidade de 

conteúdos disponíveis na Internet, a busca por informações torna-se uma tarefa 

cada vez mais complicada tendo em vista a quantidade de arquivos armazenados, 

se constituindo numa operação que demanda tempo e paciência para selecionar o 

conteúdo desejado em meio a listas extensas de conteúdos expostas a cada busca, 

conteúdos que nem sempre atendem ao interesse do usuário. Dessa forma, esse 

novo conceito de web, designada web semântica, tratará de viabilizar o acesso a 

informações na Rede, realizando uma interconexão de conteúdos baseado na 

descrição de dados. Esta nova fase trata-se de um estágio previsto por Nicholas 

Negroponte na qual o autor se refere aos “bits descrevendo bits”, de acordo com 

Nicholas: 

 

Nas próximas décadas, os bits que descrevem outros bits, os índices 
e os sumários vão proliferar na transmissão digital. Eles serão 
inseridos pelo homem com auxílio das máquinas, e o serão ou 
quando do lançamento do produto (como as legendas de hoje) ou 
mais tarde (pelos espectadores e pelos críticos). O resultado será 
uma série de bits contendo tantos cabeçalhos eu seu computador 
será de fato capaz de ajudá-lo a lidar com a vastidão do conteúdo. 
(NEGROPONTE, 1995, p.171). 
 
 

            Para tanto, a nova web precisará de sistemas padronizados para que a 

codificação e decodificação de informações aconteçam através de um processo de 

atribuição de significado do conteúdo que possa ser processado pelo computador e 

compreensível para o usuário. Esse sistema atende a uma arquitetura de 

metadados, uma espécie de dados iniciais que descrevem dados seguintes. Essa 

descrição é viabilizada através de linguagens XML (eXntesible Markup Language) e 

RDF ( Resource Description Framework) responsáveis pela marcação e atribuição 

semântica aos dados. Tim Berners-Lee, um dos principais estudiosos da web 

semântica explica o desenvolvimento da nova web:  
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O desenvolvimento da Web Semântica, se dará a partir do uso 
intensivo de metadados, visando fornecer acesso automatizado à 
informação com base no processamento de dados e heurísticas feito 
por máquinas. A integração das tecnologias eXntesible Markup 
Language (XML), Resource Description Framework (RDF), padrões 
de metadados, ontologia e entre outras permitirá o fornecimento de 
serviços Web com maior qualidade e, também, a possibilidade de 
inferir novos conhecimentos ( BERNERS-LEE, 2001 apud CUNHA 
2002, p. 11). 
 

 
A linguagem XML suprirá as deficiências da HTML, enquanto essa linguagem 

permite a marcação de textos, a XML possibilita marcar e especificar de forma 

arbitrária os conteúdos apresentados. Por sua vez, a linguagem RDF confere 

significado ao conteúdo para ser interpretado pelo computador (CUNHA, 2002). 

Através dessas linguagens e do pleno desenvolvimento da web semântica, o usuário 

não buscará mais a informação, elas virão até ele selecionada por meio do 

computador. 

Contudo, observa-se que a evolução da Internet implica na adoção de novos 

comportamentos sociais provenientes da expansão de indivíduos conectados à 

Rede.  Mediante as transformações sócio-culturais ocasionadas pela inserção da 

internet no cotidiano das pessoas, a capacidade desse meio proporcionar um 

ambiente interativo para os participantes é um dos fatores que tornam essa mídia 

mais atrativa para os usuários. O sentimento de interatividade não nasceu com o 

surgimento da Internet, é inerente ao ser humano a necessidade de interagir com as 

pessoas e seu meio, no entanto a Internet catalisou essa necessidade de interação 

nos demais ambientes midiáticos.  

Dessa forma, antes de introduzir o estudo sobre os sites como ferramenta de 

interação e convergência, foco deste trabalho, faz-se necessário discorrer sobre o 

conceito de interatividade. 

 

 

3.4 Interação e interatividade no contexto digital 

 

A interação constante entre os seres promove o desenvolvimento da vida na 

terra, a relação de troca e a intercomunicação entre seus habitantes mantém os 

ecossistemas e dá continuidade à existência das espécies em nosso planeta.   O 
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corpo humano é mantido pela interação entre os órgãos, num sistema integrado de 

comunicação, dependente de estímulos e respostas nem sempre previsíveis do 

nosso organismo. As células trocam informações entre si e enviam constantemente 

mensagens para o cérebro que as decodifica e remete para as demais partes do 

corpo humano, garantindo assim o bom funcionamento do mesmo. Enfim, o nosso 

organismo interage biologicamente e os seres humanos interagem em diversos 

segmentos da vida social formando um complexo sistema de comunicação 

composto não apenas por homem e meio ambiente, mas também por máquinas. 

O desenvolvimento tecnológico e em especial a digitalização emergiu novas 

formas de mediar a interação entre pessoas e seu meio. Atualmente, diálogos e 

outras relações sociais (trabalho, educação, lazer, dentre outros) estão sendo 

desenvolvidos mediados por máquinas, entre elas o telefone e o computador. Logo, 

as relações comunicacionais desenvolvidas mediadas através do computador e suas 

redes, reconfiguraram a idéia de emissor e receptor ao apresentarem um ambiente 

interativo para os participantes da comunicação, com isso, a hierarquização e a 

unidirecionalidade da comunicação através dos meios de massa, agora convivem 

com a comunicação horizontal e bidirecional da nova mídia, denominada por André 

Lemos de pós-massiva. O pesquisador, em seu estudo sobre a cibercultura destaca 

que no ambiente digital em vez do modelo de comunicação “Um-Todos” prevalece o 

“Todos-Todos”, através da bidirecionalidade, ou seja, do fluxo duplo de informação 

entre emissor e receptor, e ausência de centralização e passividade, uma vez que 

cada participante pode produzir e disseminar conteúdos na Internet. Ele sintetiza 

esses mecanismos em três leis da cibercultura (LEMOS, 2003), a primeira seria a lei 

da Reconfiguração, ele defende que se deve evitar a lógica da substituição ou 

aniquilamento das mídias visto que as novas práticas não substituem as antigas, 

elas se integram; a segunda é a lei da Liberação do pólo de emissão, a medida que 

todos podem produzir informação; a terceira corresponde a lei da Conectividade 

generalizada, referindo-se as  redes sócio- técnicas e a reconfiguração do tempo e 

do espaço, em virtude das trocas independente de informação não apenas entre 

homens e homens, homens e máquinas, mais também entre máquinas e máquinas. 

De acordo com o autor, todo conteúdo produzido só faz sentido estiver conectado 

com outros conteúdos em rede. 
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 Devido à ampla discussão sobre a aplicabilidade dos termos interação e 

interatividade no campo da comunicação mediada por computador, faremos um 

recorte acerca dos conceitos desenvolvidos por André Lemos e Alex Primo, sobre a 

interação focando a tecnologia, como conceitua Lemos, e o processo da relação 

entre os participantes destacado por Primo. 

 André Lemos (1997, p.1) delimita o processo interativo “como uma relação 

dialógica entre o homem e a máquina”. O autor ressalta que a Internet e as mídias 

digitais não criaram a interatividade, elas transformaram as relações mediadas pelas 

tecnologias analógicas em bits. “[...] O que compreendemos hoje por interatividade, 

nada mais é que uma nova forma de interação técnica, de cunho „eletrônico-digital‟, 

diferente da interação „analógica‟ que caracterizou os medias tradicionais” (LEMOS, 

1997, p.1). 

O autor identifica três tipos de interatividade: a interatividade “técnico 

analógico mecânico” (corresponde a interação entre o homem e a máquina); 

interatividade “social” (interação entre pessoas ) e interatividade “técnico eletrônico-

digital” ou interatividade digital (o usuário interage com a máquina e com o 

conteúdo). 

 Para exemplificar os níveis de interatividade, Lemos (1997) traça um paralelo 

entre o desenvolvimento da TV e os níveis de interatividade. O primeiro nível, 

interatividade 0 é compreendido na fase inicial da televisão, com imagens em preto e 

branco e poucos canais disponíveis, o telespectador limitava-se a assistir ou desligar 

o aparelho ajustar volume, contraste, brilho. O nível 1 é identificado quando há 

variedade de canais, TV em cores e o surgimento do controle remoto, impulsionando 

o poder de escolha da audiência que passa a controlar suas preferências alternando 

entre canais, o chamado zapping, função que antecedeu a visita não linear na web. 

Para Lemos, o nível 2 está relacionado com o surgimento de aparelhos para ser 

integrados a TV como o vídeo, as consoles de jogos eletrônicos que permitiram o 

telespectador driblar a grade televisiva, uma vez que poderia gravar os programas 

ou utilizar o aparelho para ver vídeos diversos. O autor aponta como nível 3, a fase 

em que os telespectadores passam a interferir na programação através de telefones, 

fax ou e-mails. Por último, a televisão interativa representa o nível 4 de 

interatividade, que possibilita a participação dos telespectadores na emissão dos 

programas, em tempo real. 
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 Diante do uso indiscriminado e pouco incisivo do termo interatividade, Primo, 

prefere utilizar a expressão interação mediada por computador, entendendo que “[...] 

a interação é uma „ação entre‟ os participantes do encontro.” (PRIMO, 2005, p. 2) 

que por sua vez os denomina de interagentes. Para o autor a palavra usuário denota 

passividade e ou hierarquia para o receptor, características não condizentes ao 

ambiente interativo.  

Para a compreensão das relações estabelecidas entre os interagentes, o 

autor propõe a classificação de interação mútua e interação reativa. A interação 

mútua corresponde às relações marcadas pela dinâmica e imprevisibilidade dos 

efeitos da ação dos interagentes, eles atuam reciprocamente modificando ou não o 

diálogo através de um processo contínuo de negociações. Segundo o autor: 

 

[...] Cada ação expressa tem um impacto recursivo sobre a relação e sobre o 
comportamento dos interagentes. Isto é, o relacionamento entre os 
participantes vai definindo-se ao mesmo tempo que acontecem os eventos 
interativos (nunca isentos dos impactos contextuais). Devido a essa dinâmica, 
e em virtude dos sucessivos desequilíbrios que impulsionam a transformação 
do sistema, a interação mútua é constante vir a ser, que se atualiza através 
das ações de um interagente em relação à(s) do(s) outros. Ou seja, a 
interação não é mera somatória de ações individuais. Como exemplo pode-se 
citar um debate na sala em um fórum de um ambiente de educação a 
distância (PRIMO, 2005, p.13). 
 
 

No entanto, o autor salienta que nem toda experiência interativa ocorre com a 

mesma intensidade, logo, contrastando com o tipo de interação anteriormente 

explanada ele considera interação reativa, as relações centradas no processo de 

estímulo resposta. São ações caracterizadas por trocas automatizadas e previsíveis, 

uma vez que todas as possibilidades foram predeterminadas pelo sistema. Os 

interagentes encontram nesses ambientes um universo limitado de funções sempre 

dependentes de outro para ocorrer, as operações quando repetidas encontram o 

mesmo resultado. A conversa em um chat é exemplo de interação mútua, já a visita 

a um site de notícias onde a função do internauta resume-se a apontar-clicar para 

leitura, observa-se a interação reativa.  

Primo ainda argumenta sobre a importância da visão pragmática dos autores 

americanos Watzlawick, Beavin e Jackson na obra “A pragmática da comunicação 

Humana” estudo dedicado ao comportamento entre os interagentes: 
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[...] Para Watzlawick, Beavin e Jackson (1992) os fatores contextuais 
exercem importante influência na interação e podem atuar como limitadores 
oferecendo restrições à interação. Por outro lado, alertam para o fato de que 
não entendem o contexto apenas como fatores institucionais ou externos aos 
comunicantes. As mensagens trocadas passam a fazer parte do contexto 
interpessoal, impondo restrições à interação subseqüente  (PRIMO, 2000, 
p.5) 

   

Ao perceber a importância do contexto nas relações, o autor alerta para o fato 

de em uma relação ocorrer ambos os tipos de interação, ele exemplifica que nas 

salas de bate papo o interagente participa da conversação reciprocamente, 

interferindo no curso comunicativo - interação mútua - mas também interage com o 

programa do computador, com o mouse e o teclado - interação reativa - a essa 

simultaneidade de interações tem-se a multi-interação (PRIMO, 2000).  
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4.  ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DOS TELESPECTADORES DE 

APODI-RN MEDIANTE OS SITES DE TELEJORNAIS. 

 

4.1 Sites: convergência e interatividade no telejornalismo 

 

 O caráter democrático e interativo da nova mídia, onde o internauta tem a 

liberdade de escolher o quê, quando e em qual sequência acessar determinado 

conteúdo, tem impulsionado inovações na programação televisiva e 

consequentemente na produção telejornalística, através da fusão entre televisão e 

Internet. Os telejornais passaram a disponibilizar o conteúdo produzido para a TV 

com informações adicionais num site criado para o programa. Dessa forma, a 

internet deixou de ser exclusivamente uma ferramenta de trabalho dos jornalistas, 

para atuar também como extensão dos telejornais. 

Através do endereço eletrônico do telejornal, a audiência tem a possibilidade 

de acessar e utilizar os conteúdos disponíveis, determinando a sequência e os 

horários, necessitando apenas de um computador conectado à rede. No entanto, 

Henry Jenkins (2009) ressalta que essa era de convergência representa um período 

de incertezas para as empresas de mídia tradicionais. À medida que elas distribuem 

seus conteúdos em outros meios, “[...] a maioria dessas empresas teme a 

fragmentação ou uma erosão em seus mercados. Cada vez que deslocam um 

espectador, digamos, da televisão para a Internet, há o risco de ele não voltar mais.” 

(JENKINS, 2009, p.47) De acordo com o autor, apesar dos riscos, as fusões estão 

acontecendo pelos seguintes motivos: 

 

[...] A indústria midiática está adotando a cultura da convergência por várias 
razões: estratégias baseadas na convergência exploram as vantagens dos 
conglomerados; a convergência cria múltiplas formas de vender conteúdos 
aos consumidores; a convergência consolida a fidelidade do consumidor, na 
época em que a fragmentação do mercado e o aumento da troca de arquivos 
ameaçam os modos antigos de fazer negócios. Em alguns casos, a 
convergência está sendo estimulada pelas corporações como um modo de 
moldar o comportamento do consumidor. Em outros, a convergência está 
sendo estimulada pelos consumidores que exigem que as empresas de mídia 
sejam mais sensíveis a seus gostos e interesses [...] (JENKINS, 2009, p.325-
326). 
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Contudo, as emissoras de TV aberta, ampliaram a distribuição de informação 

pela Internet, os telejornais possuem um link para o portal de notícias da emissora e 

apresentam um endereço específico, como é constatado nos telejornais da Rede 

Globo, Record, Band e SBT. Suzy dos Santos e Sérgio Capparelli analisam que a 

vantagem na utilização dos portais corresponde a uma estratégia econômica: 

 

No caso dos portais, a estratégia é reunir em um mesmo site o maior número 
possível de usuários e, a partir daí, cobrar de empresas pela publicidade 
veiculada. Não se cria assim uma dispersão muito grande dos investimentos 
publicitários que, de outra forma, estariam divididos entre milhões de sites 
[...]. (CAPPARELLI; SANTOS, 2001, p.275). 
 
 

No site de cada noticiário o internauta encontra além das informações 

veiculadas na edição televisiva, espaço para sugerir reportagens, participar de 

enquetes, chats e conteúdos adicionais, exclusivos. Para ilustrar a forma como os 

telejornais disponibilizam notícias na internet, tomamos como referência a página 

inicial do Jornal Hoje, representada na figura a baixo: 

 

 

Figura 1 - Página inicial do site do Jornal Hoje 
Fonte: www.g1.com.br/jornalhoje  

http://www.g1.com.br/
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A página do telejornal sintetiza o modelo adotado pelos demais programas da 

Rede Globo, apresentando a história do programa, os quadros, reportagens de 

destaque, vídeos e seções direcionadas para o internauta participar do jornal “VC no 

JH” e manter contato com a equipe, clicando no ícone “Fale Conosco”. O Jornal Hoje 

apresenta o perfil que tende a manter um vínculo de maior interação com 

internautas, estimulando tanto na bancada quanto no site, a colaboração do 

telespectador na construção do telejornal, ao destinar espaço para sugestão de 

pautas e envio vídeos. Recentemente o site inovou ao criar a seção 

“interc@mbio.com” ambiente reservado para quatro blogs de estudantes que estão 

no exterior e postam suas experiências do intercâmbio para outros jovens do Brasil, 

através da página eletrônica do jornal na Internet. 

 Os demais telejornais da emissora priorizam as possibilidades do usuário 

rever matérias e obter conteúdos adicionais. O Jornal Nacional organiza os 

conteúdos de forma a objetivar a navegação, oferecendo bastidores de reportagens 

especiais, edições anteriores e as matérias de cada edição, permitindo além da 

visualização dos vídeos, também a leitura dos textos das reportagens. Mas o envio 

de vídeos e a participação do internauta aparecem com menor intensidade.  

Um fator diferencial é constatado no site do Bom dia Brasil e Jornal da Globo. 

Neles os comentaristas dos programas tem espaços reservados na página, como 

por exemplo: “Coluna Miriam Leitão” e “Pimentel & Alexandre Garcia” do Bom dia 

Brasil, funcionando como uma espécie de blog. Esse modelo também é identificado 

no site do Jornal da Record em “Blog dos Correspondentes”, atualizado por 

repórteres correspondentes internacionais.  

Os sites dos telejornais da Rede Record oferecem uma visita dinâmica aos 

usuários, com disposição das reportagens, séries especiais, informações adicionais, 

blogs e enquetes. No entanto, o apelo para o envio de sugestões ou vídeos 

acontece de forma mais sutil, por exemplo, nas seções “Participe do JR” e “Fale 

Conosco” do Jornal da Record (JR). O telejornal ainda destaca os conteúdos 

disponíveis em outras redes como no Twitter e no Facebook. Na imagem a seguir, 

retirada do site do JR, é demonstrada a convergência de conteúdos e redes 

disponíveis na página do telejornal: 
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Figura 2 - Página inicial do site do Jornal da Record 
Fonte: www.r7.com.br/jornaldarecord 
 
 

O entrelaçamento de linguagens é um fenômeno presente na maioria dos 

sites de telejornais que mescla a formalidade das matérias veiculadas na TV, com a 

liberdade de criação no ambiente virtual. São exemplos dessa tendência a adoção 

de palavras abreviadas como “vc”, a substituição da vogal a pelo @, ou ainda o uso 

de símbolos para designar seções da página. 

O endereço eletrônico dos telejornais da Band segue o mesmo padrão dos 

demais modelos acima citados, contudo foca na variedade de matérias e vídeos 

disponíveis. Na página do Jornal da Band, o visitante encontra uma seção para 

infográficos e a opção de visualizar o telejornal na íntegra. As páginas dos 
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telejornais do SBT expressam um nível de pouco envolvimento com os internautas 

ao explorar de forma limitada os recursos da web. A estrutura dos sites está voltada 

para a transposição dos conteúdos exibidos na TV, últimas notícias, lista das 

notícias mais lidas e seções com informações sobre os programas e 

apresentadores. 

Apesar da similaridade quanto ao tratamento com a notícia, percebe-se que a 

identidade de cada telejornal é transferida para a web, mantendo a diversidade de 

conteúdos para a escolha do público, que assim como na TV se identifica com os 

tipos de reportagens e serviços oferecidos por determinados programas.  O JH em 

detrimento do horário de exibição (13:30), oferece muitos conteúdos e dicas 

direcionadas para o lar e a família, no entanto, os telejornais exibidos à noite 

objetivam resumir os principais acontecimentos do dia. E essas respectivas ênfases 

também são encontradas no endereço eletrônico dos jornais na Internet. 

Contudo, a convergência midiática não se limita aos dispositivos técnicos, ela 

acontece correlacionada ao comportamento do público. Atualmente, os 

telespectadores que possuem acesso a internet, não precisam esperar e assistir 

toda a edição do telejornal para obter a informação desejada. O 

telespectador/internauta passa a determinar o conteúdo a ser consumido de acordo 

com suas necessidades. A Internet ou o ambiente digital veio tornar possível esse 

diálogo entre os participantes, funcionando como um elo entre emissor e receptor. 

Mediante a esse cenário de convergência, as empresas de mídia necessitam se 

adequar ao novo perfil dos seus consumidores. De acordo Henry Jenkins: 

 
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.47). 

 

 

Rangel ao explicar sobre a postura ativa do receptor ressalta o poder de 

escolha do público:  

 

No processo comunicativo a iniciativa de se estabelecer uma ligação, ou 
mesmo de se satisfazer algum tipo de necessidade frente aos meios, parte 
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da audiência, que busca suprir alguma forma de necessidade, seja ela de 
informação, entretenimento, etc. (RANGEL, 1996, p.31 apud JACKS, 2008, 
p.70-71). 
 
 

Com a expansão da Internet e dos sites telejornalísticos o receptor tende a 

não se limitar à grade televisiva. Uma vez que definidas suas necessidades, ele 

passa a supri-las na mídia digital. A pesquisa a seguir aponta essa tendência no 

comportamento dos telespectadores que passam a migrar para a web em busca de 

informações, antes obtidas exclusivamente pela televisão. 

 

4.2  Perfil dos telespectadores de Apodi-RN  

 

 Com a finalidade de estudar o comportamento da audiência dos telejornais, 

mediante o surgimento de sites para esses programas, resultado do atual cenário de 

convergência entre TV e Internet, realizou-se a presente pesquisa, com vinte e seis 

famílias, residentes em seis bairros da cidade de Apodi município do Rio Grande do 

Norte pertencente à mesorregião Oeste Potiguar. Tem área de 1.602,659 km² e 

população de  34.763 habitantes conforme o censo realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

 A amostra totalizou noventa pessoas, entrevistadas através de questionários 

fechados compostos por dez questões, aplicados a todos os moradores da casa 

com idade igual ou superior a oito anos. A opção de selecionar a população para o 

estudo por família atende ao interesse de estabelecer uma análise comparativa 

entre o hábito familiar e individual dos entrevistados de assistir telejornal. 

 Para uma melhor interpretação dos dados obtidos, desenvolvemos a análise 

em duas etapas. A primeira corresponde à interpretação do comportamento da 

amostra subdividida por sexo e faixa etária (homem, mulher, criança, jovem, adulto e 

idoso) e a segunda está destinada ao estudo sobre o hábito das famílias. 

 Em termos percentuais, 52,2% do público entrevistado corresponde a 

mulheres e 45,8% a homens. Quanto à classificação por faixa etária, a amostra 

obteve a seguinte composição: 13,3% crianças e adolescentes; 35,6¨% jovens; 

43,3% adultos e 7,8% idosos entrevistados.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
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A pesquisa foi realizada com famílias que tem acesso à internet em suas 

residências. Dessa forma, os dados apresentados visam traçar o perfil da audiência 

que pode utilizar tanto a TV como a Internet para obter conteúdos telejornalísticos. 

Inicialmente perguntou-se: Você acessa sites de telejornais? 55,6 % 

responderam “sim” e 44,4% declararam não acessar. Em seguida, interrogamos 

sobre a frequência com que os internautas navegavam nessas páginas. 26% visitam 

diariamente, 18% três vezes por semana e 56% às vezes. 

 Com o objetivo de comparar o hábito da amostra em relação à televisão e a 

internet foi perguntado: Com que frequência você assiste telejornais? 46,75% 

assistem diariamente, 8,9% três vezes por semana e 10% declararam não assistir 

telejornais.  Pelos resultados, é possível destacar a preferência em obter conteúdos 

jornalísticos através da televisão: 90% dos entrevistados assistem telejornais, 

enquanto o percentual da amostra que acessa sites telejornalísticos corresponde a 

56,6%. Outro ponto da pesquisa a ser destacado é a frequência com que as 

pessoas utilizam a TV ou a internet para conseguir conteúdos de telejornais, 46% 

dos telespectadores assistem diariamente, no entanto apenas 26% dos internautas 

acessam todos os dias conteúdos de telejornal.  

 Estabelecendo um quadro comparativo entre o hábito da audiência de assistir 

e acessar conteúdos de telejornais, tem-se o seguinte resultado, demonstrado na 

tabela a seguir: 

 

                Amostra 
Opções 

Total Homem Mulher Criança Jovem Adulto Idoso 

Assiste diariamente 46,70% 53,50% 40,40% 16,70% 44,40% 57,10% 57,10% 

Assiste três vezes 8,90% 9,30% 8,50% 8,30% 11,10% 8,60% - 

Assiste às vezes 34,40% 27,90% 40,40% 58,30% 41,70% 20,00% 28,60% 

Não assiste 10,00% 9,30% 10,60% 16,70% 2,80% 14,30% 14,30% 

Acessa sites de TJ 55,60% 60,50% 51,10% 50,00% 80,60% 42,90%  

Não acessa 44,40% 39,50% 48,90% 50,00% 19,45 57,10% 100,00% 

Acessa diariamente 26,00% 34,60% 16,70% - 27,60% 33,30% - 

Acessa  três vezes 18,00% 23,10% 12,50% 16%,7 24,15 6,70% - 

Acessa às vezes 56,00% 42,30% 70,80% 83,30% 48,30% 60,00% - 

Tabela 1 - Frequência da audiência de telejornais 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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 A pesquisa verificou que, além da assiduidade da audiência por conteúdos 

telejornalísticos transmitidos pela TV, os idosos e adultos assistem telejornais com 

maior frequência: 57,1% das duas categorias assistem telejornais todos os dias. Em 

seguida estão os homens (53,5%), os jovens (44,4%), as mulheres (40,4%) e por 

último as crianças (16%). 

 Constatou-se ainda: a maior porcentagem de acesso está entre os jovens de 

15 à 30 anos, 80% deles, acessam sites de telejornais. Os homens aparecem em 

seguida, 60% da amostra masculina tem o hábito de visitar esses sites. 

 Mulheres e crianças correspondem às faixas etárias com menor frequência de 

acessos: 70,8% e 83,3%, respectivamente, visitam sites de telejornais às vezes. 

 O aspecto da pesquisa que mais chama a atenção está nos dados referentes 

aos idosos e adultos, eles compreendem as amostras com menor índice de acesso 

as páginas eletrônicas dos telejornais na internet, 100% dos idosos e 57,1% dos 

adultos entrevistados nunca acessaram essas páginas. Esses resultados indicam a 

correlação entre faixa etária e facilidade em assimilar o uso de novas tecnologias 

para ter acesso a conteúdos de telejornais. De acordo com o estudo, quanto maior a 

idade da população, menor é o índice de acesso a páginas telejornalísticas. O 

contrário é notado entre o público mais jovem, eles incorporaram com mais rapidez a 

cultura de obter conteúdos de telejornais sob mídias distintas. Os dois gráficos a 

seguir demonstram a frequência em assistir telejornais pela televisão, bem como o 

acesso aos sites telejornalísticos.  

Gráfico 1 - Frequência relativa aos telejornais  
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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Gráfico 2 - Frequência de acessos a sites de telejornais 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

 A preferência pela televisão também é verificada quando a amostra é 

questionada sobre o tempo dedicado para assistir e acessar conteúdos 

telejornalísticos, visto que, 27,2% assistem até meia hora por dia, 44,4% mais de 

trinta minutos e 28,4% assistem mais de uma hora de telejornal diariamente. Em 

relação aos sites, 56% acessam até meia hora, 34% mais de trinta minutos e 10% 

permanecem mais de uma hora em sites de telejornais. Nota-se, a partir do estudo, 

a maior incidência de respostas referentes à assistir pela  TV na opção mais de meia 

hora. Situação diferente verificou-se com relação ao acesso ao site telejornalístico, 

quando as respostas estão concentradas na alternativa até trinta minutos. A tabela a 

seguir demonstra o tempo destinado a assistir telejornais e visitar as páginas desses 

programas na internet: 
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Opções     

        
Amostra 

    Tempo destinado a assistir TJ           Tempo destinado a sites de TJ 

Até 30 min Mais de 30 
min 

Mais de 60 
min 

Até 30 min Mais de 30 
min 

Mais de 
60 min 

Total 27,20% 44,40% 28,40% 56,00% 34,00% 10,00% 

Homem 25,60% 41,00% 33,30% 57,70% 26,90% 15,40% 

Mulher 31,00% 45,20% 23,80% 58,30% 37,50% 4,20% 

Criança 70,00% 20,00% 10,00% 66,70% 16,70% 16,70% 

Jovem 25,70% 57,10% 17,10% 44,80% 51,70% 3,40% 

Adulto 23,30% 30,00% 46,70% 66,70% 6,70% 26,70% 

Idoso 16,70% 50,00% 33,30% - - - 

Tabela 2 - Tempo dedicado diariamente à programação jornalística na TV e na internet 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

Para melhor visualizar-se o tempo dedicado pelos telespectadores e 

internautas para assistir e navegar em sites de telejornais, os dois gráficos a seguir 

ilustra os dados levantados na pesquisa em cada grupo analisado:  

 

Gráfico 3 - Dedicação para assistir telejornal  
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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Gráfico 4 - Tempo gasto para navegação em sites telejornalísticos 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

 Os resultados de cada categoria estão correlacionados com as respostas do 

total da amostra. Logo, quatro grupos (homem, mulher, jovem e idoso) das seis 

amostras analisadas assistem em média mais de meia hora de telejornal e quatro 

das cinco categorias que acessam sites de telejornal (homem, mulher, criança e 

adulto) permanecem até trinta minutos. Ficam claras, então, as preferências 

conforme os diferentes grupos de gênero e idade analisados.  

 Os adultos correspondem à faixa etária com maior índice de tempo dedicado 

a assistir telejornal (46,7%) assistem mais de uma hora por dia. Esta categoria 

também permanece mais tempo nos sites telejornalísticos, 26,7% passa mais de 

uma hora. Quando analisou-se pelo estudo o comportamento dos jovens verificamos 

o inverso. Eles representam a faixa etária com maior número de acessos (80%), no 

entanto, apenas 3,4% dos jovens entrevistados permanecem mais de uma hora 

nesses sites. 

 De acordo com os dados obtidos, pode-se constatar as peculiaridades 

inerentes a cada faixa etária. Os adultos apresentam um hábito mais constante 

diante de conteúdos telejornalísticos, seja na TV, ou por meio da internet. Esse 

público adulto mantém a cultura de assistir o telejornal até o final e transfere o 

mesmo hábito de acompanhar o noticiário televisivo para o ambiente virtual, 
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realizando uma visita mais demorada aos sites de telejornais em relação as demais 

categorias. 

 Quanto aos telespectadores mais jovens, observa-se a tendência de um 

comportamento mais seletivo diante dos conteúdos de telejornais tanto na TV como 

na internet. Embora assistam telejornais com mais frequência do que visitam os 

respectivos sites, 57,1% dos jovens destinam o mesmo tempo (mais de meia hora) 

para cada mídia.  

 A preferência por conteúdos telejornalísticos transmitidos pela televisão 

também é confirmada quando a amostra é analisada especificada por homens e 

mulheres: 41% e 45,2%, respectivamente, assistem mais de meia hora de telejornal. 

O mesmo verificou-se quando os entrevistados foram questionados sobre o tempo 

gasto na internet, 57,7% da amostra feminina e 58,3% do público masculino, ficam 

até o trinta minutos nesses sites. Assim, o estudo identificou um equilíbrio no 

comportamento da audiência (masculina e feminina) quanto ao tempo de navegação 

ou exposição à edição televisiva.  

 Por meio da pesquisa, foi possível identificar que a quantidade de tempo 

destinada à televisão e a internet está diretamente relacionada ao meio pelo qual a 

notícia está sendo emitida. A programação fixa da TV condiciona o telespectador a 

desenvolver uma experiência mais demorada com esse meio, visto que, as notícias 

são selecionadas sem a interferência do usuário, que por sua vez, precisa assistir 

toda a edição do telejornal para obter a informação desejada. Embora o 

telespectador possa se distrair, conversar com outra pessoa, mudar de canal, 

afastar-se do aparelho de televisão, entre outras formas de reagir a linearidade da 

edição, enquanto a notícia não tem atratividade para ele, o receptor precisa 

adequar-se ao tempo e horário determinado pela emissora. 

 Em relação à internet, a navegação ocorre de forma objetiva, na medida em 

que os usuários desenvolvem uma postura mais ativa, realizando suas próprias 

pautas e selecionando o conteúdo a ser acessado. Esses fatores implicam numa 

operação mais ágil diante dos computadores do que na televisão.  

 Para compreender melhor o comportamento da audiência dos telejornais em 

relação ao site dos programas, foi perguntado quando eles acessam sites de 

telejornais. A pesquisa confirmou o agendamento exercido pela televisão sobre os 

internautas, ao obter-se as seguintes respostas: 40% dos internautas visitam antes 
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da edição do programa na TV, 58% após ser exibido e 2% durante a edição. Os 

dados estão ilustrados no gráfico a seguir: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Momento da visita aos sites telejornalísticos 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011)  

 

Um aspecto importante levantado na pesquisa é a maior concentração de 

respostas na segunda alternativa, indicando que os internautas pautam suas visitas 

nos sites telejornalísticos através da edição televisiva. Essa pergunta realizada a 

10% do total da amostra através de questionário aberto obteve a opção após como 

resposta mais frequente. Os entrevistados justificaram esse comportamento como 

decorrência ao estímulo provocado pelo grau de interesse e/ou curiosidade que as 

matérias veiculadas despertam no telespectador, este por sua vez, decide rever ou 

aprofundar o conteúdo no site do respectivo telejornal. 

 Visando identificar o interesse dos telespectadores em acessar as páginas 

dos telejornais na internet foi realizado o seguinte questionamento: O que você 

busca nos sites de telejornal? Foram sugeridas as opções: notícia nova, antecipar 

reportagens, complementar o conteúdo da TV, entretenimento, rever matérias, 

formar opinião, prestação de serviço e outros.  Nessa questão o entrevistado poderia 

escolher mais de uma alternativa. Consequentemente foram obtidas 104 respostas 

num universo de 50 internautas. Esse resultado indica que os telespectadores 

acessam as páginas de telejornais para realizar, em média, duas das oito funções 

sugeridas no questionário.  
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Gráfico 6 - Interesse em acessar sites telejornalísticos 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

 As opções notícia nova (64%) e rever matérias (38%) do total da amostra 

concentram o maior número de respostas. Entretenimento (34%) e complementar o 

conteúdo da TV (14,4%) aparecem em seguida como as mais citadas entre os 

entrevistados. As alternativas antecipar reportagens (6%), prestação de serviços 

(10%), formar opinião (18%) e outros (8%) correspondem ao interesse de 42% dos 

entrevistados em acessar sites de telejornal. Dessa forma, a factualidade, ou seja, 

as notícias de última hora são mais interessantes para os internautas analisados. 

 A tabela abaixo especifica o interesse dos telespectadores-internautas no 

acesso aos sites de telejornais, divididos por categorias. 

 

Amostra 
Opções 

Total Homem Mulher Criança Jovem Adulto Idoso 

Notícia nova 64,00% 65,40% 62,50% 50,00% 62,10% 73,30% - 

Antecipar repor. 6,00% 11,50% - - 3,40% 13,30% - 

Complementar 30,00% 26,90% 29,20% 16,70% 20,70% 46,70% - 

Entretenimento 34,00% 34,60% 33,30% 16,70% 41,40% 26,70% - 

Rever matérias 38,00% 46,20% 33,30% 50,00% 34,50% 46,70% - 

Prestação de s. 10,00% 19,20% - - 10,30% 20,00% - 

Formar opinião 18,00% 19,20% 16,70% - 17,20% 26,70% - 

Outros 8,00% 3,80% 12,50% 16,70% 10,30% - - 

Tabela 3 - Interesse em acessar sites telejornalísticos por grupo estudado 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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 A novidade é o ítem que mais prevaleceu na pesquisa, em todas as  

categorias analisadas, o interesse em obter notícia nova concentra a maior 

quantidade de respostas. Esses dados evidenciam o caráter de atualização 

instantânea inerente a esse meio de informação. Os entrevistados através de 

questionário aberto elencam a possibilidade de se manter informado enquanto o 

telejornal não está sendo exibido na TV,  a ausência de horários fixos para  obter 

notícias e muitas vezes serem os primeiros a receberem a notícia,  a partir da 

possibilidade da internet de informar antes que outros veículos sobre qualquer 

acontecimento, como os principais motivos para acessar páginas de telejornais.  

Apesar da preferência por conteúdos telejornalísticos na TV, os sites desses 

programas  representam uma ferramenta  indispensável para o complemento da 

informação no cotidiano dos entrevistados. 

  Entre os grupos de homens (46,2%), mulheres (33,3%), crianças (50%) e 

adultos (46,7%) a segunda opção mais frequente corresponde ao item rever 

matérias. Já em relação à categoria jovem, entretenimento é a segunda função mais 

citada (41,1%) quando questionou-se acerca dos motivos em acessar o site do 

telejornal. 

 O equilíbrio mais uma vez predominou. As mulheres responderam com quase 

a mesma frequência as opções assistir novamente matérias e entretenimento. Entre 

os adultos as alternativas rever matérias e complementar o conteúdo da TV, ambas 

equivalem ao motivo pelo qual 46,7% dos adultos visitam sites telejornalísticos. 

 A pesquisa aponta ainda a diversidade de interesses pelo acesso de 

conteúdo jornalístico na internet. A amostra entrevistada através de questionário 

aberto respondeu que utilizam o site para rever matérias relacionadas a política, 

esporte, cultura, economia, tecnologia, polícia, culinária, moda, turismo e religião. 

 A opção antecipar reportagens apresentou o menor índice de respostas, 

apenas 6% dos entrevistados preferem antecipar o conteúdo na internet. Entre eles 

destacam-se os adultos (13,3%) e homens (11,5%).  Mulheres e crianças nunca 

acessaram com essa finalidade.  

 As alternativas complementar o conteúdo da TV e formar opinião são mais 

citadas pelo público adulto. Respectivamente, 46,7% e 26,7% dos adultos utilizam 

os sites para essas finalidades. 
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 A incidência desta opção de complementar o conteúdo televisivo nessas 

respostas pode revelar a necessidade da audiência em suprir através de outros 

meios, o curto tempo destinado às matérias no telejornal. Percebe-se nas edições 

televisiva a preferência pela diversificação dos assuntos em detrimento do 

aprofundamento na notícia. Dessa forma, o site aparece como uma importante 

ferramenta no processo de apreensão do conteúdo exibido na TV, na medida em 

que o internauta tem a possibilidade de ter acesso ao conteúdo na íntegra e rever as 

matérias por quantas vezes julgar necessário. 

  O item prestação de serviços é citado com maior frequência por adultos 

(20%), homens (19,2%) e jovens (10,3%). Mulheres e crianças nunca acessaram 

com esse objetivo. A opção “outros” obteve mais reposta do público infantil, 16,7% 

das crianças e adolescentes justificaram o acesso a esses sites para realizar 

pesquisas escolares. 

 Para compreender a influência exercida pelos telejornais sobre o 

telespectador/internauta, questionamos: Quais sites de telejornais você acesa? Aos 

entrevistados foram sugeridas dez opções, englobando o endereço eletrônico das 

quatro emissoras abertas do país e seus respectivos telejornais mais assistidos. 

 Com relação ao número de acessos, verificou-se: cada internauta navega em 

média por três sites, e os portais de notícia agregam o maior número de respostas. 

A tabela a seguir demonstra a média de acessos do total da amostra e por 

categorias. 

 

Amostra   Media de sites que acessam 

Total 2,92 

Homem 2,86 

Mulher 3 

Criança 1,85 

Adulto 3,5 

Idoso 0 

Jovem 2,78 

Tabela 4 - Média de acessos aos sites telejornalísticos 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

A tabela abaixo especifica em porcentagem, a quantidade de sites que cada 

categoria acessa: 
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Opções 

 
Amostra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 37,73% 16,98% 9,43% 9,43% 11,32% 11,32% 1,88% - 1,88% - 

Mulher 29,16% 25,00% 8,33% 8,33% 12,50% 16,6% - - - - 

Homem 44,82% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 6,89% 3,44% - 3,44% - 

Criança 57,14% 14,28% 14,28% 14,28% - - - - - - 

Jovem 39,28% 25,00% 10,70% - 3,57% 17,85% - - 3,57% - 

Adulto 27,77% 5,55% 5,55% 22,22% 27,77% 5,55% 5,55% - - - 

Idoso - - - - - - - - - - 

Tabela 5 - Percentual de sites acessados  
Fonte: FREITAS, Mona Iza(2011) 

 

 Confirma-se pela incidência de respostas nas opções 1, 2 e 3, a tendência 

dos internautas de acessar em média três endereços para manterem-se informados. 

O público infantil, habitualmente acessa um único site (57,14%), no entanto, os 

adultos apresentam um comportamento variado, com expressivo total de respostas 

nas alternativas 4 (22,22%) e 5 (27,77%). Nota-se ainda a ausência de internautas 

propensos a visitar oito ou dez páginas de telejornal na internet. Dos entrevistados, 

apenas 3,57 dos jovens e 3,44% dos homens já acessaram ou costumam acessar 

nove, dos dez sites listados no questionário.  

Quanto aos sites específicos de cada telejornal constatou-se que os dois 

endereços mais acessados são de telejornais da emissora pertencente ao maior 

grupo de comunicação do país.  

 A preferência do público em acessar os sites dos programas Jornal Hoje e 

Jornal Nacional pode estar relacionada a particularidades de cada programa com o 

público e a divulgação oferecida pela internet. O primeiro fator caracteriza-se por 

enfatizar o site do programa durante toda a edição. Os âncoras anunciam o 

endereço eletrônico e convidam o telespectador a usar essa ferramenta para 

participar através de enquetes, sugestão de reportagens, enviando dúvidas para 

serem respondidas ao vivo por entrevistados na bancada ou  através de chats. O 

telejornal pela rede de computadores também disponibiliza conteúdos específicos 

para os internautas. 
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  Uma das estratégias adotada pelos telejornais é oferecer informações 

adicionais a quase todas as matérias que foram veiculadas na TV e serão 

atualizadas no site. Após a veiculação da reportagem o apresentador anuncia que o 

telespectador poderá ter acesso a mais informações na página do programa na 

internet. Tratam-se de medidas importantes para despertar a curiosidade e 

consequentemente criar interesse nos telespectadores em acessar o conteúdo 

exposto no site. Nesse processo os telespectadores/internautas ficam condicionados 

a obter informações utilizando tanto a TV como a internet. De acordo com o estudo, 

a estratégia da emissora dá resultado, em função de apurar-se, por meio das 

entrevistas, o público acessa a página/portal da emissora em busca de mais 

informações. 

 O Jornal nacional divulga o endereço do site com menor frequência do que o 

Jornal Hoje, no entanto, apresenta a vantagem de ser exibido no horário 

considerado nobre para a televisão brasileira (20:15 h). Somado a isso, estão à 

audiência e credibilidade atribuídas ao telejornal, essas particularidades podem 

influenciar a memorização do endereço do telejornal na internet, além de aumentar o 

interesse pelos conteúdos telejornalísticos por ele emitidos. 

A tabela e o gráfico a baixo demonstram os sites indicados por cada grupo 

analisado pela presente pesquisa, com a devida preferência dos internautas: 

 

Sites Total Homem Mulher Criança Jovem Adulto Idoso 

G1 84,0% 96,2% 83,3% 66,7% 86,2% 106,7% - 

R7 46,0% 50,0% 41,7% 66,7% 48,3% 33,3% - 

Eband 14,0% 23,1% - - 13,8% 13,3% - 

SBT 18,0% 15,4% 20,8% 16,7% 10,3% 33,3% - 

Bom dia Brasil 24,0% 19,2% 25,0% - 20,7% 33,3% - 

Jornal Hoje 48,0% 50,0% 50,0% - 48,3% 73,3% - 

Jornal Nacional 48,0% 46,2% 58,3% 50,0% 41,4% 73,3% - 

Jornal da Record 22,0% 23,1% 20,8% - 31,0% 13,3% - 

Jornal da Band 10,0% 19,2% - 16,7% 3,4% 20,0% - 

Jornal do SBT 10,0% 3,8% 12,5% 16,7% 10,3% 6,7% - 

Tabela 6 - Preferência dos internautas relativa aos sites de telejornais 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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Gráfico 7 - Sites por percentual de acesso do total da amostra 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

Diante dos dados levantados por esse estudo pode-se comprovar a tendência 

da televisão em se adaptar a internet para manter a fidelidade da audiência em seus 

conteúdos e em outras mídias. Essas mudanças inerentes a emissão e recepção de 

conteúdos telejornalísticos, caminham para o que Henry Jenkins (2008) denomina 

de cultura da convergência, na qual os conteúdos e os indivíduos não permanecerão 

presos a mídias especificas. Ao contrário, novas fusões estão acontecendo para que 

um mesmo conteúdo possa ser transmitido por plataformas distintas. Esta tendência 

é verificada nesse estudo, logo, os receptores também não consideram suficiente 

receber informação por um único meio de comunicação. Cada vez mais, os 

indivíduos buscam um complemento específico para as notícias recebidas pela TV 

na internet. 

 

4.3 O comportamento das famílias de Apodi-RN em relação aos sites 

telejornalísticos 

 

 Esta etapa da pesquisa é destinada a análise do comportamento da família 

em relação aos conteúdos telejornalísticos expostos na internet. O critério utilizado 

para facilitar a interpretação dos dados, consistiu em subdividir a amostra em pai, 

mãe e filhos. Dessa forma, a amostra apresentou a seguinte composição: 24 mães, 

18 pais, 43 filhos e 5 outros (residentes que não se enquadram nas categorias 
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acima). Percentualmente, as mães equivalem a 26,66%, os pais a 20% os filhos a 

47,77% e outros a 5,55% do total de entrevistados. Vale salientar que foram 

contabilizados para a pesquisa, apenas os filhos com idade igual ou superior a oito 

anos. O gráfico a seguir ilustra a composição das famílias entrevistadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Composição das famílias analisadas 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

O primeiro ponto a ser analisado, refere-se ao percentual de famílias que 

acessam as páginas de telejornal na internet. De acordo com o estudo, 84,61% dos 

lares entrevistados apresentam esse hábito. O índice de respostas também indica a 

freqüência: 45,45% das famílias acessam às vezes e 63,63% após a edição do 

telejornal na TV. 

Fez-se ainda uma comparação entre os dados da pesquisa referente ao 

tempo destinado a assistir telejornais e a freqüência com que as famílias acessam 

os sites desses programas. Constatou-se a preferência da audiência em obter 

conteúdos telejornalísticos através da televisão, a medida que 73,03% dos lares 

assistem telejornais diariamente, enquanto 36,36% das residências, o endereço 

eletrônico de telejornais são acessados todos os dias. O tempo destinado a assistir 

telejornal também é superior ao tempo dedicado a acessar: em 46,15% das famílias 

assistem mais de meia hora de telejornal e 50% da amostra permanecem no 

máximo trinta minutos nesses sites. 

 Os três gráficos a seguir demonstram a freqüência e o tempo das famílias 

destinado a TV e aos sites de telejornal:  
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Gráfico 9 - O tempo dedicado a assistir telejornais pelas famílias 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - O tempo dedicado a acessar sites de telejornais pelas famílias 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11 - A divisão de tempo entre assistir televisão e acessar internet 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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O estudo verificou que em 58,33% das famílias os pais correspondem à maior 

audiência dos telejornais. Em seguida os filhos (em 25% das famílias) e por último 

as mães, em apenas 16,66% das residências elas assistem mais telejornais do que 

os pais e os filhos. O gráfico a baixo estabelece uma comparação referente ao 

hábito de assistir telejornal, entre os membros das famílias pesquisadas: 

 

Gráfico 12 - A audiência de telejornais por membro da família 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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dos lares, o maior número de acesso corresponde aos filhos. Para 34,4% das 

famílias são os pais. Em 20% das casas, as mães representam o grupo que mais 

acessa sites telejornalísticos. Os dados estão representados no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - O acesso a  sites telejornalísticos por membro da família 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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De acordo com a pesquisa, os pais, mães e filhos que tem o hábito de assistir 

telejornal e acessar seus respectivos sites com maior freqüência, apresentam grau 

de escolaridade entre o nível médio e superior, com idade entre 25 e 55 anos. 

 Entre os interesses citados para acessar os endereços dos telejornais, a 

possibilidade de obter notícia nova corresponde a 55,45% das famílias 

entrevistadas. Entretenimento é a segunda opção com maior número de respostas, 

54,54% das residências visitam para essa finalidade. Dessa forma, o estudo obteve 

dados semelhantes aos da analise anterior, quando foram pesquisadas as pessoas 

individualmente, e os resultados foram confirmados em função da semelhança das 

preferências do público analisado. 

A seguir, o gráfico aponta os dados com relação à motivação das famílias 

para acessar os sites telejornalísticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14 - Interesse das famílias em acessar sites telejornalísticos 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 
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que menos acessa 66,66%, em seguida os pais 41,66% e por ultimo os filhos 20%. 

 Nas residências em que as pessoas não acessam sites de telejornal, a 

internet é utilizada principalmente pelas crianças e jovens como forma de 
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 As famílias que não acessam sites telejornalísticos equivalem a 15,38% da 

amostra. Elas são compostas por mães adultas (50%) e idosas (50%); domésticas 

(50%); com grau de escolaridade entre ensino fundamental (50%), nível médio 

(25%) e não alfabetizadas (25%). Os pais também compreendem a mesma faixa 

etária das mães, 50% deles são agricultores e 50% trabalham como autônomos. 

Quanto ao grau de escolaridade, 75% estudaram até o ensino fundamental e 25% 

não são alfabetizados. 

 Nesses lares, 41,66% dos filhos são jovens, e 58,33% estudam ou concluíram 

o ensino fundamental, apenas 8,33% deles cursaram nível superior. Com relação as 

atividades que eles desempenham tem-se o seguinte resultado: 58,33% estudantes, 

16,6% domésticas e 16,6% realizam outros trabalhos, representados na tabela a 

baixo: 

 

 Dados sociais Pai Mãe Filho 

Escolaridade 

Não alfabetizado 25,00% 25,00% - 

Primário - - 16,66% 

Ensino fundamental 75,00% 50,00% 41,66% 

Ensino Médio - 25,00% 33,33% 

Nível superior - - 8,33% 

Faixa etária 

Criança - - 25,00% 

Jovem - - 41,66% 

Adulto 50,00% 50,00% 33,30 

Idoso 50,00% 50,00% - 

Profissão 

Agricultor 50,00% 25,00% - 

Autônomo 50,00% 25,00% 16,60% 

Doméstica - 50,00% 16,60% 

Estudante - - 58,33% 

Tabela 7 - Classificação dos membros das famílias pesquisadas por instrução, faixa etária e profissão 
Fonte: FREITAS, Mona Iza (2011) 

 

Mediante o perfil dessas famílias, a pesquisa constatou o grau de 

escolaridade está diretamente relacionado com o índice de acesso aos sites de 

telejornais. Nas famílias que não apresentam esse hábito, a escolaridade varia de 

não alfabetizados até o nível médio. Em 75% dessas residências não há 

universitários ou graduados. Dessa forma, os dados acima citados, podem indicar a 

relação entre escolaridade – informação - tecnologias. Na medida em que, quanto 
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menor o nível escolar dos entrevistados, menor é o interesse das famílias em utilizar 

o computador para obter conteúdos telejornalísticos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante as reflexões expostas no desenvolvimento da pesquisa, 

constatamos que o surgimento da Internet e sua utilização no telejornalismo, vem 

provocando transformações na forma de consumir  informação. Criando assim, 

novos hábitos e identidades marcadas pela convergência das mídias. É o que Henry 

Jenkins (2008) classifica de cultura da convergência, um fenômeno que acompanha 

todo o processo de elaboração e recepção da informação no cenário das mídias 

digitais. No qual, diferentes ações midiáticas podem ser desempenhadas 

simultaneamente, e os produtos jornalísticos difundidos em plataformas distintas. 

Percebemos então que a digitalização iniciou uma nova fase para o jornalismo, e 

consequentemente para o telejornalismo. A Internet por sua vez, vem 

descaracterizando a passividade do telespectador comum, o transformando também 

em internauta. Estabelecendo novas relações entre TV, telespectador e internet 

Com base nos conteúdos expostos neste trabalho, e a partir dos dados 

levantados pela pesquisa, pode-se constatar a tendência na audiência de telejornais 

em caminhar para o processo de convergência entre a TV e o computador. Logo, a 

Internet está modificando não apenas o modo de se fazer o telejornalismo, mas 

também a forma da recepção consumir esses programas. Comprova-se esta reação 

dos telespectadores com a informação de que 84,62% das famílias onde os 

residentes possuem acesso à internet em casa, os telespectadores também se 

transformam em internautas para visitar as páginas dos telejornais assistidos na TV.  

Foi possível perceber que esse acesso ocorre principalmente após a exibição 

televisiva, indicando assim, o agendamento exercido pela televisão sobre seu púbico 

em outras mídias. De acordo com a pesquisa, a edição televisiva funciona como 

uma agenda para os telespectadores/ internautas, na medida em que a freqüência 

de acesso aos sites de telejornais depende do grau de interesse despertado no 

telespectador através das matérias divulgadas em cada edição. Mediante a 

característica dos telejornais em optar pela variedade em vez do aprofundamento de 

conteúdos, a audiência utiliza os sites para obter mais informações ou rever o 

conteúdo com o objetivo de apreender melhor o assunto abordado nas reportagens. 

Também demonstrou-se o grande interesse do público em obter notícias novas com 



 

 

57 

ajuda da internet. O mesmo comportamento é verificado quando acontecimentos 

polêmicos são noticiados pela TV.  

O estudo verificou ainda que o acesso dos telespectadores/internautas nos 

sites de telejornais consiste principalmente em obter notícia nova, rever matérias, 

entretenimento e complementar o conteúdo da TV. Esse comportamento indica a 

função de complemento inerente aos sites telejornalísticos. Tendo em vista o curto 

tempo destinado às matérias nos telejornais os internautas utilizam os sites para 

detalhar ou obter mais informações sobre política, esporte, cultura, economia, 

tecnologia, polícia, culinária, moda, turismo e religião. 

No entanto verificou-se que a correlação entre grau de escolaridade - 

informação – tecnologia implica no interesse das pessoas em utilizar o computador 

para obter conteúdos telejornalísticos. De acordo com a pesquisa 75% dos lares 

onde as pessoas não acessam sites de telejornais, o nível escolar varia de não 

alfabetizados ao nível médio. Nessas famílias a internet é utilizada para 

entretenimento. 

A pesquisa traz também como resultado a necessidade dos telejornais 

desenvolverem e divulgarem seus sites próprios, a fim de evitar a concorrência com 

os demais sites e blogs jornalísticos, que poderiam “tirar os acessos” e a própria 

audiência da televisão. 

Apesar de, na edição televisiva o público estar condicionado aos horários e 

blocos fixos de matérias e nos sites a audiência encontrar a possibilidade de realizar 

sua navegação de acordo com seus critérios e interesses, os telespectadores 

preferem assistir o telejornal pela televisão. Para eles os sites funcionam como uma 

importante ferramenta de atualização, enquanto o telejornal não está sendo exibido 

ou quando o telespectador não assiste a edição na TV. 

Percebe-se dessa forma, que a convergência midiática está presente também 

nos receptores, pois os telespectadores tendem a utilizar mais de um meio para se 

manter informados. No entanto, o hábito de interagir com a produção dos programas 

através da internet ainda ocorre com pouca incidência, apenas 20% dos 

entrevistados acessam as páginas de telejornais para sugerir reportagens, 

responder enquetes ou opinar sobre a qualidade do programa. Entre os que 

participam estão às crianças e adultos. 
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Nesse contexto verifica-se que a exposição de conteúdos telejornalísticos na 

internet não anulou a importância da edição na TV. Ao contrário, os sites de 

telejornais proporcionam a fidelidade da audiência quando inseridas em outro meio, 

além de oportunizar o acesso a informação aos telespectadores que constantemente 

não assistem a programação televisiva por incompatibilidade de horários ou pouca 

disponibilidade de tempo.  

Neste novo cenário introduzido pelo advento da internet o telespectador sai 

fortalecido diante das possibilidades de acesso à informação. No entanto, a forma 

como ele utiliza os conteúdos e as possibilidades que lhes são ofertados, os efeitos 

da digitalização e da cultura da convergência na recepção ainda necessitam ser 

estudados. Uma vez que, as transformações na prática jornalística e no 

comportamento da audiência estão acontecendo de forma acelerada mediante o 

instável momento provocado pela inserção da Internet na comunicação social.  
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Anexo A – Relatório de sites acessados contabilizados pela empresa Hipernet  
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Anexo B - Relatório de sites acessados contabilizados pela empresa LINKMAIS  
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Anexo C - Página inicial do Jornal do SBT 
 

 

Disponível em: www.sbt.com.br/jornaldosbt 
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Anexo D - Página inicial do Jornal da Band 

      Disponível em: www.band.com.br/jornaldaband 
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Anexo E - Página inicial do Bom dia Brasil 
 

 

         Disponível em: www.g1.com.br/bomdiabrasil 
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Anexo F - Página inicial do Jornal Nacional 
 

 
      Disponível em: www.g1.com.br/jornalnacional 
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Anexo G - Página inicial do Jornal da Globo 
 

 
     Disponível em: www.g1.com.br/jornaldaglobo 
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Apêndice A- Questionário fechado 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Idade:__________________ Escolaridade:______________________________________ 

Bairro:___________________________ Profissão:_______________________________ 

 

Questionário fechado: 

1.Você acessa sites de telejornais? 

 (    ) sim (    ) não 

2. Com que frequência você visita sites telejornalísticos? 

(    ) todos os dias (    ) três vezes por semana (    ) as vezes 

3.Com que frequência você assiste telejornais? 

(    ) todos os dias (    ) três vezes por semana (    ) as vezes 

4.Qual (s) dos sites abaixo você acessa ? 

(    ) www.g1.com.br 

(    ) www.r7.com.br 

(    ) www.eband.com.br 

(    ) www.sbt.com.br 

(    ) www.g1.com.br/bomdiabrasil 

(    ) www.g1.com.br/jornalhoje 

(    ) www.g1.com.br/jornalnacional 

(    ) www.r7.com.br/jornaldarecord 

(    ) www.eband.com.br/jornaldaband 

(    ) www.sbt.com.br/jornaldosbt 

5.Quais deles você nunca acessou? 

(    ) www.g1.com.br 

(    ) www.r7.com.br 

(    ) www.eband.com.br 

(    ) www.sbt.com.br 

(    ) www.g1.com.br/bomdiabrasil 

(    ) www.g1.com.br/jornalhoje 

(    ) www.g1.com.br/jornalnacional 

(    ) www.r7.com.br/jornaldarecord 

(    ) www.eband.com.br/jornaldaband 

(    ) www.sbt.com.br/jornaldosbt 

6. Quando você acessa sites de telejornais? 

(    ) antes da exibição do telejornal na TV (    ) após a exibição na TV (    ) durante a exibição 

na TV 

7. O que você busca nos sites de telejornais? 

(    ) notícia nova (    ) antecipar reportagens    (     ) complementar o conteúdo exibido na TV 

(    ) entretenimento (    ) rever matérias 

(    ) prestação de serviço (    ) formar opinião   (     ) outros  __________________ 

8.  Você já utilizou o site para sugerir matérias ou participar de enquetes do telejornal? 

(     ) sim    (     )não 

9. Quanto tempo você passa, diariamente, assistindo telejornais pela TV? 

(     ) até 30 minutos (     ) mais de 30  minutos (     ) mais de uma hora 

10. Quanto tempo você passa, diariamente,visitando sites telejornalísticos? 

(     ) até 30 minutos (     ) mais de 30  minutos (     ) mais de uma hora 
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Apêndice B – Questionário aberto  

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Idade:__________________ Escolaridade:______________________________________ 

Bairro:___________________________ Profissão:_______________________________ 

 

Questionário aberto: 

1 - há quanto tempo você tem acesso à internet? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 - Você acessa sites de telejornais? Por quê? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3 - Quando você começou acessar as páginas de telejornais na internet? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4 - Quais sites de telejornais você acessa? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5 - Com que frequência e em quais horários você visita esses sites? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6 - O que você busca nos sites de telejornais? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7 - O que lhe motiva a acessar esses sites? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8 - Você visita o site antes ou após a exibição do telejornal na TV? Por quê? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9 - Você já deixou de assistir algum telejornal por ter antecipado as informações em sites de 

telejornais? 
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10 - Enquanto assiste o telejornal você costuma desempenhar outras tarefas? Quais? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11 - O mesmo acontece quando está no site do programa? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12 - Que tipos de matérias que você geralmente rever no site? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13 - Com que frequência você acessa as matérias exclusivas para internautas, divulgadas 

pelos apresentadores na bancada do telejornal? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14 - Você considera o site um meio de participar do telejornal? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15 - Você já utilizou o site para sugerir matérias ou participar de enquetes? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

16 - Você prefere se manter informado através de telejornais ou por sites jornalísticos? Por 

quê? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17 - Você assiste todas as matérias do telejornal? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

18 - Você vê todas as notícias disponíveis nos sites telejornalísticos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


