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MATEUS, Lara. T.V. 1.9: A experiência das Web-TVs universitária. 
 
 

RESUMO 
 
As web-TVs universitárias estão situadas em ambiente favorável ao investimento em 
novas formas de construções narrativas. A observação destas experiências que 
possuem as condições para realizar suas atividades e o fato de estarem inseridas no 
ambiente  universitário, faz pensar por que a comunidade acadêmica  não se apropria 
do espaço das web-TVs universitárias como veículo para a partilha do conhecimento  
e como plataforma de ensino, ou seja, meio para a difusão do acesso ao conhecimento 
científico. A partir desta questão é que surge a hipótese de que estes usos não são 
potencializados, pois as web-TVs são encaradas, apenas, como veículos de utilidade 
técnica. Assim sendo, o presente trabalho busca investigar para que serve uma web-
TV universitária e como pode ser utilizada com  função comunicacional no ambiente 
universitário. 
Os objetivos foram: verificar como funcionam três experiências de web-TV e como 
são apropriadas por aqueles que as produzem e consomem e, propor uma experiência 
piloto de web-TV que seja capaz de dar conta da função social dos meios de 
comunicação. A metodologia baseou-se em observação, análise e comparação entre as 
três web-TVs universitárias selecionadas para o estudo, o TJUFRJ, a TV UERJ 
Online e o Portal PUC-Rio Digital, seguida de sistematização dos dados e reflexão 
sobre os resultados. O estudo busca suporte nos estudos de Castells e nas 
contribuições de Cardoso. A pesquisa pretende, também, buscar auxílio nos trabalhos 
de Capanema sobre Web-TVs, os estudos iniciais de Nogueira sobre o webjornalismo 
audiovisual e os estudos de Teixeira, além de Becker e Mateus sobre web-TVs 
universitárias. Por fim, foram fundamentais os estudos de Freire, Palácios e Salaverría 
sobre o ensino voltado para o jornalismo digital. 
O presente estudo possui dois objetivos fundamentais: o primeiro é verificar se a web-
TV universitária é um espaço diferenciado de aprendizado que possibilita aos 
estudantes do curso de comunicação social adquirir competências e habilidades 
fundamentais à sua prática profissional; o segundo é verificar se essa atividade pode 
ser uma forma de  concretizar a sempre buscada união entre teoria e prática dentro das 
instituições de ensino, permitindo, ainda, o incentivo e incremento da pesquisa na 
universidade que já trouxe avanços para o jornalismo audiovisual na web no que 
tange à narrativa e, também, aos formatos de disponibilização de conteúdo. Destaca-
se que estas experiências podem apresentar-se como uma célula de resistência dentro 
de um organismo (internet) que parece não ser capaz de produzir inovações e abrir 
espaço para o diferente. Mas, para que isto aconteça, as web-TVs universitárias 
devem ser encaradas como espaços de resistência, que fazem pensar sobre a realidade 
em que se encontram o jornalismo e a comunicação, reafirmando a necessidade de 
revisão do seu lugar no ensino. 
 
Palavras-chave: Comunicação, Web-TV universitária, TJUFRJ TJUFRJ – o 
Telejornal Online da Escola de Comunicação da UFRJ, Portal PUC-Rio Digital, TV 
UERJ Online. 
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MATEUS, Lara. T.V. 1.9: The experience of university Web-TVs. 
 
 

ABSTRACT 
 
University web-TVs are situated in a favorable environment for investment in new 
forms of narrative constructions. By following these experiences that have the 
conditions to carry out their activities and the fact that they are inserted in the 
university environment, makes one wonder why the academic community does not 
appropriate the space of the university web-TVs as a vehicle for sharing knowledge 
and as a platform for teaching, ie means for the spread of access to scientific 
knowledge. From this point it is that there is the hypothesis that these uses are not 
exacerbated because the web-TVs are seen only as technical utility vehicles. 
Therefore, this search job to investigate serving a university web-TV and how it can 
be used with communication function in the university environment. The objectives 
were to verify how they work three web-TV experiences and how they are appropriate 
for those who produce and consume and propose a web TV pilot experience to be able 
to cope with the social function of the media. The methodology was based on 
observation, analysis and comparison among the three university web-TVs selected 
for the study, the TJUFRJ, UERJ Online TV and the Digital Portal PUC-Rio, 
followed by systematization of data and consideration of the results. The study aims 
to support the studies of Castells and the Cardoso contributions. The research also 
intends to seek assistance in Capanema work on Web-TVs, initial studies of Nogueira 
on the audiovisual web journalism and Teixeira studies, and Becker and Matthew on 
university web-TVs. Finally, it was the fundamental Freire studies, Palaces and 
Salaverría about teaching facing the digital journalism. This study has two main 
objectives: the first is whether the university web-TV is a different area of learning 
that enables students of the media course acquire fundamental skills and abilities for 
their professional practice; the second is whether this activity can be a way of 
achieving the always sought union between theory and practice within the educational 
institutions, allowing also the encouragement and development of research at the 
university that has brought progress to the audiovisual journalism on the web With 
respect to the narrative and also to the availability of content formats. It is noteworthy 
that these experiences can be presented as a resistance cell within an organism 
(internet) that does not seem to be able to produce innovations and make room for the 
other. But for this to happen, the university web-TVs should be seen as areas of 
resistance, that make you think about the reality in which they are journalism and 
communication, reaffirming the need for review of its place in education. 
 
Keywords: Communication, Web TV, TJUFRJ – o Telejornal Online da Escola de 
Comunicação da UFRJ, Portal PUC-Rio Digital, TV UERJ Online. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação tem 

gerado reconfigurações nos campos político, econômico, social e cultural, 

transformando em realidade a sociedade informacional e em rede. A sociedade 

contemporânea encontra-se cada vez mais marcada pela descentralização e pela 

flexibilidade que vieram no bojo da potencialização de três fatores na atualidade: a 

produção, o processamento e a transmissão da informação.  

Este processo de transformação da sociedade não foi instantâneo e já se 

vivenciava a sociedade informacional desde as últimas três décadas do século XX. 

Contudo, foi somente com a real possibilidade de experimentar a rede enquanto forma 

organizacional, por meio das tecnologias da informação e comunicação e de sua 

dominação pelo homem, que se tornou oportuno o surgimento de um modelo flexível, 

aliando eficácia e eficiência (CARDOSO: 2007, p.43). 

Nesse contexto, questões são colocadas em diferentes esferas, no caso das 

ciências sociais aplicadas, mais especificamente no caso da comunicação e do 

jornalismo debates são travados no sentido de buscar compreender cada vez mais esta 

nova realidade e a melhor forma de apropriar-se das novas ferramentas para produzir 

novas maneiras de fazer comunicação. 

Antes de analisar as novas possibilidades advindas da incorporação das TICs 

no cotidiano do jornalismo, contudo, é preciso localizar, ainda que brevemente, esta 

área do conhecimento no tempo. O jornalismo como profissão surge, no Brasil, em 

meados da década de 50 e, após sua instituição, foi se solidificando como prática e 

área do saber. Sempre dotado de forte ligação com as tecnologias, foi influenciado e 

modificado ao longo do tempo em função, não apenas, mas também, das invenções 

tecnológicas: a primeira mudança veio com a prensa de Gutenberg (1447) que 

possibilitou a impressão em larga escala das publicações, seguida das invenções do 

rádio (1896) e da televisão (1939). 

A cada nova possibilidade, outros caminhos se abriam ao jornalismo como 

fonte de pesquisa e novas formas de contar as histórias do cotidiano vinham à tona. 

Com a internet, não foi diferente. A World Wide Web veio no início da década de 90, 

acompanhada de muita especulação e otimismo. Em pouco tempo, estudiosos 
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(NEGROPONTE: 1995; LEVY: 2009) empolgados com as possibilidades da nova 

ferramenta preconizavam o surgimento de uma nova Era que seria marcada por maior 

acesso ao conhecimento, pela descentralização da produção e por maior poder por 

parte dos usuários. 

Os grandes veículos perceberam a necessidade de se apropriarem do novo 

meio, bem como os governos de regulá-lo, haja vista iniciativas recentes que seguem 

sendo propostas, como o Stop Online Piracy Act (SOPA) e o Protect IP Act (PIPA) 

nos Estados Unidos, em 2012. Ainda em 90, foi lançado, no Brasil, o primeiro jornal 

online na web, o JB Online (1995), seguido da criação do Universo Online (1996), do 

Grupo Folha. Posteriormente, cada publicação impressa passou a apresentar uma 

versão digital. Contudo, apesar de marcarem presença no novo meio, os veículos não 

eram  capazes de trabalhar, de forma plena no estabelecimento de uma linguagem 

própria para a internet, que se utilizasse do que é particular deste meio para produzir 

uma nova forma de construir narrativas e, além disso,  não conseguiam incluir 

plenamente os usuários. 

O estudo das páginas dos sites jornalísticos mais acessados no Brasil 

(Universo Online, Globo.com, Yahoo!, IG, Terra e Folha Online) permite vislumbrar 

que o uso da internet é feito de forma básica  em termos de disponibilização de 

conteúdo, não existindo, na maioria dos conteúdos ofertados por cada veículo o uso 

real da hipertextualidade, grande promessa e uma das principais possibilidades de 

mudança narrativa permitida pelo avanço das tecnologias da comunicação e da 

informação .    

A hipertextualidade praticada segue o modelo básico de “hipertextualidad en 

el que las informaciones cuentan apenas con dos nodos: un primer nodo situado de 

ordinario en la portada general del medio o, en su defecto, en una apertura de sección, 

donde se presenta un título enlace (Salaverría, 2005b) eventualmente acompañado de 

una entradilla o teaser (Sandoval, 2003), y un segundo nodo donde se despliega el 

resto del cuerpo del texto. Es decir, la estructura hipertextual más simple de todas” 

(SALAVERRÍA, 2005, p.520). Este tipo de uso praticado constitui apenas mera 

justaposição de informações disponibilizadas em um modelo que segue o padrão 

binodal, quando deveria buscar usos mais complexos das estruturas hipertextuais 

(SALAVERRÍA, 2005, p.520-521). Em outras palavras, a hipertextualidade 
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permanece sendo uma promessa.  

Outra característica bastante exaltada da internet, a interatividade, 

possibilidade de participação do usuário, foi incorporada pelos grandes veículos, 

porém o lugar conferido a estas produções é menor. Para poder exibir seus conteúdos 

nos portais jornalísticos, os usuários abrem mão de seus direitos sobre a “obra” e 

permitem que a mesma seja exibida pelo veículo como bem lhe aprouver. O resultado 

é que as imagens são selecionadas e exibidas de acordo com o interesse do editor da 

matéria e as mesmas ganham significado por intermédio do texto do repórter. 

Outras duas grandes promessas da internet, a multimidialidade (FIDLER: 

1997; SALAVERRÍA:2003; PALACIOS:2002) e a convergência (JENKINS:2008), 

aparecem de forma escassa e, em sua maioria, em experimentos como as matérias 

atemporais do argentino Clarín, que podem ser acessadas no endereço: 

http://edant.clarin.com/diario/especiales/. O “hard news”, ou seja, as notícias do 

cotidiano, com as quais lidamos no dia a dia, não comporta, ainda, estas categorias 

que exigem uma equipe multifuncional capacitada, além de tempo para a montagem 

do layout e para a realização e publicação dos conteúdos. Produzir utilizando a 

multimidialidade e a convergência é preciso pesquisa, levantamento de dados, pensar 

na melhor forma de oferta do conteúdo, gravar, fotografar, escrever e durante todo o 

processo é preciso sintonia a fim de suportar a produção do início até o término da 

produção com a publicação da matéria. Pelo próprio caráter destas notícias do dia a 

dia, a produção de conteúdos precisa ser ágil, o tempo é fundamental para as “hard 

news” e o mercado não tem profissionais capacitados para dar conta desta produção 

em tempo real e conectada com todas as possibilidades da web, preferindo, portanto, 

realizar no cotidiano matérias como as anteriormente descritas.   

Não se pode negar, contudo, que algumas conquistas foram alcançadas, como 

a relativa “facilidade” de publicação de conteúdos dos usuários através de ferramentas 

como os blogs ou de plataformas, caso dos sites colaborativos e o Youtube. Através 

destes espaços, é possível que qualquer pessoa disponibilize seus vídeos, textos ou 

fotos, bastando apenas que ela esteja familiarizada com esses ambientes e sua forma 

de alimentação e que tenha conexão com a internet. No Brasil, o acesso à internet já 

não é restrito e vêm, cada vez mais, expandindo-se, a ponto de ter alcançado, no 

primeiro trimestre de 2013, a marca de 102,3 milhões de brasileiros conectados, 
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segundo levantamento do IBOPE,  esta média corresponde a 9% a mais de pessoas 

com acesso a internet do que no ano de 2012. 

Além disso, as redes sociais vêm servindo como espaço de mobilização 

política, troca de ideias e de reunião para grupos com interesses afins. O exemplo 

máximo pode ser verificado no uso do facebook como ferramenta articuladora para as 

manifestações contra os governos autoritários da Tunísia, do Egito e, mais 

recentemente, da Turquia, bem como para a organização dos protestos no Brasil. 

Entretanto, até o presente momento, apesar das reconfigurações que vêm 

sendo realizadas, não se verificou um real uso das potencialidades desse espaço para 

um maior acesso e troca de conhecimento, nem para uma reformulação efetiva na 

forma de construir as narrativas dos fatos cotidianos através das apropriações que são 

feitas pelos grandes conglomerados de mídia, por empresas ou mesmo pelos usuários. 

As web TVS universitárias surgem, neste contexto, como um espaço propício para a 

realização e consolidação destas experiências, podendo, ainda, ser uma primeira 

ilustração ou modelo de como realizar esta, até então, utopia em nível se não global, 

ao menos, local. 

A princípio, as web-TVs universitárias poderiam ser capazes de fornecer 

respostas a questões advindas do ambiente digital; afinal, encontram-se situadas em 

um ambiente favorável ao investimento em novas formas de construção de narrativas, 

marcado pelo interesse em promover uma “outra comunicação” que seja capaz de 

concretizar a função social do jornalismo e que, ainda, contribua para a formação 

completa (profissional e humana) dos futuros jornalistas, contando, ainda, com a 

vontade de aprender dos estudantes. Assim sendo, este, ao que parece, é o lugar e 

agora é o momento da experimentação e a universidade é o lugar mais propício para o 

seu desenvolvimento. 

As web-TVs universitárias exigem uma infraestrutura mínima para funcionar, 

são dirigidas a um público específico, no caso o universitário (ainda que não exclua 

outros), não possuem como objetivo a utilização dos conteúdos disponibilizados para 

fins econômicos e têm como única meta a informação. 

 As web-TVs universitárias surgiram com a intenção de acompanhar as 

transformações no mercado profissional e atender às demandas dos estudantes dos 

cursos de graduação em Jornalismo que, à época, encontravam-se ávidos por ter, em 
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seu cotidiano, a prática do mercado, aprendendo ainda a utilizar ferramentas novas.  

 Assim, surgiram os primeiros experimentos em webjornalismo audiovisual na 

universidade, sendo a TV UERJ, pioneira no ramo, bem como apareceram as 

primeiras disciplinas voltadas para a discussão do digital, em sua maioria eletivas.  

 Hoje, existem no Brasil 36 web-TVs universitárias (TEIXEIRA:2011, p.53), 

localizando-se, no estado do Rio de Janeiro, quatro: a TV UERJ Online, o TJUFRJ - o 

telejornal online da Escola de Comunicação da UFRJ, o Portal PUC-Rio Digital e a 

TV UVA, sendo as três primeiras o objeto desta pesquisa. Estas experiências têm de 

cinco (Portal PUC-Rio Digital) à mais de dez anos (TV UERJ Online e TJ UFRJ), 

contudo, apesar dos avanços e do empenho das diferentes equipes que estiveram à 

frente da produção de cada uma, pouco parece ter sido alcançado em termos de 

linguagem e circulação de conhecimento. 

 A TV UERJ Online iniciou seus trabalhos em 14 de maio de 2001 e mantém 

uma estrutura de grade, tal qual a televisão aberta convencional, exibindo seus 

programas em dias e horários pré-estabelecidos. O formato dos programas é o mesmo 

dos telejornais, seguindo à risca o que é estabelecido como gênero jornalístico: há a 

figura do  âncora que chama as matérias, que mantém a presença do repórter, 

responsável por apresentar cada assunto, e traz, ainda, entrevistados que atuam como 

ilustração das posições existentes acerca do tema. As matérias mantêm o formato 

tradicional de “off-passagem-sonora” e trabalham texto e imagem de forma 

convencional. Atualmente, a web-TV não possui um site próprio em funcionamento 

em função de problemas técnicos na página da TVUERJ Online. Os programas são 

hoje disponibilizados em uma página criada no YouTube pela TVUERJ Online. O 

canal oficial possui 331 inscritos e o número de visualizações variam de acordo com o 

tema do vídeo e o tempo transcorrido desde a publicação dos programas na página, 

oscilando entre 21 e 375 visualizações. A única possibilidade de interação com o 

usuário é através da postagem de comentários nos vídeos. 
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Segundo o professor responsável pelo projeto à época de sua fundação, o 

objetivo da TV UERJ era provar que se pode fazer telejornalismo de forma 

diferenciada: “Essa é a essência do nosso telejornal: nós temos a possibilidade de 

errar. É lógico que algumas coisas vão ser ruins, outras vão ser péssimas e 

pouquíssimas vão ser boas. Mas é assim que se experimenta. O que não se pode achar 

é que telejornalismo não é experimentável” (BRASIL apud BACCO, 2010, p. 57).    

 Ainda que tenha enfrentado e continue enfrentando problemas de ordem 

técnica e pedagógica, a TVUERJ Online ainda hoje persiste e já conquistou prêmios 

importantes como a menção honrosa do Top Comm Award na categoria IPTV 

(Internet Protocol Television), um concurso que busca estimular projetos que façam 

uso da convergência digital. Atualmente, a TV UERJ Online possui quatro programas 

no ar: TJ UERJ Online, TV UERJ Esportes, Penúltimas (programa temático de 

debates sobre assuntos gerais) e ETC! (programa de cultura e variedades). 

O projeto que tem o apoio dos funcionários da Faculdade de Comunicação da 

UERJ é mantido pelos estudantes que participam da TV UERJ Online e que atuam 

segundo o esquema de revezamento de funções. Em visitas à universidade e conversas 

com os estudantes, técnicos e professores envolvidos no projeto, realizadas em 2012, 

foi possível verificar que os alunos da Faculdade de Comunicação da UERJ veem a 

web-TV como um espaço fundamental para a absorção dos conteúdos ensinados em 

sala de aula. 

  O TJUFRJ – o telejornal online da Escola de Comunicação da UFRJ – foi 

inaugurado em 2001. Esta web-TV é a que mais inovações produziu até hoje no que 

diz respeito à linguagem: suas matérias audiovisuais não possuem mais a figura do 
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âncora e novas relações entre texto e imagem são postas em prática em reportagens 

especiais, como as de teor científico. Os vídeos disponibilizados pelo site são 

acompanhados de  texto, entretanto o trabalho com os hiperlinks não é realizado de 

forma plena, não existindo links para outras páginas fora do site ou mesmo muitas 

opções para aprofundar determinados aspectos da reportagem dentro do próprio site. 

O trabalho com a  interatividade é feito por intermédio de e-mail e pela possibilidade 

de ida do usuário ao local onde fica a web-TV. Um ponto positivo é a oportunidade de 

o usuário poder enviar conteúdos por ele produzidos para publicação no site, na seção 

“Publique”. Os usuários, todavia, não parecem interessados em utilizá-lo: a seção 

conta com apenas dois vídeos e dois artigos. Os vídeos da web-TV são armazenados 

em seu próprio site e, desde 18 de dezembro de 2012, o TJUFRJ possui uma página 

complementar no YouTube. O canal no YouTube conta com 20 inscritos e, quanto às 

visualizações dos vídeos, estas variam entre 8 e 374.  

 

Os estudantes que participam do TJUFRJ realizam não somente as atividades 

práticas do jornalismo no site, como também são inseridos na pesquisa acadêmica na 

área da comunicação. Os resultados destas pesquisas são apresentados em artigos e 

em congressos. Todo o conteúdo desenvolvido dentro do laboratório e do site TJUFRJ 

tem como objetivo final poder fazer uso de seus resultados para gerar melhorias no 

funcionamento do site TJUFRJ. Foi o trabalho com a pesquisa que possibilitou a 

mudança no layout do site em 2007 e na estrutura de disponibilização de conteúdos. A 

pesquisa acadêmica permitiu, ainda, que fosse desenvolvida uma plataforma de 

publicação autônoma de conteúdos.  
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Atualmente, as pesquisas têm sido voltadas para novas formas de construção 

de narrativas no ciberespaço, principalmente webdocumentários. Neste sentido, foi 

realizado, em um primeiro momento (2012), um levantamento das experiências de 

webdocumentários existentes, suas características e aspectos teóricos. Posteriormente, 

em em um segundo momento (2013), o estudo foi encaminhado no sentido de 

descobrir como explorar formas diferenciadas de colocá-las em prática no TJUFRJ.  

 A equipe é formada por bolsistas PIBIAC e o projeto conta com o apoio da 

direção da Escola de Comunicação (ECO-UFRJ) e dos técnicos e funcionários da 

Central de Produção Multimídia (CPM-ECO). O TJUFRJ foi agraciado, por duas 

vezes, com o edital de apoio da FAPERJ para a aquisição de materiais permanentes 

para o laboratório. Isto permitiu, por um lado, que a web-TV obtivesse um lugar 

físico, adquirisse materiais para seu funcionamento, como computador, câmera e 

microfone, e tivesse condições financeiras para produzir as matérias especiais, com 

maior duração, atemporais e dedicadas a trabalhar no sentido de realizar a divulgação 

científica das pesquisas realizadas pelos diferentes núcleos da UFRJ, indo além do 

factual e propiciando no  ambiente no qual estava inserida uma maior troca de 

conhecimento entre os alunos que compunham a equipe do projeto e os funcionários, 

tornando o aprendizado ainda mais constante.  

 Os alunos que fazem parte da equipe do laboratório e do site se alternam nas 

funções de cinegrafistas, repórteres, editores e produtores. É oferecido aos estudantes 

do ciclo básico, o laboratório TJUFRJ e este é pré-requisito para integrar a equipe de 

bolsistas. É no laboratório TJUFRJ que os estudantes têm a chance de ter o primeiro 
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contato com a reportagem televisiva e com seu processo de confecção. No momento 

em que os estudantes ingressam na equipe, iniciam também seu processo de 

amadurecimento na realização das matérias audiovisuais e começam a entender como 

é realizado o trabalho de pesquisa. 

 O site TJUFRJ apresenta reportagens sobre o que acontece na Escola de 

Comunicação da UFRJ, matérias especiais, trabalhos de conclusão de curso e cursos  

ofertados pelo Programa de Pós-graduação da ECO. Apesar de sua produção  variada, 

não é verificada, por parte da maioria da comunidade, a vontade de fazer uso dessa 

experiência. Ainda assim, a possibilidade de ter contato com este acervo é importante 

e deveria ser mais explorada, inclusive pelos professores, como ferramenta 

complementar às aulas ministradas, já que, por vezes, o material online está 

intimamente ligado aos conteúdos trabalhados em sala. 

 Desde a retomada do projeto em 2006, após um período em que o site esteve 

fora do ar, o TJUFRJ busca trabalhar, de forma integrada, teoria e prática. Neste 

sentido, os estudantes que compõem a equipe da web-TV devem desempenhar suas 

atividades como repórteres, repórteres cinematográficos, editores, produtores e, ainda, 

desenvolver pesquisa acadêmica que é orientada pela coordenadora do projeto. A cada 

novo ano, há a formação de grupos e a escolha dos temas a serem investigados que 

devem sempre ter uma relação com o trabalho do site. Os resultados encontrados são 

apresentados na Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural da UFRJ ao final 

do ano e incorporados à web-TV. 

 Apesar disso, através da observação do trabalho da equipe, das reuniões de 

pauta e de conversas realizadas com os membros da equipe em 2012, apreende-se que 

alguns dos estudantes ainda não são capazes de compreender, plenamente, o que é 

uma web-TV universitária e quais são suas especificidades. Porém, os estudantes que 

fizeram parte do projeto TJUFRJ e que atualmente trabalham nas redações e no meio 

ambiente acadêmico, conferem ao laboratório o conhecimento que possuem. 

O diferencial desta web-TV universitária, a preocupação de usar a web-TV 

como uma ferramenta para o ensino do jornalismo, é evidente. A metodologia da 

professora orientadora até 2012, Beatriz Becker, era fazer com que os estudantes do 

projeto se apropriassem da linguagem audiovisual de forma inovadora, aprendendo a 

“ler” de forma crítica as diversas produções midiáticas. 
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  O Portal PUC-Rio Digital começou a funcionar em 15 de abril de 2008 e 

desde o seu surgimento tem se apresentado como o melhor estruturado no que tange 

ao layout e à oferta de conteúdos. Com o tempo, foi aprimorando sua organização e 

acrescentando serviços, como o acesso a reportagens antigas através da “Videoteca”, 

que antes não havia. Os vídeos mantém a estrutura tradicional da reportagem com off-

passagem e sonora, ainda que sem apresentar a figura do âncora, o que já é uma 

inovação, assim como no caso do TJUFRJ. Os vídeos estão disponíveis no site do 

Portal PUC-Rio Digital apenas, ao contrário das outras duas web-TVs que possuem, 

ainda, uma página no YouTube. 

 

 O portal mantem uma estrutura fixa na qual os professores ocupam a função 

de editores, e os estudantes ocupam apenas a função de estagiários. Os estudantes são 

divididos em áreas, trabalham com carteira assinada, seguem uma jornada de horário 

de cinco horas diárias e recebem um salário mensal. 

 O Portal é a web-TV universitária com mais condições materiais: os 

estudantes têm à sua disposição computadores para uso individual, quatro ilhas de 

edição, dois laboratórios de rádio e um laboratório de cinema. Os estudantes que 

participam do Portal PUC-Rio Digital estão habilitados a utilizar as ferramentas 

técnicas exigidas pelo cotidiano de seu fazer jornalístico, entretanto, durante a 

pesquisa, na observação do trabalho desenvolvido, nas conversas com os estagiários 

do Portal PUC-Rio, percebe-se que estes ainda precisam desenvolver uma real 

compreensão do jornalismo contemporâneo, bem como sobre o seu próprio trabalho.  

 Neste sentido, cabe apontar para a necessidade de perceber o jornalismo como  

lugar de disputa de discursos, sobre o qual interessa o controle de sua produção e 
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veiculação, bem como a noção de que não se pode verdadeiramente conhecer o 

jornalismo sem aliar o conhecimento de sua prática às teorias da comunicação, do 

cinema e do jornalismo. Aliado a este conhecimento teórico é preciso que obras 

audiovisuais dos diferentes gêneros façam parte do background dos estudantes do 

curso de jornalismo e dos membros das web-TVs universitárias em particular. Além 

disso, aliar a produção da web-TV ao que é esperado de um veículo da web 2.0, 

somente é possível se o estudante souber o que é a web 2.0, quais são suas 

características, possibilidades e que meios já estão disponíveis para alcançá-los. Fazer 

jornalismo depende de buscar compreender o jornalismo em toda a sua complexidade, 

ou seja, todos os aspectos que o influenciam.  

 O projeto do Portal tinha por finalidade permitir que seus estudantes pudessem 

estar em contato com a experiência do trabalho em jornalismo. Para manter a 

dinâmica do trabalho, os estudantes são divididos em três equipes, rádio, jornal e 

televisão, que atuam em dois turnos (manhã e tarde). Apesar da possibilidade de 

integração aparente, não existe a produção de reportagens por mais de uma equipe. Os 

trabalhos da web-TV não são vinculados à matriz curricular. O que pode ocorrer, por 

interesse do professor, é a inserção de materiais produzidos para aulas ou laboratórios 

no Portal; as reportagens cotidianas, porém, somente são realizadas pelos estudantes 

que trabalham como estagiários. A publicação no site do Portal PUC-Rio Digital é 

feita diariamente. Além das reportagens, o Portal disponibiliza, ainda, transmissões ao 

vivo de palestras realizadas na universidade. O Portal PUC-Rio diferencia-se das 

demais experiências pelo caráter profissionalizante. No TJUFRJ e na TV UERJ 

Online percebe-se mais uma proposta de experimentação, buscando contribuir para 

mudanças na linguagem audiovisual agora que a comunicação digital é uma realidade 

ou, especificamente no caso do TJUFRJ ser um espaço diferenciado de formação para 

os estudantes do curso de Comunicação Social. O Portal serve como lugar de 

conhecimento acerca da realidade que os estudantes encontrarão no mercado de 

trabalho, porém dentro do ambiente universitário.  

 A grande promessa do Portal PUC-Rio Digital era trabalhar a convergência, 

apesar disso, o contato com os estudantes que participam da mesma, permite verificar 

que, esta visão, não é concretizada na prática. Para a maioria dos estudantes, o Portal 

é tão somente um espaço para desenvolver competências práticas que não podem ser 
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aprendidas na sala de aula. Mesmo que o objetivo primordial do Portal seja a 

convergência, seus estudantes não conseguem estabelecer a conexão entre suas 

atividades e nem com relação aos conteúdos produzidos e exibidos no Portal: dessa 

forma, os estudantes que trabalham com rádio, não respondem às solicitações 

relacionadas à eficiência da área de web-TV e vice-versa. Dessa maneira, os saberes 

para os estudantes permanecem sendo percebidos em separado, o que colabora para a 

construção de uma visão reducionista sobre o fazer e sobre a experiência da web-TV 

universitária em si. Apesar dos problemas ainda observados, a experiência de passar 

pelo Portal PUC-Rio Digital permite aos estudantes da PUC-Rio sair da universidade 

já com uma experiência de mercado que é valiosa para o exercício da profissão. 

 Esta experiência fundamental para o exercício da profissão precisa, entretanto, 

não ser a finalidade da experiência web-TV universitária e isto não por ser uma 

questão menor, mas por ser necessária à formação dos futuros profissionais uma 

compreensão de mundo e de sua profissão para além de somente adquirir 

competências técnicas. A técnica distanciada do conhecimento é apenas instrumento. 

Saber o como, o por quê é o lugar de início para a possibilidade de transformação. 

Além disso, a universidade é o espaço, por excelência, da mudança, da proposição de 

novas questões, de outros modelos e deve, sempre, fazer questão de manter este lugar 

como seu. Neste sentido, relegar as web-TVs universitárias a uma função técnico-

utilitário é abrir mão deste espaço. 

 A observação destas experiências que possuem as condições, ainda que não 

ideais, mas básicas para realizar suas atividades e o fato de estarem inseridas no 

ambiente em que estão, leva a questionamentos, como, por exemplo, por que a 

comunidade acadêmica  não se apropria do espaço das web-TVs universitárias como 

veículo para a partilha do conhecimento universitário e como plataforma de ensino. A 

partir desta questão é que surge a hipótese de que estes usos não são potencializados, 

pois as web-TVs são encaradas como veículos de utilidade técnica apenas. Assim 

sendo, o presente trabalho busca investigar para que serve uma web-TV universitária 

e como esta pode ser utilizada com uma função comunicacional no ambiente 

universitário. 

Os objetivos foram, primeiro, verificar como funcionam as distintas 

experiências de web-TV e como são apropriadas por aqueles que as produzem e 
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consomem e, segundo, propor uma experiência piloto de web-TV que seja capaz de 

cumprir com a função social que sempre esteve vinculada aos meios de comunicação: 

atuar como veículo de acesso ao conhecimento para todos e um espaço efetivo de 

ensino-aprendizagem dentro das universidades. Entretanto, esta função ainda não foi 

realizada plenamente por nenhuma experiência. A metodologia adotada incluiu 

observação e análise das três web-TVs universitárias selecionadas para o estudo, 

considerando a bibliografia disponível a respeito dessa questão. 

A seguir, será apresentada a estrutura da dissertação em capítulos. No primeiro 

capítulo, foram trabalhadas a comunicação e o jornalismo na contemporaneidade, com 

destaque para as questões advindas, principalmente, do fortalecimento da 

comunicação digital. Além disso, foi apresentado o ensino de jornalismo hoje em 

termos de currículo, bem como as propostas de mudança que já vem sendo estudadas 

para que se possa  adequar o curso as novas exigências da profissão. 

No segundo capítulo foi realizada uma radiografia das web-TVs na 

universidade na qual estão inseridas. Foram abordados os espaços disponíveis, o 

público que a universidade atende, como o curso de comunicação social é percebido 

pelos estudantes, seus aspectos positivos e o que ainda precisa ser aprimorado. Neste 

sentido, foi feita uma observação do espaço, acompanhada de conversas com 

estudantes, e foram usados os dados das respostas ao formulário social aplicado pelo 

MEC aos alunos do ensino superior que realizam o ENADE. 

No terceiro capítulo, foram apresentadas análises comparativas das atuações 

das três web-TVs universitárias escolhidas como objeto desta pesquisa. As 

características narrativas, sua estrutura e sua relação com as universidades e com a 

comunidade acadêmica na qual se inserem são abordadas tendo como objetivo poder 

traçar um perfil  que seja capaz de elucidar ou de apontar respostas possíveis para a 

questão: por que esses espaços não são capazes de fazer a partilha do conhecimento? 

Para poder tratar das web-TVs, foram necessários os estudos de Capanema sobre 

Web-TVs, os estudos iniciais de Nogueira sobre o webjornalismo audiovisual e o 

estudo de Teixeira e de Becker e Mateus sobre web-TVs universitárias.  

No quarto capítulo, foi feita uma proposta e realizado o desenvolvimento de 

modelo piloto de web-TV universitária que se utiliza dos recursos da internet, a fim 

de promover o maior acesso ao conhecimento por meio do envolvimento de toda a 
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comunidade na construção da mesma e na criação de uma postura de valorização do 

espaço da web-TV como lugar de partilha e de reconhecimento de seu valor cultural. 

Nas considerações finais, foi trabalhada a importância do espaço das web-TVs 

como plataforma de ensino para os estudantes do curso de Jornalismo das 

universidades. Por estarem situadas no contexto universitário e virem apoiadas, em 

grande parte, na tradição da televisão universitária que trazia uma proposta fortemente 

vinculada à responsabilidade da universidade em devolver à sociedade o que é nela 

investido e em cumprir com a função social de sua atividade, torna-se necessário 

verificar como isto se dá no contexto das web-TVs universitárias e perceber se 

participar desta experiência possibilita aos futuros profissionais uma formação 

diferenciada. 

Por fim, cabe ressaltar que este estudo não pretendeu encerrar as discussões 

acerca do tema proposto, mas propor um olhar diferenciado para o objeto de estudo 

web-TV, contribuindo para maior compreensão das suas possibilidades. 
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CAPÍTULO UM - A comunicação, o jornalismo e o ensino de 
jornalismo na contemporaneidade: Introduzindo questões  

 

 Este capítulo discutirá a comunicação e o jornalismo da atualidade ressaltando as 

principais questões que se colocam, sobretudo com o fortalecimento da comunicação 

digital. Fundamentalmente será apresentado, o ensino de jornalismo hoje disponível, 

bem como seu currículo básico e as propostas de mudança que buscam adequar o curso 

à nova realidade social da profissão. 

 

1.1  Comunicação digital: dos primeiros portais à web 2.0 

 

 O que se pretende nesta parte é realizar uma breve abordagem do percurso da 

comunicação digital atrelada à realidade do jornalismo o que permitirá elucidar o 

contexto em que surgem as questões do trabalho. Realizar este percurso permitirá 

compreender, de forma mais ampla, todos os temas discutidos ao longo do trabalho.  

 O início do jornalismo audiovisual na web é recente, os primeiros portais 

surgiram na década de 90 com o objetivo de disponibilizar o conteúdo impresso dos 

diferentes veículos através da World Wide Web. Conforme apontam os estudos de 

Pavlik e Nogueira, na primeira fase do jornalismo online o que verificou-se foi a 

transposição dos conteúdos impressos para o meio digital. 

 Neste momento não havia, ainda, o uso efetivo e particularizado do meio 

internet. Como aconteceu com quase todos os meios quando de seu início, a internet se 

aproveitou, em termos de produção, das experiências e formatos de texto e vídeo já 

consolidados em especial, no jornalismo impresso e televisivo. Um dos exemplos da 

produção deste período, no Brasil, eram as páginas web dos jornais “O Globo” e “O 

Dia” e da revista “Época”. Com a consolidação da internet como meio de comunicação 

e com o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais elaboradas que começaram a 

permitir a diminuição da barreira entre tempo e espaço de forma inteiramente nova, 

começaram a surgir investimentos tanto do mercado quanto dos estudiosos no sentido 

de buscar aperfeiçoar o meio e possibilitar o uso daquelas que seriam as grandes 
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promessas do digital: a convergência, a multimidialidade e a interatividade. 

 A segunda fase da produção na web compreendeu, portanto, este momento de 

transição onde a experimentação era a palavra de ordem com o intuito de tentar pensar 

qual seria o melhor “como” para a internet, ou seja, de que forma o conteúdo deveria ser 

disponibilizado, qual a forma ideal, o que deve ser pauta e como esta pode ser 

disponibilizada de forma única e inovadora por esta plataforma. 

 Na construção de respostas várias experiências foram feitas, mas ainda se 

utilizando e em muito do material de outros veículos sem ter produções que fossem 

pensadas e construídas especificamente para a web. Novamente os conglomerados da 

grande mídia mantinham-se como o lugar por excelência da nova narrativa que a 

internet seria capaz de ofertar. Em paralelo, as universidades através de laboratórios 

inseridos nas faculdades de comunicação, propostos com o objetivo de compreender 

este mundo novo da internet e aproximar seus estudantes desta nova realidade, 

investiram com criatividade e esforço no sentido de produzir outras formas de contar as 

histórias do cotidiano nas web-TVs universitárias com destaque para a TV UERJ 

Online, a primeira a ir ao ar.  

 A terceira fase da produção para a internet é marcada pela produção de 

conteúdos voltados para este meio. Nesta fase, não se utilizam mais os conteúdos de 

outros meios ou, ainda que este seja utilizado em parte, a disponibilização do conteúdo é 

feita de acordo com as potencialidades da web. 

 Esta fase ainda é a atual com a esperada consolidação da web 2.0 na qual a 

interatividade cumpre papel fundamental. Esta realidade trouxe questões novas para o 

jornalismo enquanto área do conhecimento e carreira e as respostas a estas questões 

vem dividindo profissionais e acadêmicos. A primeira questão que, de início, se colocou 

foi o lugar central que a mídia assumiu na vida das pessoas. Observa-se o fenômeno da 

tecnointeração tendo em vista que, atualmente, tornou-se imperativo que a comunicação 

deve ser mediada pelos meios de comunicação, bem como o estabelecimento do 

fenômeno que Sodré (2008) classifica como midiatização, ou seja, a articulação das 

instituições por intermédio da mídia.  

 A sociedade em rede é marcada pela centralidade da mídia e de suas produções  

e conteúdos, bem como é formada e mantida através dos meios que assumem um lugar 

de destaque. O jornalismo também, obviamente, também foi afetado por estas 
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transformações. Se, anteriormente, era comum a existência de redações lotadas, com  

equipe de funções bem definidas, a era da internet possibilitou menos funcionários, com 

capacidade de realizar múltiplas funções e sem a necessidade de “ir à rua” para 

encontrar a notícia.  

 Uma das possibilidades mais interessantes e importantes da web, do ponto de 

vista financeiro para as empresas jornalísticas, foi a de ter acesso, na própria redação, ao 

tão sonhado furo de reportagem sem precisar do deslocamento até o local do 

acontecimento. A vontade dos usuários de participarem ativamente, tanto através de 

comentários quanto através da produção de conteúdos, foi outro ponto positivo para esta 

nova realidade. A descentralização da produção de conteúdo foi uma grande conquista 

dos usuários, bem como a facilidade de distribuição através de plataformas como blogs, 

vlogs, YouTube, sites colaborativos, como o “Overmundo”, entre outros.  

 O produto do jornalismo também precisou ser repensado. Assim como a prática 

do trabalho jornalístico foi alterada, as notícias também tiveram que ser repensadas. 

Hoje, na web, as notícias deixaram de ser apenas uma reportagem audiovisual, ou um 

texto, para tornar-se uma construção multimídia que precisa agregar formatos 

diferenciados e informações em abundância de maneira coerente, clara e interessante do 

ponto de vista visual,  para cativar um público que cada vez lê menos e que tem à sua 

disposição uma gama de possibilidades de distração como não teve em nenhum outro 

meio antes. 

 Apesar destas mudanças, ainda não se pode dizer que o jornalismo na web 

atingiu seu ponto máximo. Mesmo com a potencialidade ofertada pelas tecnologias da 

comunicação e da informação, ainda não se pode verificar um uso efetivo deste novo 

meio no sentido de produzir narrativas inovadoras. Ainda que existam experiências 

interessantes na grande mídia, estas são esporádicas e, em geral, apenas em reportagens 

de cunho atemporal, não relacionadas aos acontecimentos do cotidiano que exigem mais 

velocidade na transmissão da notícia e, para a qual não existe, ainda hoje, equipe capaz 

de atender às necessidades da notícia em tempo real. 

 Neste panorama parece que ainda é necessário buscar caminhos, novas formas 

de se fazer jornalismo que possam oferecer uma resposta ou, pelo menos uma 

possibilidade que contribua para a construção de uma “outra comunicação” que inclua 

as potencialidades do digital, mas, que, principalmente, fortaleça as identidades, os 
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laços comunitários e os direitos coletivos, descentralizando a produção simbólica e 

promovendo a diversidade, mas, acima de tudo, contribuindo para a promoção do 

conhecimento. 

 

1.2  Jornalismo do século XXI: o que muda para os profissionais com a 
potencialização da internet e das plataformas multimídia 

 

Quais transformações a potencialização da comunicação digital trouxe para o 

jornalismo? Esta é apenas uma das questões que serão abordadas neste ponto que 

buscará apontar como foi afetada a rotina produtiva, a realidade das redações, as formas 

de compor as narrativas, em especial as audiovisuais, em função das transformações 

técnicas, advindas da potencialização do digital, e teóricas, com a evolução do 

jornalismo em si mesmo através da pesquisa e da prática ao longo dos anos. 

Compreender o que é o jornalismo na contemporaneidade e o que se espera dele e de 

seus profissionais somente é possível através da contextualização. 

 Em acordo com Castells (2003, p. 138), a tecnologia, em si, não tem o poder de 

conduzir à liberdade e promover a descentralização da produção midiática; o que faz a 

diferença são as formas pelas quais nos apropriamos dela.  

É fato que a forma de se fazer jornalismo foi alterada pelas novas tecnologias. A 

audiência, por exemplo, passou a estar cada vez mais conectada ao material veiculado, 

comentando e, por vezes, colaborando com a realização do conteúdo que é veiculado na 

TV ou disponibilizado na web. Esta mudança já provocou pesquisas sobre nova forma 

de inserção do espectador em diferentes frentes: na área do audiovisual, estudos 

recentes têm buscado repensar a figura do amador, retomando a sua definição básica 

que é a “daquele que pratica algo por amor”, na busca por derrubar as conotações 

negativas que vêm sendo associadas ao termo nos últimos anos; nas pesquisas em 

jornalismo, o amador também é abordado, porém aqui os estudos demonstram que, 

apesar da potencialidade para a inovação e maior pluralidade que a inserção destes 

atores poderiam trazer aos relatos do cotidiano, o que se tem hoje em termos de 

produção não passa, muitas vezes, de “uma forma de reprodução de determinados 

valores e princípios articulados na economia discursiva da mídia massiva, e nem sempre 
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a rede se constitui como espaço de transformação e de lutas políticas progressistas, 

podendo até ser utilizada como instrumento de promoção de discursos bastante 

autoritários por determinados grupos” (BECKER & MATEUS, 2011: p. 70); e, ainda 

nas pesquisas em jornalismo, são vislumbradas possibilidades de uma outra forma de 

inserção deste ator social:  

 
sugerimos que tanto os processos colaborativos de 
construção da notícia na web podem constituir formas 
não hegemônicas e independente de produção, gestão e 
circulação da informação quanto a qualidade do 
webjornalismo audiovisual pode ser assegurada, se 
estiverem associados a processos de educação capazes de 
oferecer aos futuros profissionais aptidões e interesses 
para compreender o que acontece na tela do computador e 
fora dela, e para construir notícias que despertem alguma 
consciência sobre a realidade histórica do mundo, seus 
desafios e contradições (BECKER & MATEUS, 2011: p. 
71).   
 

Pesquisadores, como Axel Bruns, afirmam que, para além de reduzir as discussões, 

a dicotomia profissional X amador é mais interessante para o pensamento crítico 

elaborar e estabelecer relações complementares entre profissionais e amadores 
a dicotomia jornalismo tradicional/jornalismo cidadão” 
que “define com capricho uma relação profunda de 
adversários entre os dois lados da divisão que dominou a 
discussão sobre o jornalismo cidadão na última década e 
que somente agora está sendo substituída por tentativas 
mais produtivas de explorar os pontos de conexão e 
cooperação entre os jornalistas 'profissionais' e 'cidadãos'  
(BRUNS, 2011: p. 125).  
 

Ainda assim, poucos estudos se debruçaram sobre as características destas 

narrativas. Indagações sobre como as tecnologias de informação e comunicação (TICS) 

influenciam os modos de dizer e a participação do leitor atravessam estudos de 

diferentes gêneros na área da comunicação, mas constituem questão ainda pouco 

explorada no campo do jornalismo.  

O assim chamado jornalismo do futuro parece, cada vez mais, ser aquele que é 

capaz de agregar conteúdo, imediatismo e participação essa fórmula, entretanto, ainda 

não obteve êxito nos veículos tradicionais. Em parte devido às amarras dos grandes 

conglomerados midiáticos e, em parte por simplesmente não se ter, ainda, um modelo 
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que efetivamente abarque de forma satisfatória estes três elementos. As experiências 

construídas fora da grande mídia, por outro lado, agregam novos modelos que podem 

fornecer pistas de que caminho seguir.  

Os novos caminhos que podem ser vislumbrados pela produção jornalística neste 

momento ainda permanecem sem uma resposta definitiva e constituem objeto desta 

pesquisa por meio de uma análise dos textos audiovisuais produzidos pelas web-TVs 

universitárias selecionadas para este estudo de caso, cujas produções e propostas podem 

contribuir para o surgimento de um novo jornalismo e, também, de uma nova forma de 

ensino do jornalismo. 

 

1.3  Ensino de Jornalismo: realidade e propostas de transformação 

 

 Neste último ponto será apresentada a estrutura dos cursos de jornalismo no 

Brasil e discutidas as diferentes propostas de mudança no ensino trazidas por 

pesquisadores e profissionais a fim de melhorar o curso, através do incremento da lógica 

da comunicação digital na grade curricular proporcionando aos estudantes uma 

formação diferenciada e mais integrada com a proposta do jornalismo atual e 

distanciando a formação do estudante de jornalismo da lógica tecnicista. 

 Hoje existem mais de 300 cursos de jornalismo no Brasil e sua estrutura há 

muito vem sendo pensada. A reflexão acerca da formação em jornalismo no país já tem 

mais de 60 anos e foi iniciada por Casper Líbero, Danton Jobim e Luiz Beltrão que, 

cada qual em sua região. Estes estudiosos do jornalismo propuseram modelos de ensino 

baseados em suas experiências e no que seus espaços demandavam em termos de 

formação para os futuros profissionais. A proposta dos cursos de jornalismo tem sido a 

de unir o modelo de ensino europeu, que preza a formação teórica, com o modelo 

americano da aprendizagem pragmática. Mas, até chegar a este modelo, um longo 

caminho foi percorrido que fez com que as faculdades de jornalismo perdessem espaço 

para as faculdades de comunicação em um contexto histórico que privilegiou estudos 

voltados para a comunicação de massa a partir dos anos 40, em especial com o advento 

da II Guerra Mundial: 
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A área acadêmica de Jornalismo é mais antiga: o 
primeiro curso de graduação surge nos Estados Unidos 
em 1908, e o primeiro doutorado na década de 1920. 
Quando do aparecimento da Comunicação, décadas mais 
tarde, várias escolas de Jornalismo já existiam, e as duas 
áreas e suas respectivas concepções de cursos passaram a 
funcionar em paralelo, conforme as opções das diversas 
universidades, situação que em alguns casos perdura até 
o presente. Mais comum, no entanto, foi a reunião de 
ambas, e dos demais cursos pré-existentes do mesmo 
campo profissional, como Publicidade e Relações 
Públicas, em Faculdades de Comunicação de Massa, que 
compreendiam vários cursos independentes, voltados 
para os diversos ramos profissionais, modelo que se 
propagou e tende a prevalecer internacionalmente até o 
presente (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 
de Jornalismo: 2009, p.11). 
 

 Ressalte-se que, esta discussão é importante devido à centralidade do jornalismo 

e da comunicação na contemporaneidade, afinal cabe lembrar, a leitura de mundo que 

nossa sociedade realiza perpassa pela visão de mundo que é cotidianamente construída 

pelos meios de comunicação e por seus profissionais: 

 
Os conteúdos da atualidade, veiculados pelos gêneros 
jornalísticos são, em esmagadora maioria, ações 
discursivas de sujeitos que agem no mundo e sobre o 
mundo por meio de acontecimentos, atos, falas e/ou 
silêncios. Valorizados pelas técnicas e pela identidade 
ética, esses conteúdos são socializados no tempo e no 
espaço do Jornalismo, pelos instrumentos da difusão 
instantânea universal. E assim, pelas vias confiáveis do 
Jornalismo, se globalizam ideias, ações, mercados, 
sistemas, poderes, discussões, interesses, antagonismos, 
acordos. No ritmo vigoroso da instantaneidade, 
acontecem eventos transformadores dos cenários sociais, 
culturais, políticos, econômicos etc., com efeitos 
imediatos na vida presente de indivíduos, povos e 
instituições (Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Jornalismo: 2009,p.4).  
 

 Apesar das propostas de mudança realizadas nos últimos tempos advindas tanto 

do governo quanto de pesquisadores, a realidade dos cursos de comunicação 

social/jornalismo na atualidade permanece a mesma idêntica com um currículo rígido: 

estrutura com matérias bem divididas, onde a interdisciplinaridade quase não tem vez, 

com ementas que, em geral, privilegiam o conteúdo. 
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 Obviamente que o conteúdo intrínseco da profissão deve ser contemplado, 

entretanto, uma faculdade não pode ter como finalidade transmitir conteúdo. Um dos 

grandes aspectos que contribuíram para o término da obrigatoriedade do diploma de 

jornalismo para exercer a profissão foi à incapacidade de demonstrar o quanto 

específica e importante é esta área para a sociedade. 

 Para ser jornalista não basta saber ler e escrever bem, ou seguindo um modelo 

pré-fixado em um dos muitos manuais de texto jornalístico, em especial dos grandes 

veículos impressos e já consolidados com o do jornal Estado de São Paulo, é preciso 

saber investigar, selecionar informações, conferir informações, procurar compreender a 

sociedade, através de muito mais do que “achismos”, estudar as mais diferentes áreas e, 

claro, ler muito e saber como narrar os fatos de forma a munir seus leitores, 

telespectadores ou usuários das informações necessárias para que possam conhecer dos 

fatos que dizem respeito a sua vida. 

 É muito comum ouvir no dia a dia o quanto a sociedade encontra-se apática, que 

não busca mudanças efetivas, que se continua elegendo os mesmos políticos, etc. ainda 

que se tenha tanta informação. Poucos, por outro lado questionam-se quanto à qualidade 

desta informação. Realmente, há muita informação circulando hoje, o Brasil conseguiu 

expandir a internet para a maior parte dos lares em todo o país, mas ao que parece, esta 

expansão da informação não é diretamente proporcional a mais conhecimento. 

 Tem-se acesso ao que se deixa, ou seja, ao que interessa aos grupos que 

comandam politica e midiaticamente cada área. A informação é superficial, não 

aprofunda os diferentes temas, este quadro é, em parte, resultado da formação que já 

não suplantava de forma eficiente os futuros profissionais, em função das 

transformações ocorridas no cotidiano da profissão pelas tecnologias da informação e da 

comunicação, que exigiram adequações por parte dos profissionais na sua forma de 

trabalhar, e pelo total desmerecimento dado à formação, com a retirada da 

obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. 

 Primeiramente, é preciso tratar do que existe hoje em termos de cursos de 

comunicação social com habilitação em jornalismo. A maior parte apresenta uma grade 

curricular fechada que prima, nos primeiros períodos, por uma formação mais universal, 

neste sentido, encontram-se as matérias filosofia, antropologia, português, economia, 

teoria da comunicação, entre outras.  
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 Nestes períodos, os estudantes tem um contato inicial com o estudo do homem e 

da sociedade e sua evolução, principalmente no que diz respeito às formas de 

construção do conhecimento permitindo ao estudante, traçar um panorama até a situação 

atual que é influenciada, também, por tudo o que veio antes. A construção desta visão 

holística deve ser capaz de permitir ao estudante aprender a expandir seu olhar e a 

buscar compreender o singular dentro de um contexto mais amplo, analisando os 

elementos que influenciam o resultado encontrado. 

 A partir do quarto período, de forma geral, o estudante ingressa no estudo dos 

elementos específicos da formação em jornalismo. Neste momento, o objetivo do curso 

passa a ser fornecer aos futuros profissionais as competências técnicas e teóricas que a 

carreira exige. As matérias versam, fundamentalmente, sobre a natureza do texto 

jornalístico nos três formatos já consolidados: impresso, rádio e televisão. Aliado a estas 

vêm as matérias dos tipos específicos de editorias existentes, dividindo os estudantes em 

matérias de jornalismo esportivo, jornalismo ambiental, jornalismo econômico, 

jornalismo político, entre outros. 

 Estas matérias fornecem ao futuro jornalista a prática do texto que será cobrada 

no mercado e fornece os elementos básicos para estejam habilitados a compreender 

minimamente como se encontra a realidade do nicho em que pretendem atuar no 

jornalismo, afinal, não há como escrever sobre economia sem compreender o jargão, as 

fases econômicas por que passou a economia nacional e internacional, a importância do 

Plano Real para a realização de um governo tranquilo do ponto de vista econômico e 

com tamanha possibilidade de incremento no social como foi o governo Lula. É preciso 

conhecer o assunto para poder trabalhá-lo e esta introdução às diferentes temáticas é 

feita neste momento. 

 Ainda que as matérias procurem trabalhar seus conteúdos de forma a ir além da 

mera técnica de escrita de cada tipo de texto, o que se verifica, na maioria dos casos, são 

cinco períodos dedicados a um trabalho de ensino muito mais preocupado em transmitir  

a técnica de escrita do texto jornalístico,  do que  pensar o jornalismo e as 

consequências que o seu fazer acarretam para a vida de cada indivíduo e da sociedade. 

 Em função da consolidação do digital e das necessárias reformulações por que 

tiveram que passar os profissionais que já se encontram no mercado, as universidades 

começaram um movimento no sentido de propor uma mudança na grade dos cursos a 
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fim de atualizar os currículos e, ainda, atender as especificidades do digital. 

 As propostas são inúmeras, mas em comum, há o reconhecimento da 

interdisciplinaridade como elemento indispensável para a formação, bem como a 

criação de novas matérias que possam trabalhar o novo tipo de comunicação que 

emerge com a internet, a integração entre a teoria e a prática profissional, o incentivo às  

atividades de pesquisa e às atividades de extensão e a integração entre a graduação e  a 

pós-graduação, conforme verifica-se, inclusive, na proposta de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Jornalismo, elaborada pela Comissão de Especialistas 

instituída pelo MEC e lançada em 2009. 

 A melhor formação é aquela que deixa de lado o tecnicismo e preocupa-se com a  

formação integral do sujeito. Neste sentido, é preciso uma proposta para o curso de 

jornalismo que seja capaz de abraçar as diferentes áreas do conhecimento que com ele 

conversam, como a informática, o cinema,  a publicidade, a editoração, entre outras  a 

fim de possibilitar aos estudantes pensar criticamente sobre o seu fazer e sobre a sua 

ação no mundo, tornando-os seres ativos na construção da sociedade. 

 Esta formação, para além de exigir um currículo aberto e interdisciplinar que 

permita às diferentes matérias um maior entrosamento, exige uma postura de educador 

por parte dos professores, neste sentido, é esperado destes: 

 
mergulhar no mundo dos educandos, perceber que cada 
um deles é um universo de criatividade, de sensibilidade, 
de potencialidade, de afetividade e que cada um deles 
têm uma história, uma identidade e, portanto, um jeito 
singular de relacionar-se com o mundo, com o novo, com 
o conhecimento, o que lhe confere necessidades e 
capacidades cognitivas específicas, as quais o educador 
buscará responder  (AZEVEDO: 2011) 
 

 É claro que não se pode esquecer das competências  e habilidades técnicas que 

devem ser desenvolvidas ao longo do curso, estas também são fundamentais e preciosas 

para o estudantes porém, não podem ser a finalidade do mesmo. 

 O curso precisa ser voltado para o desenvolvimento dos estudantes de forma 

mais ampla, contribuindo para a aquisição de maior capital cultural e precisa ter um 

comprometimento com a formação integrada de seus estudantes. Será através desta 

formação que será possível aos alunos do curso não apenas escrever um texto em um 

modelo jornalístico, mas também e principalmente, ser capaz de cumprir com a função 
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social de sua profissão contribuindo ativamente para com a transformação de seu 

sociedade. 
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CAPÍTULO DOIS - Ambientando o objeto – As web-TVs 
universitárias e os espaços em que se encontram. 

 

 Neste capítulo, serão apresentados e analisados, com base em critérios 

relacionados à produção da web-TV e ao ambiente universitário no qual se encontram, 

os três objetos escolhidos para este estudo: o TJUFRJ, a TV UERJ Online e o Portal 

PUC Rio Digital. 

 

2.1  O TJUFRJ 

 

 

 

 A proposta do TJUFRJ é a de ser uma experiência de ensino, pesquisa e 

extensão, e está dividida em duas partes: uma que diz respeito ao ensino e outra, à 

pesquisa. Com relação ao ensino, o objetivo do laboratório e site é promover a 

integração entre teoria e prática na formação dos alunos do curso de jornalismo. Já com 

relação à pesquisa, o TJUFRJ busca ser um lugar de experimentação de novas 

linguagens e de produção de conhecimento na área da comunicação. Além disso, o 

TJUFRJ tem o intuito de ser um veículo que contribua para maior integração entre a 

comunidade universitária e a população como um todo.  

 É por meio da participação no TJUFRJ que os estudantes se tornam capazes de 

ler os textos da mídia de outra forma e, consequentemente, de construir os seus próprios 

textos, levando em consideração todas as implicações que deles decorrem. Através da 
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indicação de textos, da observação e do posterior debate acerca das produções 

audiovisuais circulantes tanto na televisão quanto na web, os alunos adquirem a base 

metodológica necessária para olhar os produtos audiovisuais e ir além do que está 

explícito: aprendem a dar atenção a aspectos não tão visíveis para o espectador comum, 

como a entonação do repórter, o texto narrado, as imagens apresentadas e as entrevistas 

escolhidas para comporem o relato, e a refletir sobre por que aquelas escolhas foram 

feitas, ou seja, com que objetivo. A partir deste trabalho de reflexão, são instigados a 

pensar e a realizar, na web-TV TJUFRJ, outras formas de comunicar, além de, através 

delas, passar a colaborar para com o mundo que habitam e a cumprir a função social da 

profissão que irão exercer. O trabalho é baseado na análise televisual, por intermédio 

dos trabalhos de Casseti e Vilches, Ferrè e Fontcuberta, combinada com a semiologia 

dos discursos sociais baseada nos estudos de Pinto e Fairclough, e é desenvolvido pela 

professora orientadora junto com os estudantes que compõem a equipe. Com a prática 

da análise televisual é que os alunos adquirem os instrumentos para “ler” os textos 

audiovisuais, permitindo identificar as escolhas feitas na construção de diferentes 

produtos e as distintas combinações entre texto e imagem geradoras de sentidos.  

 A partir do momento em que se institui essa ligação entre a teoria e a prática, 

que é corroborada pela integração entre a gradução e a pós-graduação, tem-se um 

projeto que se propõe a trazer mudanças reais na maneira de fazer jornalismo e que, 

ainda, busca refletir e produzir, do ponto de vista acadêmico-científico, novos 

conhecimentos sobre a comunicação e o jornalismo na atualidade e partilhá-los. 

O TJUFRJ atua, hoje, como a memória da Escola de Comunicação da UFRJ: no 

site, é possível encontrar reportagens textuais e audiovisuais sobre eventos ocorridos na 

Escola, produções audiovisuais de alunos dos diferentes cursos da instituição, íntegras 

de palestras do Programa de Pós-graduação e Graduação da universidade, além de 

realizar transmissões de eventos ao vivo.  

Para definir o que será pauta, os estudantes que compõem a equipe levam 

sugestões para as reuniões semanais, que contam com a presença dos estudantes e da 

professora orientadora, nas quais, além de analisar as produções já realizadas e a página 

do site, são definidos os temas das reportagens a serem confeccionadas.  

Nesta web-TV, não existem funções definidas: todos os membros da equipe 

passam por todas as funções dentro do laboratório e site, revezando-se como repórter, 
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repórter cinematográfico, editor de vídeo, produtor e editor do site, a fim de adquirir a 

capacidade técnica para desempenhar qualquer uma das funções, tornando-se um 

profissional tecnicamente mais aperfeiçoado e capaz de compreender, de forma real, o 

que cada uma das atividades demanda em sua produção. Este revezamento permite aos 

estudantes adquirir mais experiência nas diferentes demandas que se encontram hoje no 

mercado e, através da pesquisa, vivenciam, também, a oportunidade não apenas de 

fazer, mas também de pensar, criticamente, o jornalismo. 

A parte do laboratório e site TJUFRJ dedicada à pesquisa acadêmica sempre foi 

um dos pontos de maior importância para a professora coordenadora do projeto entre 

2006 e 2012, Beatriz Becker, e, consequentemente, para os membros da equipe do 

TJUFRJ e continua tendo destaque sob o comando da professora Kátia Maciel. Ao 

longo de todo o ano letivo, além das atividades práticas, todos os alunos desenvolvem, 

em conjunto, pesquisas vinculadas a temas de seu interesse e que tenham a ver com o 

trabalho no jornalismo audiovisual da web.  As pesquisas buscam, também, propor 

melhorias para o funcionamento do projeto que vêm resultando em mudanças 

significativas para o site, como a maior acessibilidade, adquirida após a mudança de 

layout, e a inserção de formas mais interativas de contato com os usuários do site. 

 Esta preocupação em avaliar o que é produzido sempre existiu no projeto e é 

realizada por meio da aplicação de categorias estabelecidas com base nos estudos de 

comunicação, linguagem audiovisual e webjornalismo audiovisual, avaliando-se o 

cumprimento das propostas através das pesquisas que conduzem e são apresentadas, 

todos os anos, na Jornada de Iniciação Científica, Artística e Cultural da UFRJ e em 

outros eventos realizados até o ano de 2012 pela então professora coordenadora, Beatriz 

Becker, e pelos bolsistas que compunham a equipe do laboratório e site TJUFRJ.   

Cada pesquisa iniciada tem como foco pensar sobre o webjornalismo 

audiovisual e melhorar o laboratório e site TJUFRJ, por meio da identificação dos 

avanços e experiências de outros veículos. Partindo dos resultados encontrados nas 

pesquisas, são elaboradas propostas de como aperfeiçoar o site TJUFRJ. Em uma 

pesquisa sobre a cobertura da Rio + 20, Conferência das Nações Unidas realizada em 

2012 no Rio de Janeiro para discutir o meio ambiente, os bolsistas, em um primeiro 

momento, coletaram e analisaram quantitativa e qualitativamente (por meio de 

categorias sistematizadas pela professora coordenadora do projeto) as reportagens 
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audiovisuais dos sites do G1 e do Jornal Nacional, para, em um segundo momento, 

realizar um experimento com o objetivo de abordar a cidade do Rio de Janeiro e suas 

diversas “faces” com o apoio de tudo o que a internet oferece em termos de narrativa e 

buscando propor outra comunicação não  verificada nos produtos analisados, baseados 

em conteúdos fragmentados e espetacularizados que não  são capazes de contribuir para 

a compreensão do fato social abordado. Neste sentido, além da questão de como 

trabalhar a relação entre texto e imagem de forma complexa, a pesquisa serviu como um 

incentivo para a proposição de outra forma de disponibilização dos conteúdos no site, o 

que se alia a uma proposta da web ainda pouco consolidada em sites, mesmo os do 

mercado: a multimidialidade.  

 As pesquisas, além de verificar como estava acontecendo o processo de 

desenvolvimento do site, buscavam apontar caminhos para melhorá-lo como espaço de 

formação de futuros profissionais da área da comunicação (principal objetivo do 

projeto), como memória da Escola de Comunicação e como veículo de comunicação 

que promove a partilha do conhecimento da universidade através da plataforma digital, 

reafirmando o lugar do TJUFRJ como um espaço de ensino, pesquisa e extensão para 

aqueles que participam do projeto, sendo necessária, porém, maior vontade por parte da 

instituição para que o mesmo possa atingir um público maior. Estar na matriz curricular 

do curso demonstraria não somente o apoio a esse espaço que é, em muito, mantido pelo 

empenho da professora coordenadora e dos bolsistas, mas, também, o colocaria em 

outro patamar dentro da Escola de Comunicação da UFRJ, contribuindo, ainda, para 

fornecer maior integração entre as disciplinas ofertadas pela instituição, algo que faz 

falta aos estudantes. 

Para compreender melhor esta web-TV universitária, é preciso localizá-la dentro 

da universidade à qual pertence e, especificamente, no lugar que a abriga, a Escola de 

Comunicação - ECO. O TJUFRJ apresenta uma realidade distinta, do ponto de vista 

material e acadêmico: encontra-se inserido na Escola de Comunicação da UFRJ que 

ocupa um prédio histórico no denominado campus da Praia Vermelha, situado no bairro 

da Urca, no Rio de Janeiro.  

A faculdade possui uma média, por ano, de 80 graduados em Comunicação 

Social, com habilitação em Rádio e TV, Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou 

Produção Editorial, além dos formandos do curso de Direção Teatral, também 
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pertencente à unidade.  Há um grande interesse no desenvolvimento de pesquisas que 

são realizadas pelos professores de forma autônoma ou em núcleos que tornam possível 

unir, de forma mais eficiente, a graduação e a pós-graduação.  

A Escola de Comunicação detém, ainda, um espaço que agrupa laboratórios de 

editoração, fotografia, rádio e televisão, e a Central de Produção Multimídia (CPM-

ECO), que ajuda na promoção de um trabalho integrado entre os docentes e as novas 

mídias. Estes laboratórios contêm os equipamentos que são utilizados pelos professores 

nas diferentes disciplinas contempladas na matriz curricular da Escola de Comunicação 

e, também, nas atividades complementares. Apesar destes esforços, o alcance das ações 

é limitado. A maioria dos laboratórios não consegue, muitas vezes, atender, em termos 

de número de equipamentos e espaço, a todos os estudantes nas aulas das matérias 

constantes da matriz curricular que neles são ministradas.  

 

Percentual de estudantes que considera todas ou a maior parte das instalações de 

laboratórios, os equipamentos, os materiais e os serviços de apoio específicos do 

curso adequados 
Editoração 35,00 

Jornalismo 18,18 

Publicidade e Propaganda 57,14 

Radialismo 59,09 
Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009 

 

O prédio em que a maioria das aulas funciona precisa de reparos, contudo, quando 

estes acontecem, parecem não dar conta de todas as necessidades. Conseguir 

equipamentos também não é fácil. Para realizar um curta-metragem, por exemplo, 

exigência de algumas disciplinas como Linguagem Audiovisual II e Cinegrafia, os 

alunos devem reservar o equipamento com uma semana de antecedência e dar a sorte de 

conseguir reservar uma das cinco câmeras disponíveis para toda a faculdade.  

O material utilizado pela web-TV TJUFRJ, no início, pertencia à universidade, 

porém, através da proposição de projetos à FAPERJ, elaborados pela professora 

coordenadora do TJUFRJ na época, Beatriz Becker, a web-TV garantiu equipamentos 

próprios e adquiriu um pequeno espaço na Central de Produção Multimídia, fornecido 

pela faculdade, em apoio ao projeto. 

Neste momento, cabe relembrar, brevemente, a história do projeto TJUFRJ. O 
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laboratório e o site surgiram, em 2001, por iniciativa dos alunos do curso de 

Comunicação Social que pretendiam entrar em contato com as novas tecnologias e com 

o cotidiano da produção jornalística. Em 2004, o laboratório foi inserido na matriz 

curricular do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ e passou a ter a 

coordenação de diferentes professores. Por questões técnicas, o site saiu do ar e somente 

retornou em 2006, quando a Professora Beatriz Becker reassumiu o projeto, pois já o 

havia coordenado no início.  

Sob a coordenação dessa professora, o projeto ganhou identidade e voltou a 

fazer parte da matriz do curso, porém como disciplina eletiva para os alunos do ciclo 

profissional (4º ao 8º período) e como laboratório para os alunos do ciclo básico (2º e 3º 

períodos). A disciplina e o laboratório, contudo, não eram oferecidos sempre; houve 

momentos em que apenas um ou mesmo nenhum foi oferecido e as atividades do 

laboratório e do site ficaram “restritas” aos estudantes que compunham a equipe do site.  

Do ponto de vista do ensino de jornalismo, esta ação é prejudicial, posto que a 

oportunidade de ter uma atividade como o TJUFRJ na matriz dos cursos de 

comunicação ofereceria aos futuros profissionais, em especial àqueles do curso de 

Jornalismo, o acesso a uma vivência prática e teórica que não é explorada em nenhuma 

outra disciplina oferecida. Participar do processo da web-TV é estar ainda mais inserido 

na realidade universitária e do que é por ela desenvolvido em termos de produção 

acadêmica, como aponta a ex-bolsista do projeto Alyne Neves:  

 
O TJ foi o meu primeiro contato real com a profissão, com 
a questão de ficar de olho no que acontecia na faculdade 
para saber se era algo que valesse um flash ou um VT; 
também me permitiu, pela primeira vez, ter noção de 
trabalho de equipe para uma produção jornalística, 
compreendendo que, mesmo as reportagens mais curtas, 
dependem da cooperação de câmera, repórter, equipe de 
site para ser produzida, gravada e veiculada. Além de ter 
tido que aprender a lidar com prazos, e da necessidade da 
instantaneidade - a importância de postar logo as matérias 
dos congressos realizados na ECO, por exemplo - que é 
algo tão caro ao jornalismo hoje em dia, ainda mais com a 
pressão crescente do “on-line” (NEVES: 2013, em 
entrevista à autora). 

  

Desde o princípio, percebia-se como necessário manter uma equipe do site para 

garantir sua rotina de produção, até porque as atividades da web-TV não estão 
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vinculadas diretamente à matriz curricular. Assim sendo, havia que se manter uma 

equipe à parte. A equipe é composta, até hoje, por bolsistas escolhidos pela professora 

coordenadora. Para conseguir e manter as bolsas, a professora Beatriz Becker entrou 

com um pedido junto à Pró-Reitoria de Graduação da UFRJ (PR1), ainda em 2006, e 

conseguiu 10 bolsas de Iniciação Artística e Cultural. A partir desse momento, o site já 

contou com equipes menores, de apenas quatro bolsistas, e maiores, com 15 bolsistas, 

sempre de acordo com o número de bolsas concedidas pela universidade. 

Estes bolsistas dedicam-se ao projeto realizando as atividades práticas, como 

repórteres, cinegrafistas e editores, e as teóricas, ligadas à pesquisa acadêmica na área 

do webjornalismo audiovisual. As seleções para o TJUFRJ são anunciadas no newsletter 

da Escola de Comunicação, o ECOpress, e também pelos alunos que já compõem a 

equipe através do “boca a boca”. Na data da seleção, a professora coordenadora 

conversa com os candidatos sobre suas experiências anteriores, a motivação para entrar 

no TJUFRJ, as habilidades que os candidatos já têm e aquelas que querem desenvolver, 

e explica o funcionamento do laboratório e do site. Existem reuniões semanais para a 

orientação dos trabalhos de pesquisa e das atividades práticas, além de ser, também, um 

momento para discutir as pautas da semana seguinte.  

Desde o princípio, o TJUFRJ tinha o interesse de atingir, em primeiro plano, o 

público universitário. Era uma meta imediata para as equipes que vêm compondo o site, 

fazer com que os estudantes da Escola de Comunicação e, posteriormente, de toda a 

universidade, adotassem o hábito de informar-se através desse veículo sobre o que 

acontece nos diferentes campi da UFRJ, expandindo o conhecimento da  universidade  

por meio daqueles que dela participam.  Em um segundo momento, a ideia era poder 

expandir o acesso para além da universidade.   

Verifica-se que, hoje, o projeto é parcialmente reconhecido dentro da 

universidade, o que se conseguiu por meio da presença em grandes eventos da UFRJ, 

realizando não apenas a cobertura jornalística, como também a transmissão ao vivo, do 

contato dos membros da equipe com seus colegas de classe e, também, da presença 

constante das equipes no ECOmeço, semana de boas vindas aos calouros realizada pela 

Escola de Comunicação, na qual são realizadas palestras que explicam como a 

faculdade funciona, que laboratórios oferece, como se organiza cada habilitação etc. 

Entretanto, a publicização do projeto deveria ser mais efetiva, não tanto dentro 
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da ECO-UFRJ, mas  na universidade de forma geral. Com relação ao público externo, 

não existem dados suficientes, contudo, através do relatório de visitas ao site, é possível 

ver que há a procura, inclusive de pessoas de outros estados ou países, entretanto, é 

numericamente restrita.   

Apesar de suas limitações, o projeto tem um público importante, notadamente os 

estudantes da Escola de Comunicação da UFRJ, e, para poder traçar um panorama 

complexo do TJUFRJ, é preciso dedicar um espaço maior para conhecer este público. 

Afinal, como qualquer veículo de comunicação, o TJUFRJ guarda uma forte correlação 

entre o que apresenta e o público a que se destina.  

O público do TJUFRJ é composto, basicamente, por jovens entre 19 e 25 anos, 

de cor branca, de ambos os sexos, pertencentes às classes média alta e alta do Rio de 

Janeiro. São jovens que advêm, em sua maioria, de colégios particulares da cidade ou de 

colégios públicos renomados, como o Pedro II, o CEFET, o CAP-UFRJ e o CAP-UERJ. 

A maioria dos estudantes que cursa até o terceiro período somente estuda; a partir do 

quarto, o estudo divide lugar com o estágio. A maioria dos estudantes reside na Zona 

Sul, seguida das zonas Oeste e Norte.  

 

Percentual, por curso, de estudantes que se considera de cor branca 

 
Editoração 80,00 

Jornalismo 90,91 

Publicidade e Propaganda 80,00 

Radialismo 76,74 
Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009 

 

Percentual, por curso, de estudantes que trabalha/trabalhou em tempo 

integral - 40 horas semanais ou mais 

 
Editoração 25,00 

Jornalismo 9,09 

Publicidade e Propaganda ,00 

Radialismo 9,30 
Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009 
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Percentual, por curso, de estudantes que cursou todo o ensino médio em 

escola pública 

 
Editoração 10,53 

Jornalismo 18,18 

Publicidade e Propaganda 25,71 

Radialismo 29,55 
Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009 

 

Faz parte do cotidiano destes jovens a ida a shows e atividades culturais, como 

teatro, cinema e exposições. Viagens dentro e fora do país também fazem parte da 

realidade da maioria desses jovens, em geral realizadas por conta própria, sem auxílio 

de bolsas, ainda que alguns procurem a modalidade de viagem intercâmbio, baseada no 

trabalho em espaços nos países que visitam. A parceria entre a UFRJ e universidades 

estrangeiras, como a Sorbonne, na França, e a de Salamanca, na Espanha, também faz 

com que esses jovens tenham, além da possibilidade de viajar e conhecer outras 

culturas, a oportunidade de estudar em instituições conceituadas de outros países. 

Esses jovens pertencem a famílias que dão valor e incentivam o estudo e a 

leitura desde muito cedo, tendo os pais, pelo menos, o ensino superior completo. A 

língua inglesa é dominada por todos os alunos, tanto na fala, como na escrita, adquirida 

em cursos realizados por mais de cinco anos. O espanhol também é de domínio da 

maioria, enquanto que o francês já faz parte de um número menor de estudantes.  

 

Percentual, por curso, de estudantes cujos pais têm escolaridade de pelo 

menos ensino superior 
Editoração 80,00 

Jornalismo 81,82 

Publicidade e Propaganda 88,57 

Radialismo 65,12 
Fonte: MEC/INEP/DAES - ENADE/2009 

 

A falta de recursos financeiros da universidade não afeta esse público que  

adquire esses bens culturais por conta própria e tem acesso ao que de melhor a UFRJ 

tem a oferecer: o contato com os professores que são altamente preparados.   

 Este público tem a oportunidade de contribuir para  a produção do TJUFRJ, 
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ainda que esta atividade seja, ainda, limitada. Adaptações têm sido feitas ao longo dos 

anos, no intuito de fazer com que fosse realmente estabelecida uma relação de 

cooperação mais próxima, tanto que há espaço para a produção dos usuários no site, 

com materiais em texto, áudio ou audiovisual. 

 Contudo, o que se percebe é que a apropriação desse espaço pelos receptores 

ainda não se efetiva. É claro que existem produções de usuários no site, porém, levando-

se em consideração apenas o número de matrículas por semestre na universidade, este 

número poderia ser muito maior. A Escola de Comunicação da UFRJ tem 

aproximadamente mil estudantes matriculados, entretanto, na página dedicada aos 

vídeos dos usuários, existe apenas uma contribuição e, na página dos artigos, somente 

duas contribuições, sendo que estas são de ex-bolsistas do próprio TJUFRJ.  

 Entre os motivos para não fazer uso do espaço, os mais comuns são o 

desconhecimento ou, ainda, a preferência por outros espaços de maior alcance para a 

divulgação dos trabalhos, como é o caso de festivais de cinema, congressos e jornadas 

científicas. Há um interesse por parte dos alunos em divulgar suas produções, porém, ao 

invés de expô-las por meio de um veículo universitário, preferem outros espaços de 

maior visibilidade dentro do mercado de que almejam participar. Neste sentido, vêm o 

alcance do veículo universitário não como restrito, mas como o não ideal em termos de 

mercado consumidor, o que termina por retirar da web-TV universitária a oportunidade 

de estreitar laços ainda maiores com seu público em termos de produção, demonstrando, 

ainda, a relação, mesmo que não de forma direta, da influência da questão do consumo 

nas relações entre a web-TV universitária e seu público. 

 Esta realidade mais uma vez traz a questão do caráter pragmático-utilitário que é 

feito dos veículos e, não apenas por aqueles que os produzem, mas por aqueles que os 

consomem. O que demonstra que, talvez, este uso por parte dos produtores das web-

TVs tenha corroborado para este contexto. Se o que o público busca, em última 

instância, é somente um espaço com mais visibilidade, cria-se um círculo vicioso no 

qual a busca por acessos faz com que se esqueça que há mais para ser dito do que o que 

se pensa que é necessário. 

 Se esta relação fosse mais fomentada, o projeto ganharia não somente em termos 

de acervo, como também de olhares sobre as situações do cotidiano e em termos de 

reflexão sobre a realidade circundante da comunicação, da cultura e do jornalismo.   
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Para fechar este panorama, cabe, por último, destacar a importância do veículo 

para a instituição e seu corpo docente e discente. Os alunos da Escola de Comunicação e 

também os professores e funcionários reconhecem, em parte, a importância do TJUFRJ 

para a informação acerca do que acontece no campus da Praia Vermelha e na UFRJ e 

como espaço de acesso a uma parte do conhecimento circulante na universidade. 

Esse reconhecimento pode ser evidenciado nos momentos em que os alunos da 

ECO-UFRJ oferecem suas produções ao site e convidam a equipe para cobrir eventos 

que estejam organizando. Entretanto, em termos de UFRJ, o site ainda não se tornou 

referência. 

Entretanto, quando se vislumbra a falta de atendimento às necessidades do 

projeto e, também, o desconhecimento de alguns estudantes, principalmente à nível de 

UFRJ, acerca das atividades, evidenciam-se alguns aspectos que ainda carecem ser 

melhor trabalhados pela  web-TV a fim de que esta possa atingir a todos os objetivos  

que se pretende.  

 

2.1.1 Resultados iniciais 

 Este panorama permitiu perceber que o TJUFRJ é um lugar de vital importância 

para os futuros profissionais de jornalismo, por oferecer a experimentação do cotidiano 

da profissão, ainda na universidade, e sob o olhar atento de um professor coordenador 

do projeto que já atuou no mercado e tem a vivencia da pesquisa e do estudo acadêmico, 

o que pode ser verificado em falas de ex-bolsistas do projeto:  

 
Antes de tudo, o trabalho no TJ me ajudou a olhar para o 
jornalismo de maneira mais crítica. As leituras, as 
apresentações nas Jornadas, a orientação da professora 
Beatriz e a possibilidade de experimentar um jornalismo 
que se propõe a ser de maior qualidade e desprendido das 
amarras do mercado, me permitiram reconhecer o 
potencial que o exercício jornalístico tem para crescer e o 
quanto ainda precisa evoluir e encontrar uma "forma" que 
tome como base, principalmente, a necessidade de 
informar com criatividade (QUEIROZ apud 
MATEUS:2012). 
 

 É possível perceber, também, que esta web-TV universitária possui uma efetiva 
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influência na partilha do conhecimento da universidade com seu público-alvo direto, ou 

seja, a comunidade acadêmica da Escola de Comunicação da UFRJ, o que se verifica 

por meio de e-mails recebidos pela equipe após as coberturas de grandes eventos, 

perguntando quando o conteúdo estará disponível na web-TV, e da fala de professores 

na sala de aula sobre a consulta ao site, para conseguir acesso a determinado conteúdo 

que é interessante para a aula. 

 Entretanto, quando se trata de partilhar junto a uma maior parcela da 

comunidade acadêmica, ou seja, para além da Escola de Comunicação, o site ainda 

deixa a desejar. A sociedade não é atingida de forma satisfatória: muitas vezes, mesmo 

aqueles que são próximos aos membros da equipe não têm o costume e nem o interesse 

cotidiano de buscar, na web-TV, conhecimento e, para além desse grupo, não há 

registro na web-TV do interesse do público em geral, ainda que, por vezes, o site tenha 

sido visitado por pessoas de fora do país, mas este número não é expressivo. É claro que 

o conteúdo está publicado na internet e, assim sendo, qualquer um pode acessar o 

conteúdo de onde quer que esteja, porém como o usuário buscará por algo que nem ele 

mesmo sabe que existe? 

 Se nem mesmo as universidades como um todo sabem desta e de outras 

experiências e de tudo o que as mesmas têm a oferecer, que dirá o núcleo da população 

que vive afastada do ensino formal universitário?  

 Além disso, a falta de apoio institucional e de verba dificultam as atividades. 

Apesar de oferecer um apoio relativo a esta iniciativa, o apoio da instituição ainda fica 

aquém do que deveria, relegando àqueles que estão diretamente envolvidos no mesmo a 

função de mantê-lo funcionando como der, ainda que, quando é de interesse da 

instituição, esta saiba agregar os esforços necessários para poder fazer com que o 

projeto seja capaz de oferecer o que ela demanda.  

 Apesar dessas questões, os esforços da web-TV no sentido de criar reportagens 

diferenciadas do ponto de vista da narrativa são muito interessantes, como as matérias 

especiais de ciências disponíveis no site e feitas com o intuito de mostrar o que a 

universidade estava produzindo em termos de pesquisa científica, com destaque para as 

matérias sobre biodiesel, transporte e células-tronco, principalmente no que diz respeito 

ao uso da pluralidade de vozes e à construção de novas formas de integração entre texto 

e imagem. Ao nos debruçarmos sobre as reportagens, vemos o quanto enriquece a 
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narrativa ouvir acadêmicos, estudantes, membros de movimentos sociais, políticos, 

funcionários públicos, médicos e pessoas comuns tratando do mesmo assunto. Isto 

permite ver o quanto uma questão, por mais que aparentemente pareça não dizer 

respeito a um grupo determinado, o atinge. Percebe-se, através dos diferentes pontos de 

vista, a complexidade das temáticas retratadas e o quanto as soluções que estão sendo 

propostas pela universidade podem melhorar a vida da sociedade o que, muitas vezes, 

não ocorre somente por falta de vontade política. 

Além disso, a construção destas matérias foge do formato dos telejornais 

tradicionais e busca aliar texto e imagem de forma inovadora, através do uso de ângulos 

diferenciados e de edições do material que também escapam do padrão tradicional, 

aliados a bons textos analíticos.   

 Outro aspecto que merece destaque é o acervo que o TJUFRJ possui, pois o 

material disponível em termos de conhecimentos produzidos na Escola de Comunicação 

é vasto e, portanto, deveria ser mais divulgado e explorado. 

 Por fim, conclui-se que esta web-TV universitária possui já muitas conquistas 

em seu ambiente restrito, contudo ela ainda não alcança a população além dos muros da 

universidade, o que, se fosse conseguido, contribuiria - e muito - não apenas para a sua 

produção e para o crescimento da equipe, como também devolveria à sociedade todo o 

investimento que esta faz na educação pública. 

 

2.2  TVUERJ Online 
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Os objetivos da TV UERJ Online eram não somente informar a comunidade 

acadêmica, mas também e, principalmente, oferecer aos alunos do curso de 

Comunicação a possibilidade de experimentar o cotidiano da profissão na universidade.   

O projeto é reconhecido fora da universidade, principalmente por ter sido a 

primeira web-TV universitária no Brasil. Já foram realizados inúmeros trabalhos 

acadêmicos, entre eles artigos, monografias de conclusão de curso e dissertações de 

mestrado. 

A estrutura de disponibilização de conteúdos da TV UERJ Online em muito 

assemelha-se a produção televisiva, tendo dias e horários específicos para a exibição de 

cada programa. São quatro os programas realizados por esta web-TV universitária: o 

TV UERJ, telejornal que aborda temas não apenas, mas também relacionados à 

universidade;  o TV UERJ Esportes, programa que discute futebol; o Penúltimas, um 

programa temático com debates de assuntos variados; e, um programa de cultura e 

variedades, o ETC!. 

As pautas são sugeridas por todos os alunos envolvidos com a web-TV e há, 

assim como no TJUFRJ, um revezamento nas funções de repórter, editor, repórter 

cinematográfico etc. Uma parceria com o Observatório da Imprensa costuma manter 

sempre um membro da equipe como estagiário. A coordenação do projeto é feita pelos 

professores da Faculdade de Comunicação da UERJ e, geralmente, há um docente que é 

designado para comandar os trabalhos, entretanto já houve momentos em que o projeto 

ficou sem um coordenador de fato. Há sempre o apoio de um funcionário técnico da 

universidade ao projeto. 

  A TV UERJ Online é um ambiente no qual os alunos do curso de Comunicação 

Social da faculdade podem aprender a fazer jornalismo, a partir das técnicas já 

consolidadas no mercado, e também exercitar a construção de novos formatos.  

 A avaliação desta web-TV universitária é feita pelos bolsistas e voluntários que 

participam de suas atividades de forma regular, a fim de verificar se a mesma vem 

atendendo a sua função, entretanto o trabalho parece ser feito muito mais fundamentado 

em critérios vinculados ao telejornalismo e a como este deve ser apresentado em termos 

técnicos, do que considerando o espaço da TV UERJ como um ambiente de 

aprendizagem. Novamente, aparece a questão da web-TV servindo apenas como espaço 

de aquisição de competências técnicas e de uso apenas para as necessidades de 
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divulgação das ações das universidades em que se encontram. É importante ressaltar, 

este aspecto mais uma vez tendo em vista sua importância para a discussão dos objetos 

de estudo do presente trabalho, sendo ampliado no terceiro capítulo. 

A TV UERJ Online encontra-se situada na Faculdade de Comunicação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim como no caso da UFRJ, a UERJ 

apresenta uma realidade distinta no que diz respeito à posição que ocupa no ambiente 

acadêmico e às condições materiais de que dispõe. A Faculdade de Comunicação 

funciona no prédio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, situado no bairro do 

Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, e foi fundada no ano de 1986.  

A Faculdade mantém seu curso de Comunicação Social com apenas duas 

possibilidades de habilitação: Jornalismo ou Relações Públicas. Há um estímulo à 

produção acadêmica e interesse no desenvolvimento de pesquisas por parte dos 

professores da faculdade.  

A Faculdade de Comunicação possui laboratórios para o funcionamento de 

atividades de agência de notícias, rádio e televisão que colaboram para a construção do 

trabalho entre docentes, discentes e as diferentes mídias. Estes laboratórios contêm os 

equipamentos que são utilizados pelos professores nas diferentes atividades promovidas 

pela faculdade. Alguns equipamentos, como o teleprompter da TV UERJ, são 

improvisados pelos próprios alunos e funcionários que atuam na produção da web-TV.  

O prédio que as aulas e atividades laboratoriais ocupam necessita de reparos. 

Conseguir verba não apenas para a manutenção do espaço físico, mas também dos 

laboratórios não é fácil. Professores e alunos reclamam da falta de recursos e de apoio 

para as atividades. As entrevistas com os alunos da instituição, entretanto, demonstrou 

que é da percepção dos alunos que o currículo ofertado pela instituição não é integrado 

e não possui uma clara vinculação entre as disciplinas ofertadas. A contribuição para a 

aquisição de formação teórica na área de Comunicação Social também é vista como 

relativa, visto que somente 62,5% dos alunos da habilitação de Jornalismo (Enade 2009) 

e 50% dos alunos de Relações Públicas (Enade 2009) consideram que é ofertada de 

forma ampla. Apesar disso, apenas em torno de 30% dos alunos (Enade 2009) acredita 

que o curso contribui amplamente para o exercício profissional. 

A TVUERJ Online dispõe de equipamentos próprios e de um estúdio para a 

manutenção de suas atividades, fornecido pela faculdade em apoio ao projeto. Há uma 
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equipe de alunos que conta com o apoio de funcionários da Faculdade de Comunicação, 

e mantêm a rotina de produção da web-TV. Não há, contudo, a produção de reflexão 

crítica na forma de artigos e apresentações em congressos por parte dos estudantes 

envolvidos no projeto. Quando há produção acadêmica sobre o projeto, é realizada 

somente pelos professores que, por ventura, estejam coordenando as ações. 

Assim como foi feito com o TJUFRJ, cabe aqui também investigar um pouco 

acerca do público diretamente impactado pela TV UERJ Online, com o intuito de 

melhor compreender, posteriormente, a produção da web-TV universitária.  

Assim como no caso do TJUFRJ, o público da TV UERJ é composto, em sua 

maioria, por jovens entre 19 e 25 anos, de ambos os sexos, pertencentes às classes 

média, média alta e alta do Rio de Janeiro. Estes jovens vêm de colégios particulares e 

de colégios públicos da cidade, sendo que 70% dos alunos do curso de Comunicação 

Social com habilitação em Relações Públicas que prestaram o Enade em 2009 cursaram 

todo o ensino médio em escola pública. A maioria dos pais destes estudantes não possui 

o ensino superior. 

A parceria entre a UERJ e universidades estrangeiras, incluindo países como 

China e Coreia do Sul, contribui para que estudantes da universidade tenham a 

oportunidade de viajar e conhecer outras culturas e, obviamente, estudar em instituições 

conceituadas de outros países. 

 A falta de recursos financeiros da universidade não afeta o público que inova na 

criatividade para poder manter suas atividades. 

 Ainda com relação ao público da TV UERJ Online, tem-se que tratar da 

participação dos usuários na web-TV. Os telespectadores-usuários podem interagir com 

os membros da equipe via twitter e página do facebook, através da possibilidade de 

comentar os vídeos publicados na página do YouTube da web-TV. Contudo, não há 

espaço para o envio de material pelo usuário ou, mesmo, o convite para uma 

participação que se pretenda além da de espectador. 

 Neste sentido, a proposta já começa a não se efetivar, afinal, uma das grandes 

oportunidades que o avanço da internet trouxe foi a chance de  maior interação entre 

produção e recepção, e, consequentemente,  nova possibilidade de inserção nos 

processos comunicacionais para aqueles que, anteriormente, possuíam tão somente o 

espaço de destinatários finais de uma mensagem na qual detinham formas limitadas de 
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intervenção. 

Por fim, deve-se frisar, mais uma vez, o reconhecimento que este veículo de 

informação tem dentro da Faculdade de Comunicação da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro pelos corpos discente e docente. Além disso, por ter sido a primeira 

experiência em termos de web-TV universitária no Brasil, é muito divulgada nas 

diferentes universidades brasileiras que dispõem de estudos acerca do webjornalismo 

audiovisual e acerca das web universitárias de forma específica, bastando conferir os 

inúmeros trabalhos sobre a experiência, como, por exemplo, as dissertações de mestrado 

“O Webjornalismo Audiovisual – uma análise de notícias no UOL News e na TV UERJ 

Online” (2005), de Leila Nogueira, e  “Webjornalismo Audiovisual Universitário no 

Brasil: um estudo dos casos TV UVA, TV UERJ e TJ UFRJ” (2011), de Juliana 

Teixeira. 

 

 2.2.1 Resultados iniciais 

 A TV UERJ Online sempre possuiu, em sua equipe, um grupo de estudantes 

interessados em trabalhar e em aprender não apenas a fazer jornalismo, mas a propor 

novos formatos. Entretanto, a falta de recursos a que estão sujeitos e de orientação 

frequente acabam limitando sua atuação. 

 A ausência de um trabalho de orientação constante por parte do corpo docente da 

universidade ao longo dos mais de 10 anos de existência deste produto demonstra que, 

por vezes, os alunos ficam presos a determinadas formas de agir e de manter seu 

produto no ar, pois não têm maior apoio na execução e no processo de pensar como 

fazer diferente. 

 Por ser um espaço voltado apenas para a prática do jornalismo, falta aos 

estudantes que compõem sua equipe de bolsistas e voluntários uma percepção teórica 

mais aprofundada acerca do seu trabalho em uma web-TV e do próprio jornalismo em 

última instância, ainda que já esbocem uma compreensão inicial dessass questões. 

 Apesar de dispor-se a buscar novas experiências audiovisuais, a TV 

UERJ ainda fica presa aos modelos tradicionais de fazer televisão, apresentando-se, em 

termos de formato e conteúdo, muito mais como uma televisão na web do que como um 

local profícuo para a promoção de inovações.  
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 Fazer jornalismo na web não exige alto valor de investimentos e a criatividade é 

sempre um elemento poderoso, porém, para poder alçar novos formatos e ir além em 

termos de pautas, é preciso ter um apoio institucional mais substancial e ter uma 

orientação experiente no fazer que possa colaborar com o pensar em como trabalhar, de 

maneira inovadora, os assuntos do cotidiano que encontram-se engessados em uma 

forma de construção narrativa consolidada pelos veículos tradicionais. Para corroborar 

esta ideia, basta perceber que a web-TV segue, desde 2010, sem uma homepage efetiva. 

Ainda que tenham um endereço na web, os alunos não conseguiram mais acessar a 

página e, como não conseguiram resolver o problema, optaram por utilizar o YouTube e 

manter o Twitter e o Facebook como canal de comunicação com os usuários. 

 Apesar disso, percebe-se que a web-TV cumpre o seu papel enquanto veículo de 

informação dentro da faculdade e também tem um lugar diferenciado na formação dos 

estudantes do curso de Comunicação Social que integraram e integram sua equipe. Os 

alunos que passam pela experiência de estar na TV UERJ já iniciam uma reflexão sobre 

o digital e suas possibilidades, bem como sobre o jornalismo como profissão e como 

área do conhecimento. 

 

2.3 Portal PUC-Rio Digital 

 

 

 

  A proposta do Portal PUC-Rio Digital era integrar as diversas disciplinas da 

matriz curricular do curso de Comunicação Social da PUC-Rio à nova realidade da 
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profissão que passou a incluir o digital. 

 O Portal atua efetivamente como um espaço de prática da atividade jornalística e 

é encarado por seus estágiarios desta maneira, não se diferenciando de um veículo de 

mercado, na percepção dos próprios alunos. Em seu trabalho, os estudantes consolidam 

aprendizados técnicos do jornalismo e especializam-se em uma das áreas a que são 

destinados (rádio, televisão, web-TV). 

O Portal PUC-Rio Digital possui matérias sobre diferentes assuntos, tais como 

esportes, ciência e cinema, tendo ainda palestras e formaturas realizadas na 

universidade. A equipe é composta por estagiários que são comandados por professores 

na função de editores. As pautas são fornecidas pelos editores e realizadas pelos 

estagiários que têm carteira assinada e são remunerados pela jornada diária de cinco 

horas, em horário contrário àquele em que estudam na instituição. A publicação e a 

avaliação do trabalho como veículo e espaço de aprendizagem são feitas pelos 

professores que coordenam o Portal PUC-Rio. 

  O Portal, desde sua inauguração, passou por mudanças interessantes em seu 

layout e em seu conteúdo. Estas mudanças tornaram possível melhorar a usabilidade da 

web-TV e permitiram um dos grandes ganhos que é a videoteca, ofertando ao usuário a 

possibilidade de ver ou rever, posteriormente, matérias e palestras. 

 É perceptível que há um acompanhamento do trabalho que vem sendo 

realizado, contudo seria mais enriquecedora a maior participação dos estudantes neste 

processo,  a fim de ser possível desenvolver, em paralelo, a atividade prática e a 

atividade teórica. Esta aliança favoreceria os estudantes tanto para uma maior 

compreensão do jornalismo e da comunicação, como traria novas possibilidades de 

formatos e narrativas a serem explorados. 

Em oposição às duas realidades anteriormente expostas, a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro possui todo o arcabouço físico necessário para a manutenção 

de suas atividades. A universidade disponibiliza à Faculdade de Comunicação uma 

gama de ilhas de edição, estúdio de rádio e televisão e espaços diversos para a 

realização de suas atividades. 

  A web-TV Portal PUC-Rio Digital é a grande beneficiada desta infraestrutura 

que é oferecida àqueles que participam de suas atividades. Ao ter a sua disposição 

espaços para a realização de suas atividades e para o desenvolvimento acadêmico de 
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seus estudantes, a universidade permite que estes tenham meios para adquirir os 

conhecimentos técnicos e teóricos necessários ao exercício de sua profissão. O mais 

importante é que este apoio na construção do conhecimento por parte da universidade é 

reconhecido pelos estudantes, como ficou evidente nas respostas dadas por eles ao 

questionário do ENADE 2009. Segundo mais de 90% dos estudantes do curso de 

Comunicação Social, as instalações oferecidas pela universidade são consideradas 

plenamente satisfatórias às necessidades impostas pelo curso. O funcionamento em 

horário adequado aos estudos e o acervo vasto fazem da biblioteca da instituição, por 

exemplo, um apoio constante aos aprendizados de sala de aula. O acesso à internet que 

também colabora com o processo de aprendizagem é outro aspecto de destaque na 

infraestrutura oferecida pela instituição, o que é reconhecido pelos estudantes. 

No que diz respeito ao currículo, o curso é reconhecido por alunos como 

integrado e suas disciplinas são identificadas como relacionadas umas às outras; afinal, 

a maioria dos estudantes (70%, segundo o Enade 2009) assim o considera. Apesar disso, 

é preciso destacar que uma parcela razoável de estudantes ainda considera que outra 

forma de organização do currículo que fosse capaz de produzir uma maior integração 

entre as disciplinas, seria mais benéfica para o proveito do curso em sua totalidade e, 

talvez, a web-TV pudesse ser este meio de maior integração. 

Outro destaque, em relação às universidades anteriormente abordadas, é o tempo 

extraclasse que os professores conferem aos estudantes: mais de 60% dos alunos do 

curso de Comunicação reconhece que a maioria dos professores dispõe de tempo para 

orientação, além da sala de aula. Esta orientação é de suma importância para a 

consolidação dos conhecimentos de sala de aula e que serão utilizados na web-TV 

universitária através da prática do cotidiano da profissão. 

Além disso, destaca-se, de acordo com o relatório do Enade 2009, o curso de 

Comunicação Social como um bom vetor de aquisição de cultura geral e de formação 

teórica, contribuindo satisfatoriamente para o exercício da profissão e para a web-TV 

universitária, afinal, para que seja possível produzir conteúdos diferenciados do ponto 

de vista da forma e do conteúdo é preciso repertório. 

Mais uma vez, o público direto da web-TV universitária contempla, em sua 

maioria, tal qual ocorre no TJUFRJ e na TV UERJ Online, jovens entre 19 e 25 anos, de 

cor branca, de ambos os sexos, pertencentes às classes média alta e alta do Rio de 
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Janeiro. Estes jovens são oriundos, em sua maior parte, de colégios particulares da 

cidade. Dedicam-se, prioritariamente, aos estudos e advêm de famílias que reconhecem 

sua importância e investem em educação. A maioria dos pais destes estudantes possui, 

pelo menos, o ensino superior. 

Por abrigar estudantes com uma situação financeira semelhante, em sua maioria, 

aos da UFRJ, as oportunidades conferidas aos estudantes da PUC-Rio também são 

vastas em termos de acesso ao capital cultural: faz parte do cotidiano destes alunos a ida 

a cursos de língua estrangeira, viagens dentro e fora do Brasil, e a participação em 

eventos, como shows e exposições. 

 Além de deterem uma condição cultural e financeira que lhes permite desfrutar 

do curso com tranquilidade, os estudantes têm sua estadia facilitada pela vontade da 

instituição em prover tudo o que for necessário no âmbito financeiro, para que não haja 

problemas nas atividades em sala de aula e para os trabalhos que porventura queiram ou 

tenham que realizar. 

 O lugar destinado aos usuários no Portal é semelhante ao da web-TV 

universitária anterior. Há uma formulário na parte do Fale Conosco e  a possibilidade de 

interação pelo twitter e facebook. Não há qualquer convite para o envio de material por 

parte do usuário ou qualquer estímulo significativo à participação do mesmo, ainda que 

sejam disponibilizados filmes de alunos da PUC no Portal. 

O Portal é reconhecido como veículo importante na faculdade por alunos e 

professores, e é responsável pela cobertura de eventos de destaque. Os estudantes 

conhecem e valorizam o acesso ao Portal, mas não têm com este uma relação de ensino. 

O veículo é encarado como somente mais um, não se diferenciando por estar em um 

ambiente universitário, cobrindo em diversos momentos as atividades deste e sendo 

produzido por alunos e professores. 

  Foi verificado, no depoimento de algumas equipes que passaram pelo Portal e  

participaram da especialização em uma das três áreas (rádio, TV e web-TV), talvez por 

sua experiência não vir acompanhada de um suporte teórico, dificuldades quanto à 

reflexão crítica produzida acerca do próprio fazer jornalístico dos participantes. 

 A web é um ambiente complexo e fazer parte dele, de forma plena, exige 

que este seja compreendido em sua plenitude e, neste sentido, teria sido benéfico aos 

estudantes ter a oportunidade de pensar o Portal para além da área em que atuavam e 
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serem capazes de pensar a web-TV Portal PUC-Rio Digital para além do espaço que 

ocupa. 

 

2.3.1 Resultados iniciais 

 O Portal PUC-Rio Digital é um espaço profissional muito interessante para os 

alunos do curso de comunicação Social da PUC-Rio, visto que é um veículo com 

temáticas que importam aos usuários e tem professores comprometidos com trabalho.  

 Estagiar no Portal permite aos estudantes adquirir competências técnicas que 

serão fundamentais no dia a dia como profissionais de comunicação, porém a ausência 

de reflexão crítica sobre o jornalismo e seu fazer traz limitações não apenas nesse 

trabalho, como também futuramente, em sua vida profissional. Encarar o Portal como 

um espaço de aprendizado efetivo na universidade traria ganhos ainda maiores. 

 Cabe lembrar que a proposta inicial do portal era integrar as disciplinas do curso 

de Comunicação Social à nova realidade da profissão, porém não há qualquer tipo de 

vínculo entre o Portal e a pesquisa acadêmica que envolva os estudantes que participam 

da atividade. A reflexão crítica produzida sobre a experiência, quando realizada, é feita 

em seperado pelos professores que atuam no projeto como editores. Além disso, esta 

experiência encontra-se fora da matriz curricular do curso; apenas participam dela os 

estudantes que são contratados como estagiários.  

 Por fim, cabe salientar que uma das possibilidades mais interessantes da web que 

é a interação entre produtores e consumidores e que deveria ser estimulada, 

principalmente em um veículo que se encontra no ambiente universitário, não é, 

também, posta em prática pelo Portal PUC-Rio Digital de forma ampla e, se o fosse, 

poderia enriquecer mais o veículo e a experiência do Portal. 
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CAPÍTUO TRÊS - Um novo tipo de jornalismo e comunicação ou 
somente uma nova plataforma: uma análise das web-TVs 
universitárias 

 

 No presente capítulo, realizar-se-á a análise comparativa entre as três web-TVs 

universitárias selecionadas como objeto de estudo da presente dissertação. Dessa forma, 

será possível estabelecer os pontos fortes de cada experiência, bem como os elementos 

que necessitam ser aprimorados, a fim de ser possível, no terceiro e último capítulo da 

presente dissertação, propor um novo modelo de web-TV universitária que seja capaz 

de dar conta tanto do processo de comunicação, bem como do ambiente de ensino 

interessante para os estudantes do curso de jornalismo. 

 A análise comparativa também será fundamental para ajudar a compreender as 

questões desta dissertação que versam sobre a função da web-TV universitária e sobre 

como esta pode ser utilizada enquanto um processo comunicacional positivo, 

promovendo, especificamente, o conhecimento universitário. 

 Para construir a presente análise comparativa, verificou-se necessário encontrar 

categorias que dessem conta dos objetos de forma plena. Por se tratar de um veículo de 

internet, era imprescindível que a metodologia empregada fosse adequada a este meio, 

ou seja, que as categorias dessem conta de todos os aspectos relevantes ao estudo. Neste 

sentido, despontou a metodologia desenvolvida pela Professora Beatriz Becker, 

sistematizada no artigo intitulado “Mídia e Jornalismo como formas de conhecimento: 

uma metodologia para leitura crítica das narrativas jornalísticas audiovisuais”. 

 Esta metodologia consiste em um processo que compreende três momentos na 

investigação acerca de um objeto: a descrição, a análise televisual, dividida em bases 

descritivas de funcionamento das web-TVs universitárias e análise qualitativa do 

material audiovisual, e a subsequente sistematização dos resultados, podendo ser esta 

fase acrescida de uma análise comparativa, quando há mais de um elemento a ser 

investigado, como é o caso do presente trabalho.  

 A descrição foi realizada, de forma extensa, no primeiro capítulo, a fim de, 

inclusive, apresentar de forma plena e satisfatória um espelho das três experiências de 

web-TV universitárias que são objeto deste estudo. As análises quantitativa e 

qualitativa, que serão apresentadas posteriormente, são constituídas por cinco categorias 



 

57 
 

de análise e três princípios de enunciação que serão apresentados a seguir.  

 A primeira parte da análise, que compreende as bases descritivas de 

funcionamento será realizada através da aplicação de cinco categorias, trabalhadas no 

texto de Becker dentro da parte de análise quantitativa, a saber: estrutura do texto, 

temática, enunciadores, visualidade e som e edição. Ressalta-se que, apesar de em seu 

texto Becker utilizar o termo método quantitativo, no presente trabalho as categorias 

propostas pela autora serão utilizadas com a finalidade de descrição e comparação entre 

as web-TVs universitárias selecionadas para o estudo, sem caracterizar os aspectos 

quantitativos que não nos parecem pertinentes para a análise em questão. Nesse sentido, 

as categorias anteriormente elencadas serão matrizes que permitirão a discriminação dos 

casos estudados. 

  A primeira categoria do que Becker denomina análise quantitativa é a Estrutura 

do Texto que se refere aos aspectos da produção e distribuição das obras audiovisuais. 

Quando se trata de estudos em web, esta categoria contempla, ainda, aspectos que 

envolvem o processo de sistematização da notícia por meio da observação de quatro 

elementos: hipertextualidade, interatividade, atualidade e memória. 

 A categoria “Temática” trata dos temas que ganham mais espaço nas narrativas 

audiovisuais, permitindo verificar quais são as editorias mais presentes em um telejornal 

e, em um veículo web, quais são os conteúdos privilegiados nas homepages. 

 A categorias “Enunciadores” diz respeito aos atores sociais presentes nas 

narrativas, sendo, nesta categoria, observados os entrevistados e os discursos que são 

agregados ao produto audiovisual, mas, também, como âncoras e repórteres compõem o 

seu discurso e  moldam a construção de sua credibilidade junto ao público.  

 A categoria “Multimidialidade” busca demonstrar a maneira pela qual as 

diferentes formas e linguagens se combinam em apenas um suporte, mostrando como 

áudio, texto, fotografia, vídeo e infográficos são utilizados, a fim de construir uma 

mensagem. 

 Por fim, a categoria “Edição” tratará do processo de montagem da obra 

audiovisual, verificando como são construídas as combinações entre texto e imagem e 

sua subsequente produção de sentidos. 

 O segundo momento desta análise compreenderá o estudo qualitativo das 

narrativas audiovisuais através da aplicação de três princípios de enunciação. A 
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“Fragmentação” busca perceber como os problemas são apresentados e se a narrativa, 

no tempo que lhe é dado, é capaz de dar conta de toda a complexidade dos assuntos 

expostos ou se, ao contrário, forma tão e simplesmente, um mosaico de textos e imagens 

desconexos.  A “Dramatização” investiga como a narrativa é construída no intuito de 

envolver emocionalmente os espectadores. Por último, “Definição de Identidades e 

Valores” diz respeito aos valores que são vinculados aos diversos acontecimentos 

através do julgamento e qualificação que lhes são conferidos, vislumbrados nas marcas 

enunciativas dos textos audiovisuais. 

 Para realizar a presente análise, foram observados os vídeos produzidos pelas 

três web-TVs universitárias eleitas como objetos deste trabalho: a TV UERJ Online, o 

TJUFRJ – o telejornal online da Escola de Comunicação da UFRJ e o Portal PUC-Rio 

Digital, no período de janeiro de 2012 a agosto de 2013, com um olhar especial para as 

matérias produzidas sobre as manifestações ocorridas em junho e julho de 2013, por 

poderem oferecer, a título de comparação, uma leitura interessante no que tange à 

análise qualitativa. 

 Em seguida, serão apresentados os resultados da análise das bases descritivas de 

funcionamento das web-TVs universitárias e, posteriormente, os resultados da análise 

qualitativa, seguida da interpretação dos resultados. 

 Quanto à estrutura do texto, a página da TV UERJ Online, no Youtube, 

apresenta novos vídeos durante a semana, de acordo com sua grade de programação, ou 

seja, o dia de cada programa ser exibido. No sábado e no domingo, entretanto, não há 

qualquer tipo de atualização. 

As cores predominantes são o branco e o azul. A home antiga da TV UERJ (que 

consta na página da internet da webTV e que não é atualizada desde 2010 por 

problemas técnicos de acesso à plataforma) adotou um layout simples. Observa-se um 

vídeo de destaque no canto esquerdo da página e um menu superior com as categorias 

início, institucional, equipe e contato, localizado abaixo da logo. Na coluna direita, 

abriga quatro blocos de informação com links para os quatro programas realizados pela 

equipe: ETC!, Penúltimas, TV UERJ Esportes e TJ UERJ Online. Na parte inferior da 

página da TV UERJ, fica localizado o link para o blog da TV UERJ e suas páginas no 

Facebook, no Twitter e no Youtube. A página apresenta, ainda, uma área de "Galeria de 

Fotos" da equipe e dos entrevistados, e  uma seleção de arquivos em destaque, 
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"Especiais". A página da TV UERJ disponibiliza, por fim, uma descrição própria.  

 Já o site do TJ UFRJ apresenta, em sua página principal, um menu com sete 

categorias no lado direito; do lado esquerdo da página principal, ficam expostas três 

chamadas para matérias de texto. O centro da página encontra-se dividido em três 

partes. Há um vídeo que é iniciado no momento em que o usuário acessa a página, no 

pedaço maior, e, nas outras duas partes, são apresentados destaques menores, com foto, 

que possibilitam o acesso a vídeos e textos. A página principal traz sempre as matérias 

mais importantes da semana. A área superior da página abriga a logo do site e as seções 

“O TJUFRJ”, “Deixe seu comentário” e “Links”, além de localização temporal. Na 

primeira página, o site possui, ainda, uma ferramenta de busca. 

 Em termos de estrutura do texto, a página principal do Portal PUC-Rio Digital é 

a detentora do layout mais elaborado, o que foi conseguido após mudanças no layout 

original e pelo melhor uso do espaço em suas páginas.  Na primeira parte da página, a 

logo do portal vem acompanhada de um menu de links com oito categorias. Na parte 

esquerda da página, fica localizado um menu com 11 categorias: jornal, rádio, televisão, 

TV do portal, cinema, publicidade, revista eclética, comunicar, fotojornalismo, 

expediente e fale conosco. Após, apresenta-se um link para a conta da web-TV 

universitária no twitter. No lado direito, o usuário tem à sua disposição um bloco 

conferindo relevância para a televisão e a rádio do site. Em seguida, são 

disponibilizadas as chamadas para notícias de leitura, áudio ou vídeo. Todas as notícias 

vêm acompanhadas de ícones, que apontam o tipo de notícia que será veiculada (áudio, 

vídeo ou texto) e texto explicativo. A página traz, ainda, chamadas para outros produtos 

midiáticos realizados pelos estudantes do curso de Comunicação Social da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro.  Apesar da grande oferta de conteúdos 

variados, os vídeos não possuem textos de apoio nas páginas internas. 

 Com relação à temática, a maioria dos vídeos presentes na página da TV UERJ 

Online tem como temática a universidade na qual é produzida, a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, os esportes e a cultura. Quando os vídeos são analisados, 

percebe-se que os temas distribuem-se, em sua maioria, de acordo com o programa. No 

caso, a temática universidade aparece com mais destaque no TJ UERJ; esportes é o 

assunto de destaque no TV UERJ Esportes; e a cultura aparece igualitariamente 

distribuída entre o TJ UERJ e o ETC!. 
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 Com relação ao TJUFRJ, os principais temas que surgem nas matérias dizem 

respeito ao campo da comunicação, da ciência, da educação e das artes. O site trabalha a 

maioria de seus conteúdos para aquilo que acontece dentro do campus da Praia 

Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 Já os vídeos do Portal PUC-Rio Digital apresentam uma gama de temas 

variados: foram encontradas matérias relacionadas a assuntos de natureza cultural, 

esportiva e científica, sobre a universidade, etc... 

 Quando se observam os enunciadores, percebe-se que a TV UERJ Online 

apresenta uma grande gama de entrevistados. Alunos, professores, palestrantes e 

artistas, entre outros, são os atores sociais que figuram nas reportagens desta web-TV 

universitária. A TV UERJ utiliza a estrutura tradicional de programas jornalísticos e de 

variedades, trazendo, portanto, os estudantes do curso de Comunicação 

Social/Jornalismo na função de âncoras, repórteres e apresentadores. A credibilidade do 

apresentador é moldada nesta web-TV universitária como nas programações televisivas 

tradicionais. 

 O TJUFRJ, assim como a TV UERJ Online, apresenta uma grande variedade de 

entrevistados. Novamente, alunos, professores, profissionais do mercado, membros de 

movimentos sociais e pesquisadores foram os principais atores sociais. Ao contrário da 

TV UERJ, o TJUFRJ não utiliza mais a figura do âncora ou do apresentador; as 

matérias são introduzidas diretamente pelos repórteres, estudantes do curso de 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da UFRJ. Ainda em oposição à TV 

UERJ Online, na página do TJUFRJ, o usuário tem a opção de decidir o que deseja 

assistir. Como não há um produto fechado, como um telejornal, e sim, matérias de texto 

e vídeo disponibilizadas através de links, o usuário escolhe o caminho a seguir dentro da 

plataforma. 

 Por fim, assim como a TV UERJ Online e o TJUFRJ, o Portal PUC-Rio Digital 

conta com os mais variados entrevistados em suas matérias: são estudantes, professores, 

palestrantes, artistas e diversos outros atores sociais. Da mesma forma que o TJUFRJ, o 

Portal PUC-Rio Digital não apresenta mais as funções de âncora e apresentador. Os 

repórteres é que introduzem a matéria diretamente. 

 Ao analisar a categoria multimidialidade, vislumbra-se que os vídeos da página 

da TV UERJ Online no YouTube são constantemente atualizados, sem, contudo, 
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manterem a publicação de conteúdos no sábado e no domingo e durante as férias do 

calendário universitário. Por utilizar-se da página no canal do YouTube como 

plataforma base para disponibilização de seus conteúdos, é necessário adaptar as suas 

publicações às limitações do mesmo; por isso, os vídeos somente são acompanhados de 

um pequeno parágrafo com informações sobre seu conteúdo. Da mesma forma, a TV 

UERJ Online não faz uso em sua página no YouTube de fotografias ou infográficos. 

 Os vídeos na página do TJUFRJ também costumam ser atualizados 

constantemente, pelo menos uma vez por semana. Todos os vídeos publicados possuem 

como suporte um texto com o objetivo de explicar o que é apresentado. Todos os 

destaques que estão na página principal são ofertados em conjunto com fotografias. Os 

vídeos são indicados ao usuário através de texto constante da página principal do site e, 

nas páginas internas, por meio de ícones de televisão que trazem os links para cada 

vídeo.  

 Já os vídeos do Portal PUC-Rio Digital são constantemente atualizados, 

mantendo uma média de uma atualização por dia, porém, assim como a TV UERJ 

Online e o TJUFRJ, não atualizam seus conteúdos no final de semana, nem durante as 

férias do calendário universitário. Embora a convergência não seja trabalhada nas 

páginas internas, pois os vídeos são disponibilizados em separado sem o apoio de texto, 

fotografia ou infográficos, na página principal esta integração é trabalhada. A página do 

Portal apresenta, ainda, links para a conta do twitter e do facebook do Portal. 

 Por último, com relação à edição, as matérias da TV UERJ Online apresentam a 

estrutura tradicional de reportagens jornalísticas audiovisuais: off-passagem-sonora, 

com programas divididos em blocos. As relações entre texto e imagem são construídas 

de forma tradicional, em uma relação na qual as imagens servem como apoio aos textos, 

ilustrando, simplesmente, o que é dito pelo âncora ou  repórter, sem apresentar, contudo, 

formas inovadoras de relação entre eles. 

 A maioria das reportagens disponíveis no site do TJUFRJ também seguem a 

estrutura tradicional do jornalismo audiovisual tradicional, com off-passagem-sonora, 

porém a oferta do conteúdo já não apresenta a estrutura dos telejornais e programas 

televisivos em blocos. Existem duas exceções, no que tange a estrutura das reportagens 

seguirem o modelo tradicional de jornalismo audiovisual, que merecem ser 

mencionadas. A primeira exceção diz respeito às reportagens de ciências especiais, que 
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possuem um maior tempo de duração e buscam, através do uso de planos diferenciados 

e de textos criativos criar novas construções narrativas e apresentar seus temas de forma 

inovadora. Nestas reportagens, o texto é unido à imagem de forma não convencional, 

sem necessariamente apenas reafirmar o que foi dito, promovendo uma outra forma de 

contar a história em questão. A outra exceção encontra-se na cobertura da greve dos 

professores ocorrida em 2012. Ao invés de produzir uma matéria tradicional, foram 

gravados diversos depoimentos de professores contra e a favor, que foram 

disponibilizados na página do site, acompanhados de texto informativo com dados da 

greve e em ordem de gravação que permitia ao usuário ouvir os diferentes relatos e 

formar a sua própria opinião sobre o assunto, subvertendo a lógica de pensamento 

dicotômico e ordenado já estabelecida pela estrutura do jornalismo. 

  As matérias do Portal PUC-Rio Digital, assim como as das demais web-TVs 

universitárias, apresentam a estrutura tradicional das reportagens jornalísticas 

audiovisuais, com off-passagem-sonora. Não há mais, assim como no TJUFRJ, a figura 

do âncora, nem a divisão em blocos, como na televisão tradicional, o que permite 

liberdade de navegação por parte do usuário. As relações entre texto e imagem são 

trabalhadas da forma tradicional, com a imagem corroborando literalmente para o que é 

expresso no texto do repórter. Ainda que em alguns vídeos possam ser vislumbradas 

novas relações, não é uma constante nas matérias jornalísticas contidas no Portal. 

 Os princípios revelaram que, no que tange à dramatização, todas as três 

experiências apresentam poucos recursos dramáticos. Quando estes se encontram 

presentes, aparecem através do uso dos personagens. Com relação ao princípio 

definição de identidades e valores, as coberturas das web-TVs universitárias 

apresentam, em geral, uma visão crítica em relação a todos os assuntos abordados, ainda 

que ela não seja verificada de forma evidente em muitas das matérias. Por fim, com 

relação ao último princípio, referente à fragmentação, verificou-se que as coberturas 

são, em geral, fragmentadas. Entretanto, a existência de alguns links tornam possível, 

em determinadas matérias, aprofundar mais o assunto abordado, ao permitir que o 

usuário, se assim desejar, leia outros conteúdos relacionados àqueles que ele está lendo 

na web-TV, ampliando suas informações. 

 A análise comparativa permitiu verificar que apesar de alguns avanços 

conseguidos em termos de linguagem e estrutura narrativa por parte das web-TVs 
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universitárias, estas ainda têm que percorrer um longo caminho no sentido de trabalhar 

as potencialidades da internet. As web-TVs universitárias, mesmo com suas 

experimentações, ainda encontram-se presas ao modelo tradicional de fazer jornalismo 

consolidado pela televisão, pelo rádio e pelo jornal impresso. 

 Para poder tornar-se capaz de inovar efetivamente, é preciso que invistam mais 

na busca por novos modelos e formatos e menos no fazer cotidiano jornalístico, pelo 

menos, a princípio. Até que a web-TV tenha conseguido estabelecer um ritmo de 

produção do “hard news” condizente com o que a web-TV exige em termos de 

disponibilização de conteúdo, caberia destacar uma equipe para cuidar da 

experimentação, com prazos mais longos de publicação, com assuntos atemporais, mas 

que efetivassem a multimidialidade e a convergência, e trouxessem inovações na forma 

de apresentar a narrativa na web. Esses dois elementos não são, obviamente, os únicos 

responsáveis pela qualidade da produção das web-TVs universitárias; afinal, a questão 

que se coloca é bem mais complexa, sendo determinada por um conjunto de variáveis 

distintas que foram consideradas ao longo de todo o presente trabalho.  
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CAPÍTULO QUATRO - Construindo uma web-TV universitária: Um 
projeto piloto  

 

 Neste capítulo da dissertação, será apresentada uma proposta de modelo de web-

TV universitária com base no que foi observado nos dois capítulos anteriores. A 

proposta englobará dois aspectos fundamentais: os pedagógicos e os técnicos. O 

objetivo deste capítulo é, portanto, apresentar os elementos positivos que foram 

verificados nas experiências estudadas e que, em conjunto, podem produzir uma 

experiência profícua de web-TV universitária que seja capaz de atender às demandas 

dela exigidas.  Antes, contudo, de tratar da proposta de um modelo de web-TV 

universitária, é fundamental que um aspecto que ficou evidente quando da observação 

das web-TVs em seu ambiente educacional e, também, quando da verificação de seus 

produtos seja melhor elucidado: a  questão do Tecnicismo X Produção do 

Conhecimento. 

 Conhecer estes veículos de comunicação dentro de seus espaços de 

produção/funcionamento, compreendendo o lugar que ocupam e o modo como operam 

os cursos de graduação em jornalismo permite compreender, em parte, onde se localiza 

o maior problema destas ferramentas. As web-TVs universitárias aparecem em um 

momento de profunda mudança de paradigmas e de evolução tecnológica, como 

anteriormente já foi mencionado no presente trabalho, mas, como se verificou, ainda 

não são capazes de ser objeto de transformação na forma de produzir e comunicar, 

mesmo que sejam, inegavelmente, experiências interessantes, pioneiras e inovadoras 

que servem, principalmente, para abrir caminho na busca do estabelecimento de novos 

modelos. 

 A observação destas experiências em seu local de funcionamento através de 

visitas, da conversa com estudantes e coordenadores do curso da universidade e da 

análise de seus produtos disponibilizados nos respectivos sites tornam possível esboçar 

uma das questões que ainda não permitem o avanço das web-TVS universitárias, qual 

seja, o modelo tecnicista ainda vigente na educação brasileira de forma geral. 

 As web-TVs universitárias são encaradas como espaços apenas de transmissão 

de técnicas, como espaço para aquisição do manuseio de ferramentas para o mercado de 

trabalho e prestadores de serviço para as universidades nas quais estão inseridas quando 
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necessário,  ainda que este uso não seja o norte pedagógico que é dado pelos 

professores orientadores dos projetos. Ainda neste aspecto, também, soa inúmeras as 

dificuldades destas experiências no que tange à carência de apoio por parte das 

instituições de ensino. A web-TV universitária sem apoio constante da instituição de 

ensino e sem um projeto político pedagógico torna-se apenas mais um lugar de 

aquisição de técnicas para o mercado profissional. 

 A educação da Sociedade da Comunicação e do Conhecimento precisa ser 

integrada, no sentido de buscar cada vez mais o intercambio entre as diferentes áreas do 

conhecimento, a cultura, a realidade histórico-social do sujeito, agregando as 

tecnologias da comunicação e da informação ao seu cotidiano e utilizando-as na 

construção de novos saberes e de novas formas de ensino: 

 
Integração dessas tecnologias de modo criativo, 
inteligente e distanciado, no sentido de desenvolver a 
autonomia e a competência do estudante e do educador 
enquanto “usuários” e criadores das TIC e não como 
meros receptores; mediatização do processo de 
ensino/aprendizagem aproveitando ao máximo as 
potencialidades comunicacionais e pedagógicas dos 
recursos técnicos: criação de materiais e estratégias, 
metodologias; formação de educadores (professores, 
comunicadores, produtores, tutores); produção de 
conhecimento (BELLONI apud WEBER & 
BEHRENS:2010, p.265).   
 

 Para que as Web-TVs universitárias realizem um salto produtivo e pedagógico 

real é necessário que uma nova forma de educação seja implantada nas universidades. 

Este novo modelo já muito discutido pelos estudiosos da área da educação, e que 

encontra muito de seu berço teórico e metodológico nas propostas de Paulo Freire, 

prevê uma educação que tenha práticas pedagógicas diferenciadas e que busque a 

formação de estudantes que tenham senso crítico, vontade de conhecer, sede por 

pesquisa, que queiram ser agentes de transformação e que sejam capazes de buscar 

soluções criativas para questões antigas e para as que porventura se apresentem. Neste 

novo modelo de educação, a construção de conhecimento não ocorre de forma 

verticalizada, mas sim, tecida através da busca conjunta empreendida por educadores e 

educandos: 

O foco passa da ênfase do ensinar para a ênfase do 
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aprender. O processo educativo em todos os níveis – e em 
especial no nível da graduação nas universidades – deve 
propor o desenvolvimento de competências para atuar em 
relação às circunstâncias com que possam se defrontar. 
Na verdade, espera-se que os docentes universitários 
possam contemplar dois pólos em suas práticas 
pedagógicas: formar para a cidadania, como sujeito 
histórico e transformador da sociedade, e contribuir para 
a produção do conhecimento compatível com o 
desenvolvimento tecnológico contemporâneo 
(BEHRENS apud WEBER & BEHRENS:2010, p.265). 
 

Neste sentido, o modelo engessado dos cursos de graduação em jornalismo que 

se encontram divididos em disciplinas com ementas pré-fixadas, precisam dar espaço a 

saberes conectados, que incluam e agreguem e não separem e fragmentem os conteúdos 

em uma tentativa de ordenar o conhecimento de forma simplista. A melhor universidade 

hoje será aquela que for buscar reestruturar-se e construir um currículo apto a dar conta 

do mundo veloz, multimídia e hiperconectado existente.  

Porém, o que ainda se tem hoje na maioria das escolas e das universidades 

brasileiras e o que acaba refletindo no modelo de experiências que se possui nos espaços 

universitários é a manutenção do modelo tecnicistas de ensino, voltado para a produção 

de mão-de-obra, atendendo apenas aos anseios do mercado de trabalho: 

 
A sociedade industrial e tecnológica estabelece 
(cientificamente) as metas econômicas, sociais e 
políticas, a educação treina (também cientificamente) nos 
alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas. 
No tecnicismo acredita-se que a realidade contém em si 
suas próprias leis, bastando aos homens descobri-las e 
aplicá-las. Dessa forma, o essencial não é o conteúdo da 
realidade, mas as técnicas (forma) de descoberta e 
aplicação. A tecnologia (aproveitamento ordenado de 
recursos, com base no conhecimento científico) é o meio 
eficaz de obter a maximização da produção e garantir um 
ótimo funcionamento da sociedade; a educação é um 
recurso tecnológico por excelência. Ela "é encarada como 
um instrumento capaz de promover, sem contradição, o 
desenvolvimento econômico pela qualificação da mão-
de-obra, pela redistribuição da renda, pela maximização 
da produção e, ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento 
da ‘consciência política’indispensável à manutenção do 
Estado autoritário”3. Utiliza-se basicamente do enfoque 
sistêmico, da tecnologia educacional e da análise 
experimental do comportamento (LUCKESI: 2012,p.2).  
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 Este modelo de educação, inicialmente imposto com o intuito de formar 

profissionais de elevado nível terminou por conduzir a uma estrutura universitária 

fragmentada, cujo objetivo máximo é a produtividade, entretanto, se já não mais serve 

para responder às necessidades da sociedade contemporânea, menos serve à 

comunicação e ao jornalismo que se precisa e se quer para o futuro. 

 Por estar o mundo neste momento de apogeu do digital, verifica-se a necessidade 

de um profissional que saiba lidar com uma grande quantidade de informações, 

estabelecer filtros, selecionar aquilo que realmente importa e mais, ser capaz de 

transformar informações fragmentadas e por vezes contraditórias em mensagens 

atraentes e com vistas a ajudar seu público na construção de sua opinião e, por que não, 

na construção de conhecimentos acerca do mundo e de sua realidade social. 

 Este profissional não pode vir de outro lugar que não seja a universidade, mas 

para tal, esta precisa estar aberta e disposta a ocupar o lugar de vanguarda na 

implantação de mudanças, que tão bem ocupou em outros momentos da história do 

Brasil, na proposição de uma nova forma de ensino para, em conjunto, propor uma nova 

forma de comunicar. 

 Neste sentido, o modelo de web-TV universitária proposto a seguir e pensado 

tendo como base as web-TVs utilizadas como objeto de estudo nesta pesquisa somente 

terá êxito se vier no bojo de uma transformação mais significativa dentro da estrutura 

universitária. Trabalhar e mudar apenas o produto web-TV não é resposta para o 

sucesso desta empreitada rumo a formação de uma “outra comunicação” e, também, de 

uma outra sociedade, como já mencionado anteriormente.  

 A formação holística e a compreensão das suas necessidades em termos de 

forma de aquisição do conhecimento é fundamental para que se tenha profissionais e 

cidadãos que pensam, pesquisam,  utilizam a criatividade com capacidade para  criticar 

e transformar sua realidade é o ponto de partida para, através de um modelo de web-TV 

universitária como o que se segue, conseguir propor novas formas de pensar e fazer 

comunicação.   
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4.1 Aspectos Pedagógicos 

  

A observação das três web-TVs universitárias selecionadas para objeto da presente 

pesquisa permitiu chegar a algumas conclusões, apresentadas no capítulo anterior, e, de 

posse destas, foi possível perceber que, apesar da enorme possibilidade comunicativa 

desses veículos, seu alcance ainda permanece limitado com relação a sua função 

educativa para com os estudantes do curso de Comunicação Social das universidades, e 

também em virtude de seu alcance enquanto meio de comunicação. Nenhuma das 

experiências analisadas foi capaz de fornecer, sozinha, a resposta aos anseios de ser um 

espaço de formação para futuros profissionais e, também, um ambiente dotado de todas 

as possibilidades que um veículo disponibilizado na web poderia ter, não tendo sido 

verificado elementos importantes para este espaço como a hipertextualidade e a 

convergência. 

 É importante, contudo, frisar o quão fundamental estas experiências são para os 

estudantes que participam de suas atividades, bem como o fato de serem tão diferentes 

entre si, pois seus caminhos são capazes de indicar percursos na direção de uma nova 

forma de comunicação e, também, de ensino-aprendizagem. 

 Neste projeto piloto de web-TV universitária, serão apontados os elementos 

fundamentais para o estabelecimento de uma web-TV universitária, sua manutenção e 

possibilidade de crescimento. Neste sentido, parece imperativo que o primeiro aspecto a 

ser levado em consideração seja a necessidade destas experiências de estarem 

vinculadas ao ensino. O TJUFRJ – o telejornal online da Escola de Comunicação da 

UFRJ é um projeto extremamente interessante, como apontado na parte da análise, por 

ter este viés. Desde o início, foi pensado dentro da perspectiva do ensino, de ser um 

espaço para a troca do conhecimento entre os participantes da equipe, coordenação e 

escola na qual se insere e, em último estágio, da comunidade acadêmica e da sociedade.  

 Por não ter sido pensado como um mero lugar de prática do jornalismo, o 

TJUFRJ defendeu e fez com que seus estudantes introjetassem a proposta de que ele era 

um “algo a mais”, um ambiente que esperava deles autonomia, busca de conhecimento, 

um lugar no qual poderiam aprender e fazer, ao mesmo tempo, e no qual contariam com 

o apoio do professor coordenador. Por outro lado, o TJUFRJ encaixava-se com 

perfeição na realidade do curso de Comunicação Social, ao poder unir teoria e prática 
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em suas atividades. 

 O incentivo à pesquisa acadêmica, sempre voltada para a melhoria da própria 

web-TV, é outro acerto. Contribui para a formação científica, profissional e humana dos 

futuros profissionais de comunicação e mantém vivo o interesse dos estudantes em uma 

atividade que é vital para a universidade e para o desenvolvimento humano: a pesquisa.  

 As demais experiências não possuíam este caráter e os estudantes apenas 

entendiam seu fazer como um trabalho, excluindo do processo a reflexão crítica que 

poderia ser realizada e conduzida pelos professores orientadores sobre este fazer e sobre 

a comunicação. A reflexão crítica, como ficou evidente, é um dos motores mais 

presentes no aperfeiçoamento constante do TJUFRJ e, também, nas posições dos 

estudantes que participam de sua atividade que tendem a repensar suas questões, quando 

questionados sobre o ambiente que escolheram para trabalhar e para dedicar-se à 

pesquisa. 

 Neste sentido, uma web-TV universitária precisa estar diretamente vinculada ao 

ensino, de preferência, constante, inclusive na grade curricular do curso de comunicação 

da universidade a que pertence. Estar na grade permitiria que a web-TV fosse encarada 

como um projeto da instituição e como pertencente ao ensino, vinculando-a ao processo 

de ensino-aprendizagem.  

   Junto a esta estrutura, é fundamental implementar uma relação entre a pós-

graduação e a graduação via web-TV universitária. Novamente, a experiência do 

TJUFRJ mostrou que esta relação é benéfica para a web-TV que se torna meio de 

experimentação efetiva das diferentes formas de fazer comunicação, já que os 

estudantes de pós-graduação vêm com as propostas de pesquisa inovadoras em termos 

de linguagem e narrativa, fundamentais para a renovação do campo, enquanto os alunos 

da graduação vêm, com a vontade e disposição de aprender a parte prática que é 

intrínseca a toda web-TV .  

 

4.1.1 Rotatividade de funções 

 Para manter o funcionamento de uma web-TV universitária que, em geral, detém 

poucos recursos financeiros e uma quantidade reduzida de estudantes dedicados às suas 

atividades, é necessário que fiquem estabelecidas, de forma clara, as funções que 
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competem a cada membro da equipe: repórter, repórter cinematográfico, editor de 

vídeo, editor do site e produtor. Entretanto, a fim de promover  maior compreensão 

acerca do processo produtivo da própria web-TV universitária e, também, do exercício 

da profissão no ambiente digital contemporâneo, é preciso que o estudante passe pela 

experiência e seja capaz de exercer todas as funções possíveis:  

 
As tecnologias digitais de comunicação têm exigido mais 
competências dos futuros jornalistas. Diante da complexa 
realidade atual, um constante desafio é que os 
profissionais sejam preparados para gerar um jornalismo 
mais crítico e responsável, com diversidade e cotejo de 
fontes, garantia de expressão dos diferentes grupos sociais 
e contextualização dos fatos, e sem generalizações, 
maniqueísmos e simplificações das informações 
(ALSINA apud TEIXEIRA: 2011, p.300).  

 

 Vivenciar as diferentes práticas colabora, substancialmente, para que o estudante 

e futuro profissional crie uma visão mais ampla e desenvolva habilidades e 

competências que o mercado espera de seus profissionais como pôde ser verificado na 

fala de estudantes do projeto TJUFRJ que foram submetidos a esse modelo de gestão. 

 

4.1.2 Produção 

 Como ambiente pedagógico de aprendizagem, a web-TV universitária tem que 

propiciar, em primeiro lugar, a produção dos estudantes que estão envolvidos neste 

trabalho. Em todas as experiências observadas, são elaboradas pautas semanais que 

indicam aos alunos os conteúdos que devem ser trabalhados neste período. Esta 

estrutura semanal permite que os estudantes tenham tempo para estudar o assunto a ser 

apresentado, organizar seu cronograma de gravação e discutir as possibilidades de 

abordagem dos temas com o professor orientador do projeto. A troca com o orientador é 

fundamental para a consolidação deste processo, no sentido de indicar para o estudante, 

em um primeiro momento, os caminhos que podem ser traçados e, posteriormente, 

acompanhar o processo de realização do trabalho, para, ao final, refletir, em conjunto 

com os alunos, sobre o produto, buscando ressaltar os avanços e aspectos positivos do 

trabalho feito e repensando a execução dos pontos que se revelarem falhos. 

 O não acompanhamento direto por parte de um professor orientador pode gerar 
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insegurança no estudante ou permitir que uma falha, que poderia ter sido evitada, 

ocorra. Obviamente, durante o processo de trabalho na web-TV, o estudante deve ter  

sua autonomia estimulada, porém deve estar posto que o estudante se encontra em um 

lugar de “aprendiz”, que está em processo, devendo ser acompanhado de perto, 

portanto, pelo professor orientador que detém a experiência profissional do mercado e 

da academia que o estudante ainda está começando a adquirir. 

 

4.1.3. Metodologia de Trabalho 

 Ao comparar as três web-TVs universitárias abordadas na presente pesquisa, 

destaca-se o movimento de trabalho, mais uma vez, do TJUFRJ com base na 

metodologia de trabalho implementada pela Professora Beatriz Becker e que foi baseada 

na análise televisual. Em mais de sete anos à frente do projeto, a professora, como 

mencionado no primeiro capítulo, estimulou a prática do jornalismo na web-TV 

universitária TJUFRJ e, em conjunto, trouxe a reflexão sobre a mídia e seus conteúdos 

concretizada em conversas nas reuniões semanais com bolsistas e com a realização das 

pesquisas feitas pelo grupo e coordenadas pela professora. 

 Esta metodologia permite expandir os horizontes dos futuros jornalistas, pois 

propõe que eles não somente pensem sobre a sua prática, como também reflitam sobre o 

funcionamento dos meios e sobre a própria articulação dos processos comunicacionais. 

O desenvolvimento desta capacidade de refletir permite ao profissional de comunicação 

uma formação mais abrangente e sólida: 

 
Apontamos para a importância da integração entre teoria 
e prática nas iniciativas acadêmicas de webjornalismo 
audiovisual, pois essa é uma das principais maneiras de 
fazer com que os futuros profissionais não apenas 
identifiquem os gêneros e formatos tradicionais, mas os 
compreendam teoricamente e os experimentem, na 
prática, em conjunto com as possibilidades da Internet, 
visando à produção de um webjornalismo audiovisual 
universitário realmente inovador (TEIXEIRA: 2011, p. 
127). 

 

 Aliado a isso, cada vez mais estudiosos da área (MAGALHÃES, 2002, pp.50-

51; 2009; PORCELLO, 2002, pp.14-15; BACCO, 2010, pp.49-50) argumentam ser 
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necessário formar jovens capazes de compreender o mundo em que estão imersos para 

além de realizarem pessoas na execução de ações autômatas; portanto, o ensino e a 

pesquisa precisam ser trabalhados neste sentido. Com base na observação da 

experiência do TJUFRJ e nos depoimentos colhidos com ex-bolsistas, verificou-se que 

este aspecto é, de fato, mencionado como diferencial: 

diferentemente do que muita gente pensa, o jornalismo 
não é apenas um exercício técnico. É preciso ter em 
mente, antes de tudo, que a profissão tem uma relevância 
social muito grande e, por isso, é preciso estar atento às 
transformações da sociedade como um todo. Nesse 
sentido, a contribuição do TJUFRJ na minha formação 
foi indispensável. Refletir sobre como as novas 
tecnologias podem auxiliar na construção de um 
jornalismo mais contextualizado e de maior qualidade e, 
além disso, ter um espaço para por em prática essas 
reflexões é uma experiência única que eu recomendaria a 
todo estudante de jornalismo (QUEIROZ apud 
MATEUS: 2012). 

 

 Por outro lado, a falta desta vivência ocasiona a perda de conhecimentos 

importantes, como verificado em depoimentos de estudantes que participam do projeto 

Portal PUC-Rio Digital, os quais, ainda que detenham conhecimentos vastos sobre sua 

área de atuação no Portal, não conseguem discutir sobre as demais áreas da web-TV. 

 

4.1.4. Pesquisa  

 O quesito pesquisa já foi mencionado nos itens anteriores por estar a eles 

vinculado; entretanto, ele aparece em separado por ser um item que precisa estar contido 

no trabalho da web-TV universitária e que deve ser pensado com cuidado. A prática da 

pesquisa foi outro destaque nas três experiências observadas. Todas as três web-TVs 

universitárias (TJUFRJ, TV UERJ Online e Portal PUC-Rio Digital) realizam pesquisas 

científicas com a finalidade de refletir sobre o ambiente comunicacional e melhorar as 

suas experiências, contribuindo, ainda, para o estudo e desenvolvimento das pesquisas 

na área da comunicação.  

 As três experiências observadas possuem como prática a realização de pesquisa, 

mas de forma distinta. Entretanto, o modelo que parece mais interessante, levando-se 

em consideração o objetivo da web-TV universitária de contribuir para a formação dos 
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futuros profissionais de comunicação, é, novamente, o praticado pelo TJUFRJ, por 

envolver os estudantes no processo de confecção das pesquisas. 

 Ao ser iniciado, também, na pesquisa acadêmica dentro de um projeto como a 

web-TV universitária, o estudante tem a oportunidade de ter  sua visão sobre o estudo 

da comunicação expandida, assim como passa a compreender a universidade de outra 

maneira. No caso do TJUFRJ, por exemplo, ex-bolsistas que conheceram a atividade 

acadêmica através do projeto, decidiram investir em pesquisa no âmbito do mestrado e 

do doutorado, como a ex-editora do site, Juliana Teixeira, que cursa o doutorado na 

Universidade Federal da Bahia. 

 A realização das pesquisas faz com que seja despertado no estudante o interesse 

e a curiosidade sobre a atividade de pesquisador, pouco conhecida pelos alunos no 

momento do ingresso no curso e que, se estimulada, colaborará para a manutenção da 

valorização da universidade, dos conhecimentos por ela produzidos e dos trabalhos e 

reflexões advindos de sua produção. 

 Esta experiência permite, ainda, que o estudante possa vislumbrar a atividade 

professoral de outro prisma além da sala de aula, construindo novo tipo de 

relacionamento com o professor e estabelecendo, também, um vínculo diferenciado com 

o processo de aquisição do conhecimento. A pesquisa demonstra para o estudante que 

aprender envolve curiosidade, busca, método, orientação e, fundamentalmente, troca, o 

que, muitas vezes, em função das exigências em torno do ensino formal de sala de aula, 

não fica tão evidente para ele. 

 

4.1.5. Professor Orientador 

 Este é o elemento primordial, aliado aos estudantes, para que exista uma web-

TV universitária. É o professor orientador que, através do direcionamento dos trabalhos, 

do apoio ao crescimento dos estudantes e da ponte que estabelecerá com os seus pares 

na universidade e com a faculdade na qual o projeto está inserido, irá possibilitar o 

correto funcionamento e assegurar tanto a função técnica quanto a pedagógica da web-

TV. 

 O professor orientador é aquele que acompanha efetivamente os trabalhos da 

web-TV, com a função de estar junto aos estudantes, construindo com eles os 
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conteúdos, tendo sempre como finalidade o ensino e a aprendizagem. A relação 

estabelecida, neste sentido, não pode ser baseada na estrutura de mercado na qual se tem 

um supervisor ou um diretor que estabelece metas e anseia por resultados.  

 Por se tratar também de um veículo jornalístico, é claro que prazos e o 

estabelecimento de metas precisas devem estar presentes, porém não podem ser 

inflexíveis. A flexibilidade deve ser a marca deste trabalho que precisa levar em 

consideração as dúvidas que aparecem no percurso, as questões vinculadas ao 

desenvolvimento humano de cada estudante que participa da atividade e possui uma 

história própria, além de ter que saber lidar com as limitações produtivas da própria 

web-TV, como a falta de material disponível para a realização de todas as pautas 

previstas, etc. 

 Neste sentido, o professor orientador será capaz de conduzir esse trabalho 

atentando para todas essas questões, bem como para a parte técnica. Este professor já 

tem experiência de mercado, portanto sabe como fazer, conhece o cotidiano da 

profissão, quais são as cobranças, e irá transmitir, de modo mais acurado e crítico, tais 

conhecimentos aos estudantes.  

 Por fim, caberá ao professor orientador encaminhar os trabalhos de pesquisa por 

meio da indicação e discussão de textos teóricos sobre comunicação, jornalismo e web, 

entre outros, que possam contribuir para o desenvolvimento da formação dos 

estudantes, o que permitirá o avanço do trabalho da web-TV,  pois tornará possível aos 

estudantes pensar novas formas de fazer as práticas já consolidadas.  

 

4.1.6. Integração Universitária 

 Para a manutenção de uma web-TV universitária, são necessários conhecimentos 

de áreas para além da comunicação, como, por exemplo, da informática. Por isso, 

manter um vínculo constante entre a faculdade de comunicação, na qual se encontra o 

projeto, e os demais núcleos de pesquisa da universidade contribui não somente para  a 

permanência dos projetos de web-TV, como também para com as diversas outras 

iniciativas que brotam na comunidade acadêmica que poderiam ser enriquecidas através 

da partilha de problemas e soluções encontradas pelas diferentes partes. 

 Um exemplo disso foi relatado pela equipe do TJUFRJ que descobriu, à época 
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de realização do seminário “MULTIMÍDIAS” realizado em 2009, que diversos outros 

núcleos da UFRJ realizavam pesquisas e experiências na área da partilha do 

conhecimento via internet, através da linguagem audiovisual. A partir deste momento, 

houve um início de trabalho para tentar estabelecer uma conversa, ainda que esta não se 

tenha mantido constante, no sentido de estimular atuações em conjunto na busca por 

melhores resultados e respostas para suas questões, com cada área colaborando com o 

seu conhecimento específico. 

 O estabelecimento deste diálogo propiciaria a ideia de que todos os espaços de 

pesquisa da universidade pertencem também à web-TV universitária, que ela é sua e 

que, para ela devem e podem produzir e sugerir pautas, usando-a como veículo de 

divulgação científica e como canal de retorno à sociedade. 

 

4.1.7. Inserção na grade curricular  

 Por último, faz-se necessário que, para que a web-TV universitária ganhe um 

lugar dentro da universidade e tenha referendado seu espaço de lugar de ensino-

aprendizagem e não apenas de veículo de comunicação,  esta experiência esteja 

vinculada à grade curricular do curso. As mudanças já são tantas  em função do 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da informação e das possibilidades 

que estas trazem ao processo de ensino-aprendizagem,  que se torna indispensável uma 

mudança na forma de organização das grades nas universidades e da educação como um 

todo: 
A hipermídia (sistema que dá margem à interatividade 
informativa baseado em computador) é um instrumento 
cognitivo de grande importância nos processos de 
aprendizagem que outorgam ao estudante um papel ativo 
na construção/reconstrução do conhecimento. Os 
recursos combinados do hipertexto (tecnologia eletrônica 
de conservação e conexão de conteúdos informativos), 
vídeo, som, imagens estáticas e animadas, os chamados 
“softwares educativos”, os CD-ROMS informativos 
(enciclopédias, tratados geográficos e históricos, etc.) 
estimulam as atividades de pesquisa e de associação de 
informações (SODRÉ: 2008, 115). 

 

 Os processos precisam ser atualizados e os currículos adaptados às necessidades 

da realidade que se apresenta e às possibilidades que esta realidade traz. Inserir um 
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projeto de web-TV universitária na grade curricular de um curso de comunicação seria a 

possibilidade de integrar, em um mesmo ambiente, todas as disciplinas e unir a teoria à 

prática de forma inovadora, cativando os estudantes e promovendo maior 

interdisciplinaridade entre as cadeiras ofertadas.  

 

4.2 Aspectos Técnicos 

 Os aspectos técnicos de uma web-TV universitária estão estruturados em duas 

vertentes: o desenvolvimento de competências e habilidades técnicas para o mercado de 

trabalho e a estrutura de funcionamento de uma web-TV universitária.  

 Para qualquer futuro profissional da comunicação, é imprescindível o 

aprendizado de ferramentas técnicas. No caso dos estudantes de jornalismo, faz parte de 

sua formação aprender a escrever de acordo com os preceitos da redação jornalística, 

respeitando sempre sua estrutura base; a gravar conteúdos audiovisuais; a produzir 

textos audiovisuais; a editar matérias audiovisuais; a editar textos e sites jornalísticos; e 

a fotografar. 

 Todas estas habilidades são trabalhadas ao longo do curso de jornalismo, 

entretanto, para a maioria dos estudantes das universidades, o tempo dedicado a essas 

atividades na grade curricular atual não é capaz de dar conta de suas necessidades. 

Neste sentido, as web-TVs universitárias aparecem como o lugar privilegiado para o 

aprendizado dessas práticas; afinal, para que a web-TV funcione, precisa de funções 

estabelecidas entre seus membros e é no exercício destas funções, por intermédio da 

troca de conhecimento com os colegas e com o professor orientador, que os estudantes 

se tornarão capazes de dominá-las. 

 A aquisição dessas habilidades já consolidadas é o ponto de partida para que os 

estudantes tenham os conhecimentos básicos necessários para poder inovar. Para 

promover o crescimento intelectual, é preciso conhecer o que já se tem e agregar as 

novas possibilidades para poder transformar tudo em algo novo.   

 E, para promover esta nova web-TV universitária, é preciso ter bem definida 

uma estrutura de organização. Toda web-TV universitária, para funcionar, precisa ter 

uma página na internet, pelo menos 1 microfone, uma câmera, um computador 

habilitado à edição de vídeos, uma câmera fotográfica e uma equipe fixa, ainda que 
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possa ter colaboradores ocasionais, responsável por manter a web-TV “no ar”. Esta 

estrutura prevê, ainda, uma sala que comporte toda a equipe fixa para reuniões 

semanais.  

 No que tange à web-TV universitária em si, esta precisa trazer editorias,  as mais 

variadas possíveis. O modelo adotado pelo Portal PUC-Rio Digital que agrega as 

notícias de acordo com os assuntos (Cinema, Televisão, Rádio, Esportes etc...) e não 

com a estrutura universitária (caso do TJUFRJ) é mais interessante, bem como facilita a 

navegação do usuário que não é familiarizado com o ambiente universitário. 

 A página deve conter, também, links para todos os núcleos de pesquisa da 

universidade, para as páginas da faculdade de comunicação e da universidade, para os 

projetos de extensão desenvolvidos na universidade e para os diferentes departamentos 

da faculdade de comunicação vinculados ao ensino. 

 A interatividade deve estar presente no sentido de promover a participação de 

toda a comunidade acadêmica e da sociedade. O envio de materiais por parte dos 

usuários deve ser estimulado através de chamada no próprio site da web-TV 

universitária e de campanhas ocasionais dentro da universidade para fomentar o acesso 

à página e o envio de contribuições. Entretanto, esta interatividade não pode estar 

apenas atrelada a formulários de contato ou ao envio de conteúdos produzidos por 

usuários, pois a hirpermídia potencializa a colaboração do observador, embora esta 

participação já se verificasse anteriormente no rádio e, de certa forma, na televisão. A 

própria ideia de interatividade já havia sido trabalhada por pensadores como Brecht e 

Enzensberger, como mostra Machado:  
Bertold Brecht falava em interatividade ao se referir 
ao processo de inserção democrática dos meios de 
comunicação numa sociedade plural, com participação 
direta dos cidadãos... Nos anos 70, Enzensberger, 
pensou a interatividade como um mecanismo de troca 
permanente de papéis entre emissores e receptores e 
supôs que, um dia, o modo de funcionamento dos 
meios de comunicação poderia deixar de ser um 
processo unidirecional de atuação dos produtores 
sobre os consumidores para se converter em um 
sistema de trocas (MACHADO, 2011, p.224-225). 
 

 O digital é composto, em sua essência, por memória e sistemas não lineares. 

Neste sentido, têm-se a construção de textos linkados para outros textos, dando origem a 

um novo tipo de edição que não é fechada em si mesma. Na hipermídia, o texto se alia a 
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outras mídias, formando uma rede de conexões como na ideia de rizoma de  Deleuze e 

Guattari, tendo-se sempre uma continuidade não única e que é formada pelo interator, 

que é aquele que efetivamente monta o produto neste cenário. A obra já não mais vem 

pronta, mas é construída em colaboração entre o produtor e o interator. Assim sendo, 

abrir espaço para que esta ação possa ser concretizada através das web-TVs 

universitárias enriquecerá o projeto e possibilitará o estabelecimento de outras relações 

comunicacionais. Neste sentido, a disponibilização dos conteúdos na página da web-TV 

universitária precisa privilegiar essa relação, para poder ampliar seu poder de ação 

dentro da universidade e fora dela, enfatizando o exercício da função social da 

universidade. 

 A edição do site deve privilegiar a estrutura de disponibilização de conteúdos 

semelhante à proposta de montagem polifônica formulada por Eisenstein que propõe 

que todos os elementos contidos em cada plano devem ser considerados para conceber 

um todo que nasce da junção de cada um, resultando, ao final, em um produto 

hipermidiático que seria a construção de uma árvore rizomática que, em seu todo, é 

outra coisa que difere de cada pequeno galho que a compôs. E, nesse sentido, utilizar ao 

máximo os hiperlinks e os diferentes tipos de mídia, é imprescindível. 

 Esse objetivo pode ser concretizado, no cotidiano, através de um investimento 

efetivo na edição final dos conteúdos que serão disponibilizados no site da web-TV 

universitária. Cada assunto que for alvo de matéria deve ser encarado como um ponto 

de partida. Todas as conexões possíveis de serem exploradas pelo tema devem ser 

levadas em consideração na hora de montar a página final. E esta página deve ser capaz 

de agregar áudio, texto e vídeo de forma harmônica. Abaixo, imagem da montagem 

polifônica proposta por Eisenstein e de reportagem especial realizada pelo jornal 

argentino Clarín sobre os 20 anos da queda do muro de Berlim. As reportagens 

especiais deste jornal são as que, hoje, mais se assemelham à de montagem de 

Eisenstein na internet: 
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 Em termos de produção, a web-TV universitária deve procurar manter dois tipos 

distintos de matérias, para que possa, em primeiro lugar, dar conta da sua função como 

veículo de comunicação que é informar e, em segundo lugar, da sua função pedagógica, 

que é formar cidadãos e profissionais aptos a exercerem as diferentes funções essenciais  

da comunicação no mercado, sendo capazes de exercê-las de forma crítica, e, também, 

aptos a serem pessoas conscientes e que atuam em seus espaços no sentido de construir 

um mundo mais igual e justo.  

 Para tanto, no início do aprendizado dos estudantes, é preciso manter uma 

produção voltada para o factual, ou seja, para os acontecimentos do dia-a-dia, baseada 

em flashes diários, para que o estudante apreenda a lógica e a estrutura da linguagem 

audiovisual tradicional do jornalismo televisivo, a fim de que, posteriormente, tenha 

repertório visual, prático e teórico para poder propor novas formas de abordagem, por 

meio das reportagens especiais (que devem ter maior tempo de duração; em média, é 

indicado o tempo máximo de 5 minutos, por tratar-se de um veículo na internet), e que 

pelo caráter atemporal que exigem que deve versar sobre os diferentes temas de 

interesse da sociedade e da construção de novas estéticas e narrativas. 

 As reportagens especiais para poderem ser realizadas exigem que seus 

produtores já tenham consolidadas as noções práticas básicas do jornalismo audiovisual 

afinal, não é possível aprimorar algo a partir do nada; a busca por reinventar a roda, por 

vezes, acaba conduzindo a repetições de modelos já existentes que se acredita serem 

novos. Para produzir o novo é preciso repertório audiovisual de jornalismo, de cinema, 

de rádio e de impresso. Por isso, construir, em um primeiro momento uma base 
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conceitual e prática é muito importante. 

 O último aspecto que precisa ser abordado tem ligação com o item anterior e diz 

respeito aos gêneros no ambiente virtual. O jornalismo possui uma divisão em gêneros 

estabelecida, contudo a internet e sua produção acabaram por misturar as características 

desses gêneros tradicionais, dando origem a outros que não se enquadram nas divisões 

previstas. Alguns autores (SHEPHERD e WATTERS,1998; URETA, 2007; PAVLIK, 

2008; TEIXEIRA, 2011), em função desta hibridização de gêneros, têm defendido que o 

digital trouxe uma nova classe, o cibergênero. Cada autor utiliza uma terminologia 

própria para explicar que classe é esta, entretanto, basicamente, este gênero engloba a 

existência de um grupo de cibergênero que somente repete o gênero televisivo na web, e 

de outro grupo que trabalha os cibergêneros, utilizando-se das ferramentas da internet 

para produzir uma proposta diferenciada. Este último tipo de cibergênero deve ser o tipo 

que as web-TVs universitárias deverão colocar em prática, pois permite que a inovação 

apareça, abrindo espaço para a pesquisa e para a busca por novas formas de contar as 

histórias do jornalismo, contribuindo para o estabelecimento de uma nova gramática na 

internet. 

 Por último, cabe ressaltar que esta proposta foi baseada na observação de três 

experiências de web-TV universitária no estado do Rio de Janeiro e que não tem a 

pretensão de se apresentar como um formato ideal. Inovar, tentar, acertar e errar é parte 

fundamental do processo de apropriação da internet para a produção de conteúdos e 

circulação da informação para a consequente construção de conhecimento. Neste 

sentido, propor novos modelos, experimentar caminhos e formatos será fundamental 

para o aperfeiçoamento dos produtos finais e colaborará para que a formação dos 

profissionais envolvidos seja, cada vez mais, apoiada em interfaces e baseada em uma 

estrutura de ensino interdisciplinar.  
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CAPÍTULO CINCO - Considerações Finais 

 

 O presente estudo apontou duas questões fundamentais: a primeira é que a web-

TV universitária é um espaço diferenciado de aprendizado que possibilita aos estudantes 

do curso de comunicação social adquirir competências e habilidades fundamentais à sua 

prática profissional e concretizar a sempre buscada união entre teoria e prática dentro 

das instituições de ensino, permitindo, ainda, o incentivo e incremento da pesquisa na 

universidade, bem como um aprimoramento no exercício da função social desta, ao 

permitir que a sociedade se inteire do que ela vem realizando. 

 A segunda é que as web-TVs universitárias já trouxeram avanços para o 

jornalismo audiovisual na web no que tange à narrativa e, também, aos formatos de  

disponibilização de conteúdo. As três web-TVs estudadas nesta dissertação conseguem 

promover seus trabalhos, apesar de todos os variados desafios enfrentados, e 

incorporam as diferenças existentes, também, entre as instituições de ensino nas quais se 

encontram e os grupos que compõem suas equipes. 

 As propostas de web-TV do TJUFRJ e do Portal PUC-Rio Digital conseguem 

experimentar, em termos de linguagem, conteúdos de vídeo sem a figura de âncoras 

como as dos telejornais convencionais, desvinculando-se da estrutura tradicional do 

gênero e propondo nova forma de acesso aos conteúdos, ainda que pequem por não 

conseguirem integrar texto, áudio e vídeo, um dos pressupostos da disponibilização de 

conteúdos na internet. 

 O fato de todas as experiências ofertarem voz em seus produtos a diferentes 

atores, como estudantes, professores, membros de movimentos sociais, artistas etc., 

colabora para a construção de relatos plurais que apresentam mais do que um lado da 

história e fogem do maniqueísmo do jornalismo tradicional que fica, muitas vezes, preso 

aos apenas aparentes “dois lados da história”. A pluralidade de vozes é, sem dúvida, um 

dos aspectos mais positivos de todas as experiências constantes deste estudo. Ainda que 

as web-TVs universitárias tragam estas diferentes vozes de forma tradicional, o que 

compromete em parte essa qualidade. As diferentes falas que, por vezes, se opõem 

fazem com que a composição de cada narrativa fique enriquecida e com que o 

espectador seja levado a, realmente, tomar uma posição por si mesmo, após ver e ouvir 

os diferentes relatos. Ao contrário dos veículos tradicionais, nas web-TVs universitárias 
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é possível encontrar depoimentos de pesquisadores, líderes de movimentos sociais, 

estudantes, artistas, políticos, etc, o que contribui para a construção de um mosaico de 

opiniões diferenciada, mesmo que, na maioria das vezes, no formato do jornalismo 

audiovisual tradicional. 

 Outro diferencial das web-TVs universitárias como veículo de comunicação é o 

fato de tratarem de temas variados para além das pautas tradicionalmente impostas pela 

mídia tradicional. Se na televisão, por exemplo, as experiências científicas realizadas na 

universidade ficam relegadas ao horário de sábado, às 6 horas da manhã, no Globo 

Universidade, ou a canais a cabo voltados para a divulgação científica, como, por 

exemplo, a TV Futura, o Discovery Channel e o History Channel, as web universitárias 

permitem que o usuário tenha acesso a estes conteúdos a qualquer hora do dia e - o 

principal - trazendo estas discussões para dentro da realidade brasileira. Através das 

web-TVs universitárias é possível vislumbrar o quanto é realizado pelas universidades 

em termos de progresso para as mais diversas áreas e como as inovações passam 

despercebidas por não terem visibilidade junto ao grande público.  Neste sentido, as 

web-TVs universitárias podem ser uma oportunidade preciosa para corrigir esta falha. 

 Além disso, no processo de estudar as diferentes experiências de web-TVs 

universitárias e refletir sobre suas produções, mensagens, linguagem e alcance, algumas 

questões fundamentais apresentaram-se e, embora não sejam foco do presente trabalho, 

merecem ser colocadas, ainda que somente sejam efetivamente trabalhadas em estudos 

futuros.  

 A relação entre comunicação, saberes e conhecimento, por exemplo, que se 

encontra estabelecida há muito tempo e encontra novos desafios com o 

desenvolvimento das tecnologias da comunicação e da informação, precisa ser 

repensada. Esta relação é interessante para que se possa repensar e transformar os 

processos comunicacionais, incluindo os das web-TVs universitárias. 

Entender este processo faz-se hoje mais do que necessário, pois vive-se um 

momento em que, apesar de existir uma facilidade de acesso a ferramentas como a 

internet, o que favoreceria o  acesso da sociedade ao conhecimento, não se percebe sua 

concretização plena. 

 Estudiosos, como Edgar Morin (2005), salientam que o conhecimento não pode 

ser algo restrito a um pequeno grupo de estudiosos que se autointitulam experts no 
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assunto tratado; ao contrário, o lugar do conhecimento é na rua. Ele deve e precisa estar 

à disposição de todos. Neste sentido, um espaço como as universidades pode colaborar 

para tornar este desejo uma realidade por meio de iniciativas como, por exemplo, as 

web-TVs universitárias, objeto de análise desta dissertação.  

 Através de suas produções, as web-TVs universitárias têm a possibilidade de 

promover a experimentação de aliar conhecimento e entretenimento, por meio da 

realização de programas inovadores, visualmente interessantes, com narrativas atraentes 

e que saibam dar a conhecer questões complexas de maneira clara, instigante e - por que 

não? - divertida. Verifica-se, porém, que as web-TVs universitárias ainda não atingiram 

esse ideal plenamente, mas possuem as ferramentas básicas para fazê-lo, bastando 

apenas que tenham  maior direcionamento e apoio aos seus trabalhos.  

 Não se pode perder de vista que a internet, como já mencionado anteriormente, 

vem produzindo mudanças efetivas na realidade social em que vivemos.  Esta 

capacidade foi adquirida por esse meio de comunicação em função, como demonstra 

Castells, dos elementos pertencentes a sua formação: 
A famosa ideia de que a internet é algo de 
incontrolável, libertário etc. está na tecnologia, mas 
porque ela foi desenhada, no curso de sua história, com 
esta intenção. Quer dizer, é um instrumento de 
comunicação livre, criado de forma múltipla por 
pessoas, setores e inovadores que queriam que fosse um 
instrumento de comunicação livre (Castells: 2013, p. 
262). 

 

Desde sua popularização nos anos 90, ela foi o elemento central que conduziu a 

sociedade então vigente a um novo modelo de sociedade, a chamada sociedade em rede. 

 O termo foi cunhado pelo sociólogo Manuel Castells para designar a sociedade 

“cuja estrutura social foi construída em torno de redes de informação a partir da 

tecnologia de informação microeletrônica estruturada na internet” (CASTELLS:2013, 

p.287). Isto significa que, para além de ser um mero instrumento tecnológico, a internet 

contribui para um novo tipo de organização da sociedade atual. É na internet que se 

processa, nos dias de hoje, o formato da vida das populações ao redor do globo. 

  As web-TVs universitárias podem ser uma resposta a estas questões que se 

apresentam na atualidade, por poderem ser efetivamente um local para a 

experimentação, a participação e a circulação do conhecimento. Neste sentido, estas 
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experiências podem apresentar-se como uma célula de resistência dentro de um 

organismo que parece não ser capaz de produzir inovações e abrir espaço para o 

diferente. 

 Mas, para que isto aconteça, as web-TVs universitárias precisam deixar de ser 

consideradas, dentro das instituições de ensino, como meros espaços de execução e 

transmissão de técnicas para o exercício da profissão e passar a ser encaradas como 

espaços de resistência, que fazem pensar sobre a realidade em que nos encontramos e 

sobre o jornalismo e a comunicação, readquirindo o seu lugar de ensino por excelência. 

A resposta não está nas web-TVs universitárias, mas, com certeza, poderá ser o embrião 

para muitas respostas que o ambiente digital  coloca e está contido em suas 

experiências. 
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