
E-mail para contato: teixeira.rb@gmail.com IES: FESV

Autor(es) Roberto Teixeira

Palavra(s) Chave(s): Comunicação, jornalismo, pauta, rede social

Titulo: Rede social Whatsapp pautando a notícia nas redações

Curso: Comunicação Social

Centro: Comunicação e Artes

RESUMO

Com a chegada das novas mídias à sociedade, as redações jornalísticas também têm mudando a forma de trabalho. A mudança que acontece está 
sendo estrutural e cada vez mais veloz, à medida que novas formas de se comunicar se popularizam. Este trabalho visa apresentar as mudanças 
que ocorreram na forma de produzir a notícia, mais especificamente, no recebimento da sugestão de pauta via a rede social WhatsApp. Como as 
redações jornalísticas lidam com essa nova situação? Implantaram uma forma de trabalhar com os dados recebidos no smartphone ou ainda 
estão se descobrindo para essa ferramenta? Pretende-se mensurar qualitativamente sobre como as redações estão utilizando a o aplicativo que 
pode ser uma nova e potente ferramenta para o trabalho jornalístico. Para análise quantitativa, foi realizada uma pesquisa sobre a repercussão 
do caso de esfaqueamento de dois jovens em um terminal rodoviário na cidade de Vila Velha (ES), nos dois principais jornais impressos do Estado, 
pelo período de dez dias, a contar a partir da data do assassinato. Para chegar a esses resultados, foi escolhida como metodologia a revisão de 
literatura e pesquisa bibliográfica para aporte teórico, além de coleta da coleta de dados já mencionada e entrevistas com editores dos dois 
principais jornais impressos do Espírito Santo, os periódicos: A Gazeta e A Tribuna. Até o momento, em fase final de conclusão do trabalho, no 
caso de A Tribuna, o fotojornalista não conseguiu chegar a tempo de encontrar todos os envolvidos no crime ainda no terminal. Porém, as fotos 
que repercutiam as redes sociais digitais foram obtidas no instante do crime e essas fotos e informações chegaram à redação. Essas imagens são 
importantes porque comprovam a existência de um fato, já que é comum circular boatos pelas redes. No caso de A Gazeta, a contribuição do 
cidadão via WhatsApp foi tão importante que em matéria divulgada no site do jornal, o Gazeta Online, há uma imagem no topo da notícia com 
informação de que aquela divulgação surgiu de uma sugestão através do aplicativo.
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