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RESUMO

A desterritorialização e reterritorialização das redações jornalísticas brasileiras, conceituação construída a partir de Deleuze e Guattari (1992), 
está tendo o aplicativo WhatsApp como elemento para divulgação de manchetes e atração de leitores para portais via smartphones.  A investida 
neste sentido dos jornais Estado de S. Paulo e O Povo do Ceará tem buscado e conquistado leitores no Rio e outros estados do país para os 
noticiários publicados nos portais destes dois jornais, sendo o primeiro com abrangência nacional e o segundo com características regionais.  Foi o 
que constatou levantamento feito no âmbito da pesquisa mais abrangente intitulada ‘Jornalismo na palma da mão: a distribuição de conteúdo 
pela cadeia tradicional do jornalismo por meio de celulares'. Desde 28 de março de 2016 o jornal 'Estado' envia manchetes via WhatsApp. Além 
das manchetes, as pessoas recebem vídeos da TV Estadão e os áudios das entrevistas veiculadas pela Rádio Estadão. As pessoas recebem as 
notícias em três horários fixos por dia: 8h, 12h e 18h. Mas também são notificadas em caso de notícias de última hora. O pioneirismo na investida 
de enviar manchetes do jornal pelo WhatsApp veio, porém, do Jornal O Povo do Ceará. Desde 27 de janeiro de 2016 o aquele grupo de 
comunicação faz o cadastro de leitores e internautas interessados em receber notícias por meio do aplicativo. A inscrição — com nome completo 
e telefone — deve ser feita no endereço opovo.com.br/whatsapp.  Após a ação, o usuário deve aguardar um contato da equipe do diário para 
passar a receber destaques da manhã e da noite, às 9h e 18h, além de notícias urgentes ao longo do dia. Desde a primeira semana, a ação dos 
dois jornais vem sendo acompanhada pela  presente pesquisa a partir de levantamento exploratório-descritivo qualitativo apoiado no método 
estudo de caso segundo Yin (2001). Estudo de caso é um método usado pelas Ciências Sociais que busca dados qualitativos a respeito de uma 
unidade particular. No presente trabalho, buscou-se o tipo explanatório explicativo (Yin, 2001), a partir da ação via aplicativo WhatsApp dos 
jornais Estado de S. Paulo e O Povo (CE) nos dias 27 e 28 de abril de 2017, quando os dois diários noticiariam a greve geral (ou paralisação 
nacional) convocada pelas Centrais Sindicais e outros setores da sociedade organizada para a sexta-feira, dia 28. Nessa análise pontuam-se a 
desterritorialidade e a reterritorialidade presentes nestas ações, a disrupção do horário de consumo de notícias, bem como o uso de emojis como 
linguagem na distribuição de manchetes de jornais pelo WhatsApp. Cabe pontuar que o termo “disrupção” foi pioneiramente apontado em 1995 
pelos professores da Universidade de Harvard Clayton Christensen e Joseph Bower, para, no âmbito da Administração, apontar inovações que 
oferecem produtos acessíveis e criam um novo mercado. No campo da Comunicação Social, tecnologias disruptivas têm provocado uma 
revolução e levado empresas do setor a uma crise sem precedentes, com acentuada queda do número de assinaturas e das vendas em banca, 
bem como das receitas publicitárias, resultando em demissões de jornalistas e lançamento de novos produtos, passando por investidas no campo 
da publicidade nativa nos moldes propostos por Ebele Wybenga (2013) e por ações multimidiáticas pelas redes sociais e aplicativos. Diante da 
base teórica e da metodologia expostas, a presente pesquisa sobre a ação dos jornais Estado de S. Paulo e O Povo do Ceará no WhatsApp 
constata a forma como os dois diários têm buscado e conquistado leitores no Rio e outros estados do país para os noticiários publicados nos 
portais destes dois jornais. Evidencia a monetização da ação pelos dois jornais, obtida por anúncios tradicionais e publicidade nativa, e como cada 
um  se apresenta no cenário  de desterritorialização e reterritorialização das redações jornalísticas brasileiras. Também pontua como os emojis 
são linguagem a serviço da linha editorial dos jornais.
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