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Desde o final do ano de 2010 o Canal Futura iniciou um processo de renovação nos seus modelos de produção de conteúdos jornalísticos.
Esta publicação faz uma reflexão sobre resultados e experiências
vividas durante os três anos de projeto, com foco em um dos eixos conceituais mais importantes: a produção em rede.
O projeto é mais abrangente e complexo do que esse relato pretende,
incluindo também a formação de pessoal, mudanças tecnológicas e a
busca de renovação da narrativa, dentre outros aspectos.
A intenção é compartilhar algumas boas práticas em relacionamento com a audiência, com os educadores e agentes sociais que têm hábito
de assistir ao Futura, com as comunidades acadêmicas de universidades
parceiras do canal, com as instituições privadas e redes educacionais
que se relacionam também com o canal, reconhecendo a importância e
potencializando a interlocução de diferentes setores da sociedade com
as equipes que fazem jornalismo na televisão educativa.

Agradecimento
Esta publicação resulta do compromisso com a mudança, assumido
pelos funcionários do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura (NJCF).
Que todos se sintam saudados e agradecidos.
Durante os últimos anos, o jornalismo do Futura encontrou nos colegas de outras áreas do canal, universidades, parceiros mantenedores e
diferentes atores sociais, um grupo de pessoas interessadas em contribuir e compartilhar suas experiências e conhecimentos, acumulados ao
longo de anos de trabalho.
Essa é uma oportunidade de manifestar um carinhoso e terno “muito obrigado”.
A Fundação Ford tem sido uma parceria importante, no esforço de
refletir sobre as possibilidades de realizar telejornalismo no modelo de
produção em rede. Sem o apoio constante dessa parceria institucional,
muitas das iniciativas imaginadas para os últimos três anos não teriam
chegado a bom termo.
Fica aqui registrado o reconhecimento do Canal Futura àqueles que
contribuíram para que este projeto se tornasse mais viável.
O projeto Rede Social e Telejornalismo de Interesse Público do Canal
Futura conta com a parceria institucional da Fundação Ford no Brasil.

O reconhecimento do importante potencial do trabalho colaborativo é
parte da história da Fundação Ford: as ideias de colaboração, participação e diversidade fundamentam o texto que apresenta a missão desta
instituição. Ao longo do tempo – e de forma mais intensa nos últimos dez
anos –, a importância do modelo do trabalho colaborativo em redes tem
sido reconhecida e priorizada pela Fundação Ford de múltiplas formas:
nas escolhas das parcerias que se estabelecem, nos projetos apoiados, na
maneira como a comunicação se estabelece interna e externamente e no
posicionamento da Fundação em um ambiente de crescente complexidade que é o campo da filantropia e da justiça social.
A parceria com a Fundação Roberto Marinho, através do apoio ao
projeto Telejornalismo educativo e produção em rede do Canal Futura,
significa para a Fundação Ford não apenas a oportunidade de reafirmar
seus compromissos com princípios como colaboração, horizontalidade,
abertura e participação democrática, mas também com valores como solidariedade e equidade, sem os quais a verdadeira colaboração não se
efetiva. Para além dos valores e princípios, a parceria com o Canal Futura
também responde a escolhas estratégicas para a Fundação Ford no Brasil – entre elas, a de trabalhar por um ambiente de comunicação no país
que reflita o compromisso com a democracia, com a diversidade e pluralidade de vozes e com o respeito e garantia da liberdade de expressão.
Nesta experiência rica do projeto Telejornalismo educativo e produção
em rede, vemos com satisfação alguns de nossos objetivos realizados
através da produção de conteúdos relevantes nos quais as diferentes raças, gêneros, grupos sociais e culturas que compõem a riqueza de nosso
tecido social estão representados e têm voz.
É com satisfação que a Fundação Ford recebe e saúda o relato que
se segue. Sentimo-nos parte viva e positivamente provocada pelas reflexões e aprendizados desta experiência inovadora – que acreditamos ser
um passo importante rumo a novas formas de ver, de pensar e de fazer
jornalismo; uma resposta apurada ao desafio de fazer comunicação qualificada e sintonizada com o tempo em que vivemos.

Nilcéia Freire • Representante da Fundação Ford no Brasil

Apresentação
O Canal Futura é
um projeto social de
comunicação, mantido
por recursos providos por
uma aliança de instituições
comprometidas com a
educação, a agenda social e
o desenvolvimento do país.

1997

Ao entrar no ar, em 22 de setembro de 1997, o Canal Futura iniciou uma
trajetória única no ambiente comunicacional brasileiro. Essa experiência
singular se deve a diversos aspectos, que diferenciam o canal de outros
projetos de comunicação estatais e privados em curso no país. Dentre
eles, merecem destaque o modelo de sustentabilidade, o compromisso
com a mobilização social e a opção pela produção de conteúdo em rede
com diferentes atores da sociedade.
O Canal Futura é um projeto social de comunicação, proposto e desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho, mantido por recursos providos por uma aliança de instituições comprometidas com a educação, a
agenda social e o desenvolvimento do país.
Essa condição determina o hibridismo da natureza do canal, que é
de interesse público, mas mantido pela iniciativa privada e por organizações brasileiras do terceiro setor. No Brasil e no mundo, o mais comum
é que a chamada “televisão educativa” seja organizada e mantida com
recursos estatais. Neste sentido, o modelo de sustentabilidade do Futura
é inovador e particular.
Também é um grande diferencial do Canal Futura o seu compromisso com a mobilização e a articulação social. Pensado inicialmente para
ser um agente dinamizador no campo educacional e social, após sua
origem o projeto passou a incluir uma equipe de mobilizadores entre
seus funcionários. Esses mobilizadores atuam em diferentes regiões do
país, estabelecendo articulações locais com instituições públicas, privadas, não governamentais, educadores e agentes sociais que, juntos,
formam as redes da sociedade, tão importantes para o modelo de atuação
do Canal Futura.
Lúcia Araújo • Gerente Geral do Canal Futura • João Alegria • Gerente de Programação, Jornalismo e Engenharia

A hipótese de um canal de televisão com uma equipe de trabalho
presencial, distribuída regionalmente pelo país, cuja função é promover
a mobilização social e multiplicar as possibilidades de apropriação dos
conteúdos realizados pelo Futura em diferentes territórios de atuação
social e educacional, provoca uma estranheza inicial, rapidamente superada, quando se tem acesso aos resultados desta ação para a dinamização
social e do próprio canal.1
Também remonta ao início do projeto a opção
pela produção de conteúdo em parceria com realizadores externos. Inicialmente, o Canal Futura estabeleceu processos e normas de gestão que viabilizaram
a contratação de produtoras independentes para a
em
de
realização de seus programas. Bem como estabelecanal Futura, seus profissionais
ceu uma metodologia para a “produção acompanhaperceberam a importância de
da” destes conteúdos, em que equipes do canal, que
produzir conteúdo em parceria.
tenham envolvimento direto com as produções em
curso, possam acompanhá-las, trabalhando para viabilizar sua qualidade artística, técnica, jurídica e de
conteúdo.
Intensas
Enquanto as tecnologias aplicadas à comunicatransformações nas
ção social sofriam intensas transformações, criando
tecnologias aplicadas
possibilidades novas de produção de conteúdo de
forma colaborativa, as equipes do canal aprimoraà comunicação social =
ram sua forma de trabalhar, conceituando e desenpossibilidades novas
volvendo processos que caracterizam uma solução
de produção de conteúdo
específica e autoral de “produção colaborativa” de
colaborativo.
conteúdos audiovisuais adequados ao uso em programação televisiva.
Durante os 16 anos de trajetória do canal, os profissionais
do Futura souberam perceber a importânprodução
cia de produzir conteúdo em parceria com diferentes
colaborativa = a interação
interlocutores do campo público, privado e com uma
dialógica entre diferentes grupos
diversificada rede de protagonistas sociais, transfore pessoas, que estejam
trabalhando para atingir um
mando seu modo de produção num dos diferenciais
objetivo em comum.
mais importantes do projeto.
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1 Uma interessante análise do valor social do Canal Futura pode ser verificada no artigo redigido pelo economista João
Pedro Azevedo (Banco Mundial), que analisou o canal pela metodologia conhecida como willingness to pay, que verifica a
atribuição de valor que os telespectadores brasileiros fazem ao projeto Futura. Saiba mais em: AZEVEDO, J. P. (2009). What
is the Value of Educational Broadcast?. Acesso em 2012, disponível em Social Science Research Network: SSRN: http://ssrn.
com/abstract=1332786

Para o Canal Futura, essa produção colaborativa pressupõe a interação dialógica e negociada entre diferentes grupos e pessoas, que estejam
trabalhando para atingir um objetivo em comum. Alia equipes internas
e externas em permanente interlocução sobre processos de produção em
curso, de modo a alcançar produtos nos quais todas as contribuições
possíveis tenham espaço de expressão, desde que não sejam descumpridas as obrigações legais vigentes, os princípios editoriais do canal e
os compromissos do Futura com a agenda da promoção educacional e
social no Brasil.
Sendo um canal de televisão comprometido editorialmente com
questões que o Brasil precisa enfrentar, como a educação de qualidade, a
formação dos jovens e seu acesso ao mercado de trabalho, o empreendedorismo e a sustentabilidade socioambiental, dentre outras, o Futura não
poderia deixar de rever suas práticas de produção e difusão da informação, promovendo uma atualização de processos e abordagens que leve
em consideração o atual contexto da sociedade brasileira, em transição.
Esta publicação sintetiza alguns resultados do esforço de renovação
do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, que pretende levar as práticas
de produção em rede, já assumidas por outros setores do canal, até os
programas jornalísticos da grade de programação.
Como os projetos de pesquisa e desenvolvimento são sempre dinâmicos e envolvem, permanentemente, avaliação e revisão das escolhas inicialmente
Projetos de
definidas, é preciso ter em conta que os objetivos
perseguidos até esse momento podem vir a ser revispesquisa e
tos e até substituídos por outros. É nessa perspectiva
desenvolvimento são
que esse relato deve ser recebido, como processo de
sempre dinâmicos e envolvem,
trabalho revelado, reflexão em curso, como conjunto
permanentemente, avaliação e
de propósitos em construção, que sempre podem ser
revisão das escolhas inicialmente
definidas,
submetidos à avaliação e mudança.

Rio de Janeiro, novembro de 2013.
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Síntese do projeto
de renovação do
jornalismo do
Canal Futura
Desde o segundo semestre de 2010, o
projeto Rede Social e Telejornalismo de
Interesse Público, de renovação do Núcleo
de Jornalismo do Canal Futura e seus
produtos, vem sendo delineado.
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Neste capítulo são explicitadas as escolhas feitas até o momento, propiciando uma melhor compreensão sobre como a ação foi organizada e está
sendo conduzida com a participação da equipe interna e de consultores externos, ligados ao Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo
(PROJOR).2

PROPOSTA E OBJETIVOS • Os quatro itens apresentados a seguir sintetizam os objetivos do projeto. Como os
projetos de pesquisa e desenvolvimento são sempre dinâmicos e envolvem,
permanentemente, avaliação e revisão
das escolhas inicialmente definidas, é
preciso ter em conta que os objetivos
apresentados a seguir podem vir a ser
revistos na continuação do trabalho.
Tais objetivos já passaram pela
análise e foram objeto de intervenção
concreta dos profissionais do Canal
Futura e de outras instituições. Assim,
apesar de o projeto estar em desenvolvimento, já não pode ser considerado
apenas como uma proposta. O correto
é entender que as ações já foram iniciadas e que o projeto está em curso.

Objetivos do projeto

1. Atuar em pesquisa e desenvolvimento de
modelos operacionais e formatos narrativos para
produção e análise de informação de interesse
público, com possibilidade de replicação em
veículos de comunicação do Brasil e do exterior.

2.

Estabelecer espaço interinstitucional
permanente de diálogo, pesquisa, produção de
conteúdos, exibição e formação de profissionais
para atuação no Canal Futura ou em outros
veículos de comunicação de interesse público,
que caracterizem práticas de atuação em rede.

3. Revisar produtos jornalísticos do Canal
Futura, inclusive com a criação de novos
formatos.

4. Efetuar revisão conceitual e operacional do
Núcleo de Jornalismo do Canal Futura.

2 Um grupo de profissionais ligados ao PROJOR atua em consultoria permanente a este projeto. São eles: Carlos Eduardo Lins
da Silva, Caio Túlio Costa e Eugênio Bucci. O PROJOR está envolvido em todas as etapas do trabalho e em contato direto com
os diferentes níveis funcionais implicados. Foi estabelecida uma rotina de encontros quinzenais com os líderes do projeto e
outros, agendados periodicamente, com toda a equipe. Os debates conceituais, a visualização e análise coletiva de produtos, a
observação em campo das práticas da redação são algumas das metodologias de trabalho adotadas junto à consultoria. Atualmente, os consultores também fazem a interlocução diária a distância sobre o editorial dos programas do jornalismo do canal.

Nos demais capítulos dessa publicação, poderão ser encontradas informações sobre pesquisas, estudos e atividades já cumpridas, que têm
correspondência com os quatro objetivos acima apresentados. O aumento da participação e das contribuições de produtores externos para os
conteúdos jornalísticos do canal, os chamados públicos de produção, a
realização de jornadas nacionais e internacionais de formação e a Declaração de Compromissos Editoriais para o Jornalismo do Canal Futura são
alguns exemplos de resultados já alcançados e diretamente relacionados
aos objetivos.

EIXOS CONCEITUAIS • Em sua concepção, o projeto Rede Social e
Telejornalismo de Interesse Público foi contemplado com a definição de
dois macroeixos conceituais. Estes eixos são amplos e suficientes para
abranger todo o conjunto de ações pretendido pelo projeto, como se pode
observar a seguir:

Eixo da centralidade da narrativa: produção de conteúdos de interesse público que
resulta do investimento na criação de estratégias narrativas que atendam ao propósito de melhorar o padrão de qualidade do
conteúdo apresentado nos programas de
TV e outros espaços de difusão de conteú
dos jornalísticos do Canal Futura e seus
parceiros.

Eixo da produção em rede: produção de
conteúdos de interesse público que resultam da atuação em redes colaborativas
presenciais e virtuais, de forte acento digital, que se configuram como ambientes
comunicacionais de baixa hierarquização
e grande diversidade de expressões, com
fluência em comunicação, educação, mobilização, mediação e articulação social.

A atuação em rede caracteriza o projeto social de comunicação no
qual o Canal Futura consiste. Apesar de sua face mais visível situar-se
justamente na tela da TV, o projeto Futura abrange muitas e diferentes
iniciativas de atuação social, que resultam das atividades permanentes
de mobilização e articulação social, como já foi explicitado no texto da
Apresentação.
Nos últimos anos, esse trabalho de estabelecer interlocução permanente com diferentes setores sociais vem sendo incrementado, de modo
a apontar para um processo de produção de conteúdo que envolve diretamente a audiência.
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Neste projeto, o termo audiência será utilizado
O termo audiência
para designar, de forma genérica, diferentes grupos e
será
utilizado
para designar,
pessoas que interagem com conteúdos disseminados
de
forma
genérica,
diferentes
pelas diversas soluções de distribuição de produtos
grupos e pessoas que interagem
atualmente disponíveis e em uso pelo Canal Futura:
com conteúdos disseminados
televisão, internet, publicações, jogos e kits educapelas diversas soluções de
cionais.
distribuição de produtos
A audiência não deve ser entendida como um
atualmente disponíveis e em uso
ente abstrato e passivo frente aos conteúdos que repelo Canal Futura: televisão,
cebe, mas como coletivo de sujeitos sócio-históricos,
internet, publicações, jogos e kits
estabelecendo incessantes processos de interação e
educacionais.
apropriação cultural, que ressignificam de forma crítica os conteúdos com os quais interagem.
A audiência também deve ser considerada na sua dimensão expressiva: como sujeito de produção cultural própria, que estabelece interações de autoria e coautoria com os meios de comunicação. No caso do
Canal Futura, através da atuação em rede. A atuação em rede diferencia
e caracteriza o Canal Futura, fortalecendo sua condição de projeto social
de comunicação de interesse público.
O eixo da centralidade narrativa tem relação com o contexto do jornalismo internacional e do Brasil. Parte do sentimento em comum entre
os profissionais do campo de que os conteúdos chamados de “jornalísticos” apresentam um esgotamento, que se manifesta na forma narrativa
das produções, mas também no aspecto editorial.
A busca de qualidade aqui compreendida envolve uma revisão profunda de fluxos e processos de trabalho dos profissionais do campo, a
riqueza e diversidade do léxico da linguagem com a qual atuam, as escolhas editoriais que cada veículo estabelece para os conteúdos que realiza
e distribui.
Num primeiro momento, o projeto tomou como inspiração para a
busca de qualidade narrativa o movimento conhecido como new journalism, por este ter caracterizado, a partir dos anos 1960, principalmente
nos Estados Unidos da América, um conjunto de transformações narrativas e processuais similar ao que se pretende com o projeto de renovação
do jornalismo do Futura.

NEW JOURNALISM
Em seu verbete dedicado ao tema, a Columbia
Encyclopedia3 define new journalism como um
estilo de escrita e criação jornalística, adotado principalmente por jornalistas norte-americanos durante os anos 1960 e 1970.
Numa época marcada por intensas
transformações políticas, sociais e culturais,
os praticantes do new journalism apropriaram-se de técnicas da escrita ficcional e literária – um recurso nada convencional dentre os jornalistas e métodos de produção da
notícia naquele tempo –, para criar um estilo
autoral e intenso, marcado por uma forte pessoalidade na abordagem dos fatos, reconstruindo diálogos ocorridos durante os acontecimentos retratados e incorporando gírias,
valorizando a narrativa desde o ponto de vista
de seus personagens e entrevistados.
Este movimento teve desdobramentos
em várias partes do mundo, onde recebeu
diferentes designações, como Jornalismo

Literário e Jornalismo de Autor. Sem dúvida, duas de suas marcas mais fortes são
a presença de um “narrador-autor” claramente nomeado no texto e a busca de um
texto atrativo, de acento literário. Talvez daí
advenha a tentativa de diferentes pesquisadores em estabelecer fios históricos que
interliguem no tempo esses “novos jornalistas” dos anos 1960 a antecessores do século
XIX e XX. É nesta busca de antecedentes que
são lembrados, por exemplo, autores como
Charles Dickens4 e, no caso específico do
Brasil, Euclides da Cunha5.
A expressão já era conhecida nos anos
1920, quando Robert E. Park, autor de The
natural history of the newspaper6, refere-se ao
surgimento do penny press7 em 1830, como
new journalism; a mesma categoria em que o
autor coloca o New York World8, diário nova-iorquino dirigido pelo conhecido Joseph Pulitzer durante mais de duas décadas e criado
em 1880. Ou seja: o processo de industrialização e urbanização mudou a face dos Esta-

3 Columbia Encyclopedia. (2011 30-07). Answer.com reference answers. Retrieved 2011 30-07 from Answer.com: http://www.
answers.com/topic/new-journalism
4 Charles Dickens (1812-1870): foi jornalista, começando como cronista judicial e, depois, fazendo relatos dos debates parlamentares e cobrindo as campanhas eleitorais pela Grã-Bretanha afora, de diligência. Os seus Sketches by Boz são constituídos por pequenas peças jornalísticas em forma de retratos de costumes, originalmente escritas para o Morning Chronicle. Ao
longo da sua carreira, Dickens continuou, durante muito tempo, a escrever para jornais. Com pouco mais de vinte anos, o
seu The Pickwick Papers estabeleceu o seu nome como escritor. Em 1838, em decorrência do sucesso de Pickwick, propõe a
publicação de Oliver Twistna qual, pela primeira vez, apontava para os males sociais da era vitoriana. O romance era divulgado
em folhetins semanais.
5 Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866-1909): foi escritor, professor, sociólogo, repórter jornalístico e engenheiro,
tendo se tornado famoso internacionalmente por sua obra-prima, Os Sertões, que retrata a Guerra dos Canudos. Durante
a fase inicial da Guerra de Canudos, em 1897, Euclides escreveu dois artigos intitulados A nossa Vendeia que lhe valeram
um convite do jornal O Estado de S. Paulo para presenciar o final do conflito como correspondente de guerra. Isso porque ele
considerava, como muitos republicanos à época, que o movimento de Antônio Conselheiro tinha a pretensão de restaurar a
monarquia e era apoiado por monarquistas residentes no país e no exterior.
6 PARK, R. E. (1923). The natural history of the newspaper. The American Journal of Sociology , XXIX (3), 273-289.
7 Tipo de jornalismo surgido por volta de 1830, nos Estados Unidos, caracterizado por publicações muito baratas e voltadas
para os temas do jornalismo policial, tragédias pessoais, aventura e fofoca. Foi responsável por popularizar a leitura de jornais.
8 New York World foi um jornal publicado em Nova Iorque entre 1860 e 1931, que ficou sob o comando editorial de Joseph
Pulitzer entre 1883 e 1911.
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dos Unidos durante a metade final do século
XIX e os jornais que circulavam no país entraram numa nova era, conhecida também
como new journalism, que foi marcada pela
urbanização, pela formação de novos hábitos na vida social e cultural. Este conjunto de
transformações na experiência existencial
humana que é conhecido como Modernidade
teve nos jornais e revistas uma de suas principais manifestações.
Também foi chamado deste modo – new
journalism – o jornalismo que começou a
surgir naquele país após a Segunda Guerra
Mundial, quando os Estados Unidos experimentaram uma grande prosperidade. Mas,
apenas durante os anos 1960 o termo new
journalism ganhou popularidade, passando
a ser utilizado de formas mais clara e recorrente. As definições que começam a ser
delineadas a partir daí exprimem o new journalism como um jornalismo participante, que
busca apresentar os fatos como foram observados pelo repórter-autor, um jornalismo
mais sensível, mais profundo, investigativo,
humanista, reformista.9
Numa visão geral do modelo, para os
profissionais que se assumem como “novos
jornalistas”, o autor deve estar presente e
acompanhar os fatos, para captar conversas, gestos, expressões faciais, detalhes do
ambiente. É um jornalismo etnográfico, de
observação e caderno de campo.
O profissional do new journalism deve
esforçar-se para inferir o modo de pensar
dos seus personagens reais, para reconstituir
suas motivações e sentimentos com base em
pesquisas e entrevistas. Aliás, a entrevista é o

instrumento mais poderoso do new journalism,
uma vez que ele é focado mais no fator humano do que no fato noticioso em si.
É também um jornalismo que inclui o
making of, o bastidor da produção, que tem
tanto valor quanto as conclusões do repórter
sobre o personagem e o conjunto de fatos
abordados.
No campo estilístico, o new journalism
recupera recursos narrativos da literatura
como os diálogos, as descrições minuciosas,
as figuras de pontuação pouco convencionais
no jornalismo dominante, como reticências
e exclamações, além de interjeições, onomatopeias e outros recursos heterodoxos de
linguagem. Em tudo, o mesmo rigor de apuração e pesquisa que se espera de qualquer
jornalismo sério, ético, de qualidade.
Em síntese, como se viu acima, trata-se
de um relato artístico e criativo, que se utiliza
de técnicas da escrita literária, investigação
profunda e detalhada e tradução das diferentes subjetividades envolvidas.
Os escritores do new journalism trouxeram novas abordagens para temas e áreas já
tratados pelos jornais do seu tempo. A Guerra do Vietnã é um exemplo de temática muito
recorrente nos jornais dos anos 1960 e 1970,
mas que foi tratada de modo muito distinto
por vários dos profissionais que se dedicaram ao new journalism.
Outras vezes, temáticas corriqueiras
nos jornais, como o mercado financeiro,
foram quase que reinventadas ao receberem um tratamento com as técnicas
desenvolvidas pelos profissionais do new
journalism.

9 Como se pode verificar em: MACDOUGALL l, C. D. (1963). Interpretative reporting. Macmillan.

A proposta de trabalho, da qual resulta
o new journalism, nem sempre foi corretamente compreendida, como se pode perceber na definição de dicionário que afirma:
“jornalismo caracterizado pela interpretação subjetiva de repórteres e uso frequente
de elementos dramáticos ficcionais”,10 em
que é evidente a sugestão de algo puramente literário, de impressões pessoais e
exagero descritivo. Ou então, como aparece
no dicionário da Harper Collins: “estilo de
jornalismo originado nos Estados Unidos
nos anos 1960, que utiliza técnicas tomadas de empréstimo da ficção para retratar
uma situação ou evento o mais próximo
possível da realidade”11 em que, mais uma
vez, o aspecto literário é o único ressaltado,
contribuindo para uma visão simplificada
das técnicas, abordagens e estilo de texto
do new journalism.
Considera-se que Tom Wolfe tenha
sido um dos principais agentes em defesa

do uso do termo new journalism pós-1960.
Em seu artigo de 14 de fevereiro de 1972
na revista New York, intitulado O nascimento do Novo Jornalismo (The birth of
“The New Journalism”),12 o autor anuncia
e nomeia o surgimento do gênero narrativo aqui enfocado. Porém, a obra considerada fundadora é a coletânea de artigos
organizada pelo mesmo autor e publicada
em 1973, The New Journalism, incluindo
textos seus e de Truman Capote, Hunter S.
Thompson, Norman Mailer, Joan Didion,
Robert Christgau e outros.13
Em sua manifestação mais comum,
o new journalism foi utilizado principalmente em revistas como a precursora
The New Yorker, e outras, dentre as quais
se destacam Esquire, New York, Rolling
Stone, The Atlantic Monthly, Harper’s, CoEvolution Quartely e durante um curto período de vida nos anos 1970 a Scanlan’s
Monthly.

10 Do original: “Journalism that is characterized by the reporter’s subjective interpretations and often features fictional dramatized elements”. In: Houghton Mifflin Company. (2009). The American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton
Mifflin Company.
11 Do original: “a style of journalism originating in the US in the 1960s, which uses techniques borrowed from fiction to portray a situation or event as vividly as possible”. In: HarperCollins Publishers. (2003). Collins English Dictionary – Complete and
Unabridged . New York: HarperCollins Publishers. [NOTA: Concluiu-se que o uso do termo “vivamente”, em português, não dá
conta de comunicar o correto sentido do uso do termo “vividly” na citação original, e que expressões como “fielmente” também
não seriam adequadas. Por isso a adaptação para “o mais próximo possível”, com a intenção de comunicar a busca de traduzir
claramente, com imagens literárias fortes e ricas em detalhes, as pessoas e fatos retratados nestes trabalhos.]
12 WOLFE , T. (1972, 14-fevereiro). The birth of “The New Journalism”. New York , pp. 30-31.
13 Nomes do new journalism: Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, Joan Didion, George Plimpton, Jimmy Breslin, Gay Talese,
Norman Mailer, Truman Capote, P. J. O’Rourke, Terry Southern. Saiba mais em: WOLFE, T., & Johnson, E. W. (1973). The New
Journalism. New York: Harper & Row.
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JORNALISMO NOVO NA TELEVISÃO? • As principais características que identificam e diferenciam
Jornalismo
o new journalism podem e devem ser revisitadas na
Narrativo é a expressão
formulação de uma proposta como a do Canal Fuque melhor abarca as pretensões
tura, na qual a produção em rede, nos moldes dedo projeto de jornalismo do Canal
finidos nas páginas anteriores, ocupa um lugar de
Futura, e que, ao mesmo tempo,
destaque ao lado da preocupação com uma narrativa
leva em consideração e incorpora
de qualidade.
a inspiração inicial no new
Neste projeto, a coautoria é um componente
journalism.
fundamental e fortalece a inserção do Projeto Futura
no contexto contemporâneo da comunicação, valorizando os autores e deslocando a origem das narrativas para os territórios onde elas acontecem.
Apesar de inspirado inicialmente no new journalism, este projeto
não se limita às conquistas que podem ser atribuídas à experiência histórica que caracterizou este movimento e seus protagonistas.
Outro aspecto a ser revisto na inspiração inicial é o que diz respeito
ao meio de difusão. O new journalism predominou em revistas e em
alguns outros periódicos, mas esse projeto busca materializar-se em diferentes e recentes meios de difusão de conteúdos jornalísticos, como a
televisão e a internet, que são, em muito, diferentes daquelas revistas e
livros do new journalism.
Deste modo, seguindo as tendências entre pesquisadores do campo
da comunicação, definiu-se pela expressão Jornalismo Narrativo, como
aquela que melhor abarca as pretensões deste projeto, e que, ao mesmo
tempo, leva em consideração e incorpora a inspiração inicial no new
journalism.
Quando aqui se fala em “qualidade narrativa” e “eixo da centralidade narrativa”, o que se busca é que os conteúdos produzidos pelo Núcleo
de Jornalismo do Canal Futura e seus parceiros traduzam em forma, conteúdo e originalidade um jornalismo narrativo produzido na perspectiva
da produção em rede com a sociedade e com diferentes parcerias no
campo da comunicação.

J

JORNALISMO NARRATIVO E OS AUTORES LATINO AMERICANOS •
Convidado para o IV Encontro de Jornalismo em Rede do Canal Futura,
em julho de 2011, o Diretor Geral da Fundación Gabriel García Marques para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello
Banfi, contribuiu para aproximar o projeto do contexto Ibérico e Latino
Americano.
Numa perspectiva regional, podemos identificar como “pais fundadores” deste gênero de narrativa jornalística na América Latina, autores como José Martí (Cuba), Rubén Darío (Nicaragua), Manuel Gutiérrez Nájera (México), Julián del Casal (Cuba) e Euclides da Cunha
(Brasil), entre outros. Todos eles em atuação na passagem do século
XIX para o XX.
A estes autores se seguiram outros no século XX, como Salvador
Novo (México), Roberto Arlt (Argentina), César Vallejo (Perú), Rodolfo
Walsh (Argentina), Tomás Eloy Martínez (Argentina) e o próprio Gabriel García Márquez (Colômbia).
Apesar dos vários nomes que esse gênero de escrita recebeu na região – jornalismo literário, jornalismo narrativo, jornalismo de autor –
há uma tendência a denominá-lo como crônica do jornalismo narrativo, e aos seus autores como cronistas. Suas características principais
ficam bem delineadas na fala de Juan Villoro durante suas aulas na
Oficina de Jornalismo Narrativo promovida pela FNPI em Buenos Aires
no ano de 2011:

Juan Villoro:
“A crônica é o ornitorrinco da literatura porque toma emprestado os recursos estilísticos da
narrativa, a construção de personagens da dramaturgia, a síntese da poesia, a observação
rigorosa do repórter de rua, a dedicação exaustiva e obsessiva da pesquisa e do pesquisador.
A crônica é o mais literário dos gêneros jornalísticos e o mais jornalístico dos gêneros
literários.”14
Para Jaime Abello Banfi, o cronista enfrenta os desafios de sempre
para os criadores. A definição de um estilo, de uma voz própria. O conhecimento do idioma no qual escreve. O domínio das estruturas de
texto e dos recursos narrativos. A ética e a responsabilidade com a produção e difusão do texto e das informações. Que se somam às regras

14 Juan Villoro. Taller de periodismo narrativo. Buenos Aires, 8 a 12 de agosto de 2011.
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atuais para a qualidade do jornalismo narrativo, tais como a qualidade
do trabalho de campo, nas ruas e nas redes. A exatidão e a transparência naquilo que comunica. A dosagem correta do grau apropriado
de subjetividade na produção. O compromisso com a experimentação
criativa, com a abertura às diferentes audiências, com um jornalismo
para a promoção do conhecimento e não simplesmente para visar o
sucesso.
Ao identificar esses desafios, Jaime Abello Banfi atua como se colocasse para o Núcleo de Jornalismo do Canal Futura um horizonte
programático. Na busca de um jornalismo em rede e de maior qualidade, tais devem também ser os desafios pessoais e coletivos da equipe
do canal responsável pela construção do jornalismo narrativo do Canal
Futura.

DIMENSÕES METODOLÓGICAS • Em longo prazo, o que se busca,
como um resultado final de todo o projeto, é também a remodelação do
Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, para que possa atuar permanentemente em três dimensões: a Dimensão Formativa, a Operacional e a
Expressiva.
Dimensão Formativa • A Dimensão Formativa envolve formação permanente em Serviço de profissionais do Canal Futura, televisões universitárias, outras televisões, veículos de comunicação e instituições do terceiro setor em parceria institucional, inclusive televisões de outros países.
A Dimensão Formativa inclui a formação permanente de toda a
equipe interna e da rede de realizadores externos. Será viabilizada pela
contratação de profissionais selecionados no ambiente interno e externo,
para oferecer cursos de curta duração aos jornalistas e, também, para se
envolverem em pesquisa e na realização de conteúdos, compartilhando
temporariamente o espaço de trabalho da redação tradicional.
Outro componente da Dimensão Formativa são as Residências de
Formação, quando profissionais oriundos de outras televisões e veículos
de comunicação são selecionados para residência de formação, quando
passam a integrar as equipes do canal, participando de todas as atividades regulares.
No estágio atual do projeto, essa possibilidade tem sido viabilizada
durante os períodos de substituição de férias de profissionais da equipe
do Futura, quando se prioriza a contratação temporária de jornalistas das
redes de produção que o Canal Futura articula.

O trabalho de pesquisa, que compreenderia pesquisadores e bolsistas de iniciação científica ligados a avaliações de produtos e estudos de
recepção num viés interdisciplinar, ainda não foi iniciado.
Dimensão Operacional • A Dimensão Operacional diz respeito à revisão
do modelo operativo e tecnológico da produção de conteúdos em “redações de jornalismo”, tendo em vista um melhor ajustamento ao desenvolvimento conceitual dos conteúdos em produção.
Essa dimensão implica em uma revisão de três componentes básicos do universo das redações: Fluxos e Processos de Produção, Funções
e Perfis dos Profissionais e Modelo Operacional e de Gestão. Vários experimentos foram realizados até o momento, visando à reorganização da
equipe permanente do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura de maneira mais fluida e interativa. O principal movimento visa a descaracterizar
a tradicional organização das redações em “equipes por produtos”, de
modo a fazer os profissionais e funções interagirem entre si de diferentes
modos.
Dimensão Expressiva • A Dimensão Expressiva engloba a realização de
conteúdos de interesse público atinentes aos eixos conceituais da “centralidade da narrativa” e da “produção em rede”, com a participação de
funcionários do Canal Futura e de outros profissionais e estudantes universitários selecionados. Além da contratação e capacitação de empresas
privadas e organizações do terceiro setor para a produção acompanhada
de conteúdos de interesse público.
A Dimensão Expressiva está organizada em duas ações básicas. A
Produção Interna, que consiste na criação, produção e exibição de conteúdos com equipe permanente. E a Produção em Rede, traduzida na
seleção de parceiros externos e curadoria editorial, para a produção em
rede e exibição de conteúdos. As duas são ações ininterruptas e já iniciadas pelo projeto.
Com a continuação do projeto, virão outras ações complementares
às que foram detalhadas até aqui, mas também estruturantes, como: a
Formação do Conselho Editorial; a Produção e distribuição do Guia de
Narrativas do Canal Futura; Organização da Lista de Referência para Parcerias no Terceiro Setor e na Produção Independente; Ações de internacionalização do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura.
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Organização tradicional de uma redação

Organização da redação do Futura

Coordenador de Jornalismo
Editores
Repórteres
Realizador externo

Telejornalismo e
produção em rede
A analise da Produção
em Rede de conteúdos
audiovisuais, quando ela se
dá no campo do jornalismo,
especificamente a
partir das experiências
desenvolvidas no Núcleo
de Jornalismo do Canal
Futura
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Neste capítulo, se analisa a Produção em Rede de conteúdos audiovi
suais, quando ela se dá no campo do jornalismo, especificamente a partir
das experiências desenvolvidas no Núcleo de Jornalismo do Canal Futura
visando a atender o projeto quando ele coloca como meta:

Eixo da produção em rede: produção de conteúdos de interesse público que
resultam da atuação em redes colaborativas presenciais e virtuais, de forte acento digital, que se
configuram como ambientes comunicacionais de baixa hierarquização e grande diversidade de
expressões, com fluência em comunicação, educação, mobilização, mediação e articulação social.

A produção em rede, entendida basicamente como a realização de
conteúdos em que há algum tipo de envolvimento ou participação de
pessoas que não sejam funcionários do canal e que possam influenciar
editorialmente nas produções, conta, no Futura, com uma pluralidade de
interlocutores como os produtores e realizadores independentes, canais
de TV no Brasil e no exterior, organizações não governamentais, entes
públicos e outros; que por vezes participam ativamente dos projetos editoriais da casa.
Um projeto de comunicação, privado ou de Estado, se faz de interesse público a partir da intensidade e da qualidade do relacionamento
que seu projeto editorial estabelece com a sociedade. A sociedade é quem
determina se um bem público é ou não de interesse público. Daí a importância para um projeto social de comunicação, como o Canal Futura,
investir permanentemente em soluções de relacionamento e produção de
conteúdo em rede com a sociedade.

INTERPRETAÇÃO DA DINÂMICA DA PRODUÇÃO EM REDE • A produção colaborativa de conteúdos audiovisuais está relacionada a um
contexto mais amplo de produção social que o pesquisador Filipe Barros denominou como comunicação colaborativa.15 Ou seja, o conjunto das
“práticas midiáticas que estão ancoradas nos usuários para a produção
dos conteúdos”. Segundo esse autor, a comunicação colaborativa ganhou mais visibilidade nos últimos anos devido às várias experiências
de produção de conteúdo que eclodiram na internet, como a Wikipedia
(www.wikipedia.org) e o Overmundo (www.overmundo.com.br).
Portanto, “as práticas colaborativas estão relacionadas com o momento atual vivido pela internet, no qual as ferramentas de publicação
de conteúdo são amplamente difundidas e são relativamente fáceis de
serem manipuladas”.16 É esse momento histórico, político e social no
qual se dá a expansão das soluções de comunicação participativa e
que vem sendo chamado de web 2.0. As várias mudanças atuais “geram uma reconfiguração no campo
da comunicação, tensionando o modelo dominante
do broadcast, no qual apenas um seria responsável
A Wikipedia e Overmundo são
pela comunicação”.17 Alguns estudos denominam
bons exemplos de comunicação
esse fenômeno como liberação do polo emissor, cacolaborativa, aonde, ao invés de
racterizando uma reacomodação do modelo majorium-para-muitos
tário de comunicação um-para-muitos, a partir das
novas possibilidades de produção e distribuição de
conteúdos em soluções de comunicação no modelo
muitos-para-muitos. Barros, no entanto, sem perder
de vista o mercado e os grandes conglomerados de
comunicação, sugere um tratamento mais razoável
para o fenômeno, entendendo-o como democratié muito-para-muitos.
zação do polo emissor. Numa perspectiva de maior
participação de pessoas e grupos na produção de
conteúdos em rede, que acabam sendo distribuídos
para muitos.
No Canal Futura, o conceito de produção colaborativa pode ser pensado de modo semelhante ao que

15 Mais informações dessa discussão podem ser encontradas em: BARROS, F. (2007). Produção e edição colaborativa na
internet: o caso do Overmundo. Ciberlegenda, 9 (19).
16 Idem, ibidem.
17 Idem, ibidem.
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foi indicado acima para os conteúdos disponíveis na rede mundial de
computadores, principalmente tendo-se em vista um processo diferenciado de produção. Ou seja, um processo de produção para o qual concorreram diversos interlocutores (indivíduos ou instituições), de modo a
configurar um resultado (conteúdo audiovisual) que reflita a convergência em direção a determinado consenso de produção de sentido, negociado com todos os envolvidos e tendo em vista os compromissos editoriais
e responsabilidades – inclusive as obrigações legais – às quais um canal
de televisão está submetido pela legislação de radiodifusão em vigor no
Brasil.
Na construção de verbetes da Wikipedia, por exemplo, diferentes
autores podem intervir na edição do texto, alterando-o para corrigir informações ou adicionar novos detalhes, contribuindo efetivamente para
a redação final publicada na internet. Se há discordância em relação a
procedimentos de edição colaborativa, o ambiente da Wikipedia dispõe
de espaços de discussão entre colaboradores, de modo a se construir
consenso. Porém, a baixa regulação que caracteriza a rede mundial de
computadores cria ambientes editoriais menos restritivos, se comparados ao ambiente regulatório das concessões de serviços de comunicação,
como a televisão educativa.
Assim, características importantes da produção colaborativa na
web, como a coautoria e a autorregulação, não podem ser transpostas de
forma “automática” para a produção em rede para a televisão.
Ao optar pela produção colaborativa de conteúdos audiovisuais, um
canal de televisão deve estar consciente das consequências e responsabilidades que essa escolha implicará. As experiências do Núcleo de
Jornalismo do Canal Futura com esse modelo de produção mostram que
há um determinado conjunto de questões sempre presentes nas relações
de produção, cujo enfrentamento implica diretamente o sucesso ou insucesso das iniciativas.
A condição de institucionalidade, a valoração e remuneração da
produção, a constituição e operação das redes de produção, a questão
editorial e das narrativas e a titularidade são, a seguir, introduzidas e
explicadas.

A questão da institucionalidade • Não é incomum que organizações da sociedade civil operem sob o signo da informalidade. Ou mesmo que, quando já se tenham constituído legalmente, mantenham várias de suas ações num clima de informalidade.
Disso advém uma das maiores dificuldades para que órgãos públicos e
empresas de comunicação consigam se relacionar com o coletivo de atores sociais em situação de produção de conteúdos em rede.
Para atender à legislação brasileira que regula a radiodifusão, a produção de conteúdos audiovisuais para a emissão por meio de canais de
televisão impõe um conjunto de procedimentos e um rigor burocrático
que pode inviabilizar parcerias de produção colaborativa. Autorizações
de imagem e voz, contratos com prestadores de serviço, recolhimento
dos pagamentos relativos à utilização de fonogramas, a emissão de Certificado de Produto Brasileiro (CPB/Ancine) e do Certificado de Registro de
Título (CRT/Ancine), de alvarás judiciais para a gravação com menores,
são alguns exemplos de rotinas que devem ser seguidas para que uma
obra audiovisual esteja liberada para exibição na TV.
Apenas no caso da emissão de alvarás para a gravação com menores,
para aprofundar um pouco mais, são exigidos vários outros documentos,
como a autorização dos pais, o roteiro das gravações, a especificação dos
locais onde elas se darão, um atestado de saúde de cada menor e assim
por diante.
Portanto, a sensação mais comum, sempre exteriorizada pelas organizações da sociedade, é a de que a parceria com uma televisão trouxe-lhes um conjunto enorme de obrigações, fruto da institucionalidade da
ação. Essas obrigações não estavam presentes nos seus fluxos de criação

Modularidade e
granularidade da ação, são
soluções possíveis para a questão
da institucionalidade ao promover
uma distribuição equilibrada das
tarefas, de forma pertinente à
condição institucional de cada
parceiro integrante de produção
em rede.
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e produção, de natureza mais informal, adequados a
uma atividade educacional ou de mobilização local,
na qual a produção de conteúdos audiovisuais se justifica, principalmente, pela pedagogia do processo.
Nesse caso, percebe-se um conflito entre legitimidade e legalidade da iniciativa.
Uma solução possível para esse dilema estaria
numa compreensão clara da ideia de modularidade e
granularidade da ação, que pode garantir o sucesso
de um empreendimento de produção colaborativa ao
promover uma distribuição equilibrada das tarefas,
de forma pertinente à condição institucional de cada
parceiro integrante de produção em rede. Por outro
lado, novos desafios podem representar uma opor-

tunidade de crescimento e qualificação de parceiros menores, à medida
que alcançam novos patamares de produção.18
Numa jornada de produção colaborativa, cada um dos seus integrantes deve se responsabilizar pelas obrigações que melhor correspondam
ao seu alcance institucional, evitando sobrecarregar estruturas enxutas
e mais informais com responsabilidades com as quais elas não poderão
arcar. Muitas vezes, por uma distribuição de responsabilidades desequilibrada, as pequenas organizações se veem na condição de “incharem”
suas equipes, forçando um crescimento não planejado e criando uma
situação na qual as condições de sustentabilidade dos grupos ficam comprometidas.
Esse ponto conduz à discussão a uma outra questão, que diz respeito a: como a produção colaborativa é valorada e remunerada.

A questão da valoração e remuneração da produção colaborativa • O que está mais presente no senso comum é que a
produção colaborativa não é sujeita à remuneração. De fato,
ao se entender a produção colaborativa como a simples veiculação de audiovisuais já realizados anteriormente, a remuneração pela
sua inserção em grades de programação não é usual. A televisão não
paga pela utilização do conteúdo, porém, o realizador, em geral, avalia
que ter sua obra distribuída a uma grande quantidade de pessoas e justaposta a outras obras similares faz com que ele receba “algo” em troca.
Ou seja, mesmo essa relação pressupõe uma economia de trocas e um
sentido geral de agregação de valor à obra, não considerado numa reflexão mais simplista.
Em sentido contrário, na experiência do Canal Futura, quando envolve a colaboração de atores sociais e redes da sociedade na produção
de conteúdos, a prática é a remuneração dos parceiros externos.
18 A eficiência da produção em rede depende de duas características ligadas ao gerenciamento de projetos, a modularidade
e a granularidade, como explicam Simon e Vieira em seu texto sobre a propriedade intelectual contemporânea: “um projeto
organizado com modularidade é aquele que pode ser dividido em tarefas relativamente independentes e variadas; tal projeto
poderá agrupar colaboradores com talentos e motivações variadas, e permitirá que eles trabalhem simultaneamente sem
grandes riscos de incompatibilização de seus esforços. Já o projeto com granularidade é aquele em que as tarefas são de
tamanhos variados: há tarefas pequenas (isto é, curtas ou simples), para quem tem poucos conhecimentos específicos ou
pouca disponibilidade de tempo; e há tarefas grandes, para quem deseja dedicar-se mais ou tem conhecimentos raros na
comunidade. A granularidade permite alcançar o maior número de interessados possível: se não houvesse tarefas pequenas,
principalmente, muitos usuários decidiriam não contribuir para o projeto – ou porque não têm tempo disponível, ou porque não
são capazes de contribuir para o projeto”. Mais detalhes em: SIMON, I., & VIEIRA, M. S. (s.d.). A propriedade intelectual diante
da emergência da produção social. Acesso em 5 de março de 2008, disponível em Incubadora Virtual de Conteúdos Digitais:
<http://conhecimento.incubadora.fapesp.br/portal/trabalhos/miguel/wiki/APropriedadeIntelectualDianteDaEmergc3aanciaDaProduc3a7c3a3oSocialVersc3a3oDe14mar07>. Acesso em: 5 mar. 2008.

Essa remuneração tem se dado por um sentido
geral
de valor atribuído ao que foi realizado. Como
Uma das alternativas em
existe um mercado de produção audiovisual no País,
discussão é substituir a
que regula os valores para cada tipo de produto auremuneração calculada por
diovisual, o “produto” da produção colaborativa acaproduto realizado por um outro
tipo de investimento voltado para
ba sendo valorado segundo as bases já estabelecidas
a sustentabilidade da própria rede
para esse negócio.
de produção colaborativa. Numa
A naturalização desses processos de negociação
tradução simples, essa alternativa
tem feito soar estranho o sentimento, várias vezes
poderia ser entendida como uma
expresso pelas entidades do movimento social, de
remuneração “do processo” e não
que são “mal remuneradas” na dinâmica da produdo resultado ou “produto”.
ção colaborativa pelos “produtos” que realizam.
Num primeiro momento, isso pode parecer realmente estranho, uma vez que essa remuneração vem
se dando nas mesmas bases em que uma empresa de radiodifusão opera
no mercado de prestação de serviços da chamada produção independente (das empresas privadas que podem ser contratadas para produção de
conteúdos audiovisuais).
Ora, a ideia de “produto audiovisual” nos remete à produção e à circulação de bens, produtos, serviços e, assim, ao mercado. Pode ser considerado, genericamente, como um “produto”, aquilo que resulta de uma
atividade produtiva, seja ela individual ou coletiva, organizada desta ou
daquela forma, colaborativa ou ordenada segundo determinada separação de funções pelas etapas do processo de produção.19 Mas o emprego
generalizador da expressão “produto audiovisual”, na dinâmica da produção colaborativa e em rede com a sociedade, fragiliza o sentido mais
amplo dessa ação, porque deixa de valorizar as especificidades de cada
um dos processos, minimizando os resultados obtidos, que são o fruto
da construção coletiva de conhecimentos vivida por todos os envolvidos. O processo inclui o “produto audiovisual”, mas é bastante mais amplo que ele. Em muitos casos, seria admissível pensar numa valoração e
remuneração que extrapolassem o valor de mercado do “produto”.
Por outro lado, mesmo que não seja essa a intenção, ao serem no
meados simplesmente como “produtos audiovisuais”, os resultados de
uma experiência de produção colaborativa são automaticamente submetidos ao mesmo tipo de apreciação a que estão subordinados os bens

19 Definição de “produto” pode ser encontrada em dicionários de economia, como o da Editora Abril, utilizado aqui: AUGUSTO, A. e outros (1985). Dicionário de economia. São Paulo: Abril.
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e serviços realizados exclusivamente “para” e “em função” do mercado.
Por exemplo: disponibilidade para comercialização e consumo, aparência,
embalagem, desempenho, prazo de entrega, garantia, preço e validade.
Fazendo as transposições adequadas, seria como perguntar se um
audiovisual produzido por crianças tem a mesma “qualidade” de um
outro realizado por profissionais da comunicação. Ou se o custo operacional da atividade educativa correspondeu ao “valor” do “produto final”. E qual seria o “produto final” nesse caso? A expressão cultural? A
construção e afirmação de identidades? Quanto vale?
Como parece estar bastante claro, os parâmetros e a nomenclatura
do mercado tradicional não se ajustam bem às realizações e à dinâmica
da produção em rede. Portanto, a remuneração, nesse caso, sempre que
realizada segundo os parâmetros do mercado tradicional, tenderá a ser
avaliada como insuficiente ou não correspondente ao valor da ação.
Para essa questão da valoração e remuneração da produção colaborativa, não há uma solução à vista. Uma das alternativas em discussão é
substituir a remuneração calculada por produto realizado por um outro
tipo de investimento voltado para a sustentabilidade da própria rede de
produção colaborativa. Numa tradução simples, essa alternativa poderia
ser entendida como uma remuneração “do processo” e não do resultado
ou “produto”.

A questão da constituição e operação de redes de produção colaborativa • A reflexão anterior traz a discussão para
o campo das redes de produção colaborativa. Uma rede de
produção colaborativa de audiovisuais deve pressupor um protocolo que
regule sua operação e um espaço comum onde os conteúdos possam ser
acessados (um site; um canal de TV etc.). O motivo de preocupação aqui
é determinar a direção na qual se estabelecem as relações entre os pontos
que formam uma rede. Principalmente ao envolver
remuneração, nota-se uma tendência a relações de
dependência que estabelecem um sentido periferia-centro, ao invés das desejáveis relações interpontos,
que deveriam caracterizar a produção colaborativa.
Quando ocorre esse tipo de desvio, a proposta
de comunicação de muitos-para-muitos fica prejudicada, correndo-se o risco de replicar o modelo tradicional de comunicação um-para-muitos. Para que
haja democratização do polo emissor, as relações de

Para que haja democratização
do polo emissor, as relações
de poder dentro da rede devem
ser reguladas por um protocolo
de conduta, cuja principal razão
é garantir que as relações
interpontos sejam igualitárias.

poder dentro da rede devem ser reguladas por um protocolo de conduta, cuja principal razão é garantir que as relações interpontos sejam
igualitárias, mesmo quando eles são muito diferentes entre si (no que
diz respeito à modularidade assumida na ação e à granularidade das
atribuições de cada um dos pontos no processo que estabeleceram em
comum). Esse modo de operação em rede traz implicações diretas para
outras duas questões fundamentais: a questão editorial e das narrativas,
e a questão da titularidade dos conteúdos audiovisuais realizados de
modo colaborativo.

A questão editorial e das narrativas • Num modelo de produção convencional, a gestão de conteúdos se dá de forma
centralizada. A gestão de conteúdos deve ser entendida
como o conjunto de opções que define quais temas irão compor uma
grade de programação (o quê) e, por outro lado, de que modo eles serão
tratados (como). Em outras palavras, quais serão as opções editoriais
e os respectivos gêneros narrativos escolhidos. Essas escolhas, que geralmente estão restritas a um grupo pequeno de pessoas, é que dão
identidade a um canal de televisão, a uma agência de fomento ou a
uma produtora de conteúdos.
Ao pressupor uma descentralização do polo emissor e um modelo
de comunicação de muitos-para-muitos operado em rede, a solução
tradicional de gestão de conteúdos torna-se inviável. A menos que a
rede se deixe contaminar por uma relação de poder desigual, baseada na natureza institucional dos pares, ou na sua disponibilidade de
recursos, a produção colaborativa obriga uma gestão descentralizada
e participativa dos conteúdos. Essas negociações deverão ocorrer de
modo democrático e participativo e exigem das emissoras de TV um
perfil profissional que geralmente não consta dos
seus quadros funcionais. É uma tarefa nada fácil,
nem simples, é complexa, em decorrência das inúmeras variáveis que se apresentam a cada momento
A interlocução permanente
do processo. Porém, é justamente na complexidade
com os indivíduos e grupos, num
dessa iniciativa que se depositam, em parte, as procontexto de franca expansão das
messas de renovação de conteúdos e narrativas nas
novas tecnologias da informação
grades de programação de TV.
e da comunicação, garantindo
Preparar-se para a interlocução permanente
pluralidade de expressão, mas
com
os indivíduos e grupos, num contexto de fransem abrir mão da responsabilidade
ca expansão das novas tecnologias da informação e
por curadoria.
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da comunicação, garantindo pluralidade de expressão, mas sem abrir
mão da responsabilidade por curadoria e respeito ao ambiente regulatório da comunicação no Brasil, mais que um desejo do Canal Futura,
é uma condição colocada hoje aos canais de televisão educativa e interesse público.

A questão da titularidade dos conteúdos audiovisuais •
O conteúdo audiovisual é o principal produto do negócio
televisivo, e sua produção e titularidade representam uma
parcela significativa da atividade-fim de um canal de televisão. Nesse
sentido, a opção pela produção colaborativa parece paradoxal, uma vez
que certamente implicará em conteúdos que são fruto da produção por
pares e nem sempre sujeitos à titularidade de um único proprietário de
direitos autorais.
No caso de dinâmicas de produção colaborativa
que têm a internet e o desenvolvimento de softwares
livres como palco, várias alternativas de encaminhamento para a questão da titularidade – como o coDe algum modo, toda a lógica de
pyleft20 e o creative commons – têm sido estudadas.
mercado vigente deverá sofrer
Mais uma vez, quando consideramos o ambiente reuma alteração ao admitir o valor
gulatório da comunicação, o problema se complexie a importância dos processos
fica. A legislação vigente, que normatiza e certifica
e não apenas dos produtos,
o produto audiovisual brasileiro, sequer menciona
estabelecendo novos mecanismos
alternativas de titularidade.21
de sustentabilidade que envolvam
O Canal Futura tem enfrentado esse tipo de prodiferentes formas de circulação de
blema com encaminhamentos próprios, mas ainda
conteúdos audiovisuais realizados
sem ter uma solução definitiva para este tipo de
por múltiplos autores.

20 Podemos nos valer de Simon e Vieira para entender melhor esse conceito: “o copyleft baseia-se no copyright (o direito
autoral): na premissa de que o autor tem, em boa parte, o direito de decidir sobre o destino e o uso (mais especificamente,
sobre a sua distribuição e a elaboração de produtos derivados) do bem intelectual que ele produz. No entanto, o que o copyleft faz a partir daí é inverter o funcionamento tradicional da propriedade intelectual: o criador autoriza que aquela obra seja
usada, derivada e redistribuída irrestritamente, desde que sob as mesmas condições. Ou seja, as obras redistribuídas e/ou
derivadas também devem ser redistribuídas e/ou derivadas irrestritamente — sempre sob os termos da mesma licença (...)
isso distingue o copyleft da liberação de um produto no domínio público. Um produto no domínio público pode ser livremente
derivado; mas o produto resultante poderá ser protegido por propriedade intelectual, tendo como titular o autor da derivação.
No copyleft, isso não é possível: inaugura-se, a partir do produto inicial, uma cadeia de derivação que terá sempre as mesmas condições de uso”. Isto é, a garantia de manutenção de copyleft: garantia que nenhum usuário poderá transformar em
propriedade intelectual um commons. Verificar em: SIMON, I., & VIEIRA, M. S. A propriedade intelectual diante da emergência
da produção social. Obra citada.
21 Verificar em: AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA. (2004). Instrução Normativa n. 25, 30 de março de 2004. Dispõe sobre a
emissão de certificado de produto brasileiro e dá outras providências. Brasília, DF, Brasil.

questão. De algum modo, toda a lógica de mercado vigente deverá sofrer
uma alteração ao admitir o valor e a importância dos processos e não
apenas dos produtos, estabelecendo novos mecanismos de sustentabilidade que envolvam diferentes formas de circulação de conteúdos audiovisuais realizados por múltiplos autores.
As questões da institucionalidade, da valoração e remuneração da
produção colaborativa, da forma como estão se constituindo e sendo
operadas as redes de produção colaborativa, de como estão sendo decididas as questões editoriais e de narrativa e a titularidade desses conteúdos, são mesmo fundamentais e devem ser enfrentadas seriamente
por todos quantos atuam no campo da comunicação. O Núcleo de Jornalismo do Canal Futura tem se deparado com essas discussões em diferentes frentes de trabalho interno e externo, frentes complementares
e não excludentes entre si, mas sempre com o objetivo de alcançar
boas práticas de produção em rede.
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O Jornalismo do
Canal Futura

O

O Núcleo de Jornalismo do Canal Futura é responsável pela realização
de vários títulos da grade de programação do canal, são conteúdos de
produção contínua diária ou semanal. A seguir é apresentado o conjunto
de produções realizadas pelo NJCF.22

22 Em ordem alfabética. Reflete a situação do final do ano de 2013, quando foi redigido esse volume.

CONEXÃO FUTURA

JORNAL FUTURA

Formato inovativo de jornalismo de televisão
ao vivo, com foco na prestação de serviços,
no desdobramento da programação e nas
causas que movem as ações do Canal Futura.

45

diariamente
2ª a 6ª feira

min

ENTREVISTA

15

diariamente
4 horários /dia

min

Variedades e contextualização
de fatos do Brasil e no exterior através
de reportagens documentais realizadas
por equipe externa a partir de propostas
selecionadas por Chamado Público.
diariamente
em 2 horários, com
estreias por temporadas

15
min

Projetos audiovisuais de estudantes em final de
graduação, selecionados por Chamado Público.

40

15
min

DEBATE

SALA DE NOTÍCIAS ESTUDANTES

semanal, por temporadas

1min
30seg

SALA DE NOTÍCIAS

Educação, pesquisa e extensão nas
universidades parceiras do Canal Futura.
Realizado em parceria com a Coordenação
de Relacionamento com Universidades
Parceiras do Canal Futura.

de 20 programas

min

Boas práticas em investimento social
privado a partir de projetos e ações
que envolvem as redes dos parceiros
mantenedores do Canal Futura.

PELO CAMPUS

semanal, por temporadas
de quantidade variável
de episódios

30

diariamente
2ª a 6ª feira

VOCÊ FAZ A DIFERENÇA

Coleções de entrevistas sobre temas
fundamentais à agenda nacional
brasileira, organizadas sob a
editoria de jornalistas convidados.
semanal, por temporadas
de 26 programas

Jornalismo de televisão, com
destaque para temas de educação,
responsabilidade e participação
social, saúde e cidadania.

15
min

Formação de opinião e
aprofundamento de temas com
convidados e especialistas.
semanal

52
min

RECURSOS E ESTRATÉGIAS DE INTERATIVIDADE • Um variado conjunto de recursos de interatividade está disponível à equipe e aos programas do núcleo, que dele fazem uso para facilitar o trabalho e marcar
os diferenciais identitários de cada um dos títulos. Esses recursos são
importantes, pois potencializam as possibilidades de produção em rede
no jornalismo do Canal Futura.
Telefone • Os programas realizados pelo Núcleo de Jornalismo
e transmitidos ao vivo podem receber participações do público
ou de convidados através de ligações telefônicas convencionais,
utilizando de número disponibilizado aos espectadores ou por chamadas
realizadas pelas próprias equipes dos programas.
E-mail • O Canal Futura e os programas do jornalismo dispõem
de um endereço eletrônico, para o qual a audiência pode
direcionar perguntas, comentários críticos ou sugestões de pauta.
CAT • Durante os programas ao vivo, a equipe de atendentes
da Central de Atendimento ao Telespectador do Canal Futura
(CAT Futura) apoia os profissionais do jornalismo recebendo ligações e
endereçando as participações às equipes responsáveis pelos programas.
O número de telefone da central de atendimento é disponibilizado
durante as transmissões.
Skype • A partir do primeiro semestre de 2012, as instalações
de Controle Mestre do estúdio do Canal Futura passaram
a contar com tecnologia para ligações via Skype, para atender
a participantes que não possam estar presentes aos programas,
do Brasil e do exterior, integrando às transmissões sua voz e imagem.
YouTube • O Futura conta com um canal no YouTube, para onde
é direcionada a produção dos programas de jornalismo, logo
após sua exibição na TV. A partir do segundo semestre de 2011
foi também lançado um segundo canal no YouTube, exclusivo para os
interprogramas realizados pela equipe do Você Faz a Diferença.
Twitter • Através do Twitter do Canal Futura, o jornalismo
desenvolve ações em parceria com a equipe de Novas Mídias,
visando a uma maior interatividade e à participação direta da
audiência.

Facebook • Os programas contam com o perfil e fanpage
do Canal Futura no Facebook, com o intuito de aumentar a
possibilidade de a audiência acompanhar os processos de
produção nos quais os programas estão envolvidos.
Streaming • A partir do segundo semestre de 2011 os
programas de jornalismo passaram a ser também transmitidos
através de live streamming na internet, permitindo um maior
alcance dos conteúdos e incrementando a participação nos programas
através do uso das ferramentas de interatividade como chat, Twitter e
Facebook. A transmissão por live streamming é feita através da página
principal do site do Canal Futura.

CONSTRUÇÃO COLETIVA DE PREMISSAS EDITORIAIS • Um dos primeiros focos de atenção do projeto foi a redação de um conjunto de premissas editoriais, que orientasse o trabalho de toda a equipe e as estratégias de definição de pauta em todos os programas.
Para isso se estabeleceu uma dinâmica coletiva, sendo os profissionais do Núcleo de Jornalismo convidados a participar. Inicialmente
todos da equipe foram desafiados a listar tópicos que formariam um documento, que ganhou o apelido interno de “cobre, não cobre”. Ou seja,
temas e acontecimentos aos quais o jornalismo do Canal Futura deveria,
ou não, abranger.
Essas listas organizadas, primeiro individualmente, depois em pequenos grupos, foram discutidas diversas vezes em encontros coletivos
com a equipe. Nessas ocasiões, os diferentes atores internos puderam
debater argumentando a favor e contra determinados pontos, incluídos
ou excluídos das listas. Também foi possível recuperar aspectos importantes da missão e da visão do Canal Futura, como um todo, fazendo com
que o projeto de jornalismo se alinhasse de forma harmônica com toda
a organização.
A partir destas discussões, a equipe gestora do projeto organizou
uma primeira declaração, com apoio dos consultores externos, também
apresentada à equipe e discutida coletivamente, para, então, alcançar a
versão atual da Declaração de Compromissos Editoriais para o Jornalismo do
Canal Futura, transcrita a seguir.
Essa declaração deve ser entendida como um documento provisório,
a ser revisitado periodicamente, para que sofra melhorias, atualizações
e até mudanças de rumo, obedecendo a uma compreensão sempre dinâ-
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mica do trabalho e dos conceitos que norteiam o jornalismo do canal.
Ela inspira o trabalho do grupo e também traz elementos para que outros
atores do campo da comunicação pública possam buscar sua própria
identidade.

Esquema da metodologia utilizada para construção
da Carta de Compromissos Editoriais

Equipe do Núcleo de
Jornalismo
Divulgação e distribuição
Documento coletivo:
“cobre”, não cobre”

Validação institucional

Discussão em grupo

Alinhamento com
missão e visão do canal

Construção da declaração

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS
EDITORIAIS DO JORNALISMO DO
CANAL FUTURA
O Jornalismo do Canal Futura tem a missão
de contribuir, por meio da comunicação, da
educação e da articulação social, para o
desenvolvimento integral de pessoas e comunidades. Ele pretende ser um canal de
expressão e um espaço de encontro para
diferentes segmentos sociais.
Em suas práticas e produções, o Jornalismo do Futura procura ser uma referência em mídia de interesse público, capaz de inovar nos modos de realização e
produção de conteúdo e de colaborar com
os processos de transformação social que
emancipam o ser humano.
Os princípios e valores pelos quais
esse jornalismo se orienta são os mesmos
que dão sustentação ao Canal Futura:
Espírito comunitário: incentivar a solidariedade e a participação das pessoas em
ações que promovam a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e de suas
comunidades.
Pluralismo: refletir a diversidade das manifestações culturais e a riqueza dos saberes e fazeres dos brasileiros.
Espírito empreendedor: valorizar tanto a
iniciativa individual quanto a iniciativa cooperativada, estimulando aqueles que assumem o risco de construir algo novo, que
tomam decisões ousadas, que concorrem
para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento do País.
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Ética: apostar no respeito aos valores éticos, aos direitos e às responsabilidades dos
cidadãos e das organizações.
Sustentabilidade socioambiental: adotar
compromissos expressos com as práticas
social e ambientalmente sustentáveis e a
difusão de conteúdos alinhados com a busca da preservação do planeta e com o uso
responsável dos recursos naturais.
O Jornalismo do Futura, como todo jornalismo, lida com fatos presentes, mas evita
ter como produto principal o chamado hard
news – a notícia que descreve os eventos no
calor da hora, com uma pauta que orbita somente os temas de interesse geral. Atento à
sua missão, o Jornalismo do Futura busca
contextualizar os fatos e inovar nas narrativas. Seu foco é retratar e ressaltar as boas
práticas e as trajetórias pessoais mais relevantes para a sua audiência.
Para tanto, ele pode tomar os fatos do
noticiário geral como ponto de partida, mas
não como objetivo final. Também se vale
de sua própria apuração para levantar as
histórias que têm lugar nas suas áreas de
interesse.
O Jornalismo do Futura se diferencia
pelas suas escolhas de conteúdo e pelo seu
modelo operacional dialógico e relacional,
um modelo que está fundado em relacionamento e cooperação. Assim, podemos
dizer que o Jornalismo do Futura se tece
por meio de redes, com diferentes parcerias de produção e edição com universidades, televisões, produtores independentes,
setor privado, fundações e organizações da
sociedade e diretamente com seus próprios
telespectadores.

As tecnologias de informação e comunicação são centrais na mobilização
dos múltiplos parceiros que atuam com
o Futura. Elas ajudam os profissionais do
Jornalismo do Futura a semear e angariar
participação, por meio da interatividade e
das dinâmicas relacionais.
Na perspectiva da produção em rede,
o Jornalismo do Futura apresenta ao público o seu relato factual, que tem a marca de
um estilo próprio, polifônico, dialógico, com
uma linguagem que abriga autores e coautores vários, articulados numa interação de
curadoria e mediação editorial permanente. No Jornalismo do Futura, pluralidade
de pontos de vista, diversidade narrativa e
coautorias são marcas de identidade.
No melhor espírito da profissão, o Jor-

nalismo do Canal Futura não pode ser confundido com propaganda de causas, ideologias ou produtos. Quando o jornalismo é
percebido pela audiência como propaganda, ele perde credibilidade e respeito. Em
consequência, sua contribuição para as
causas que pretende apoiar perde grandeza e eficácia.
Além de um modo particular de relatar os fatos e veicular ideias, o Jornalismo do Canal Futura organiza diálogos
e constrói pontes. O conteúdo gerado a
partir destas premissas é formatado por
meio de narrativas que tentam gerar encantamento, que sejam absorvidas mais
como se fossem conversa e não discurso
sobre fatos; que consigam provocar quem
as veja e ouça.

INDICADORES DE QUALIDADE • Em consonância com estudos recentes realizados em diversos países, visando a conferir mais objetividade
à avaliação de qualidade editorial em conteúdos informativos, o Canal
Futura definiu um conjunto de indicadores de qualidade para seu jornalismo, e de métricas para sua aferição.23
Os indicadores de qualidade serão observados por toda a equipe de
Jornalismo do Futura, seja na condução das suas atividades rotineiras de
trabalho interno, seja quando atuam como curadores na realização de
conteúdos por terceiros, contratados pelo Futura.
Os indicadores aqui apresentados partem dos quatro eixos de qualidade que devem ser observados pelo Canal Futura para todas as suas
produções: Qualidade Jurídica, Qualidade do Conteúdo, Qualidade Técnica e
Qualidade Narrativa, desdobrando-os em três conjuntos que perfazem um
total de nove indicadores.
Tendo por fundamento os quatro tópicos apresentados, foram estabelecidos os seguintes grupos e indicadores de qualidade:
23 Redação final a partir de texto preparado por Carlos Eduardo Lins da Silva, contemplando as leituras críticas de Lúcia
Araújo, Eugênio Bucci e José Brito Cunha. Também incorpora a discussão realizada durante o V Encontro de Jornalismo em
Rede do Canal Futura (2012), quando a primeira versão dos indicadores foi colocada em discussão com todos os participantes
do encontro, incluindo a equipe interna do Jornalismo do Futura e os representantes das universidades parceiras do Canal
Futura.

A QUALIDADE JURÍDICA da obra
audiovisual diz respeito à observância
de toda a legislação vigente no país,
especialmente aquela que regula a
produção e destribuição de conteúdos,
a titularidade e a autoria, os direitos
de imagem e voz.

A QUALIDADE TÉCNICA preza pelos
aspectos que envolvem tecnologias
da produção audiovisual, visando a
garantir um serviço de comunicação de
qualidade e dentro dos padrões com
os quais a população brasileira está
acostumada a se relacionar nos demais
serviços de radiodifusão.

INSTITUCIONALIDADE E ÉTICA NO TRABALHO

Indicador 1: Transparência e ética na gestão e na definição de pauta, produção e
edição da informação. Informações sobre a administração do Jornalismo do Canal Futura,
inclusive sua missão e seus objetivos e metas, bem como sobre os procedimentos de escolha de
pautas, produção e edição de informação, devem estar sempre disponíveis ampla e claramente
para o público interno, para a audiência, para os parceiros mantenedores do Canal Futura e para
a sociedade como um todo. As relações do Jornalismo do Canal Futura com seus parceiros de
todos os tipos devem ser transparentes quanto, por exemplo, ao uso de material produzido para
exibição na emissora (que deve ser regulado por acordos de titularidade) ou à cobertura jornalística a ser feita de eventos promovidos pelos parceiros mantenedores (que deve seguir – como
em toda cobertura – as normas éticas e técnicas essenciais do jornalismo).

METODOLOGIA, TÉCNICA E TECNOLOGIAS

Indicador 2: Padrão técnico de
qualidade. A boa qualidade técnica da
produção do Jornalismo do Futura deve ser
uma de suas preocupações essenciais e ele
deve implantar mecanismos de controle para
assegurar a permanente atualização e manutenção de equipamentos e sistemas, o investimento constante em tecnologia e inovação, a capacitação e o treinamento da equipe.

Indicador 3: Correção informativa. O Jornalismo do Futura não pode
cometer erros factuais nem formais e todas
as medidas para minimizá-los devem ser implantadas, desde manuais permanentes de
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redação ou específicos para coberturas especiais, assim como devem ser estabelecidos
procedimentos de controle para a apuração,
contagem e identificação de responsabilidade
por erros eventualmente cometidos. O Jornalismo do Canal Futura preza a norma culta
da Língua Portuguesa, sendo um dos agentes
sociais de sua disseminação, mas valoriza a
diversidade de expressões da língua em suas
diferentes regionalidades.

Indicador 4: Interação e relacio
namento com o público. Por meio dos
mecanismos já existentes no Canal Futura
e outros que possa vir a criar, o Jornalis-

A QUALIDADE DE CONTEÚDO refere-se
à vigilância em defesa da norma culta,
dos princípios éticos na abordagem
de todos os temas, os cuidados com a
correção e a atualidade das informações
transmitidas por um canal de televisão
educativo.

A QUALIDADE NARRATIVA indica
a busca incessante por renovação
de linguagem, inovação e articulação
permanente entre conteúdo
e forma, aqui considerados como
componentes indissociáveis
do produto audiovisual.

CONTEÚDO, LINGUAGEM E NARRATIVAS

Indicador 6: Imparcialidade e independência. Embora o Jornalismo do Futura possa e
até deva ter posições claras sobre as grandes questões sociais do país, alinhadas com o sentido
da emissora já delineado acima, ele não pode tomar partido em questões específicas e deve sempre
oferecer à sua audiência o maior número possível de opiniões divergentes e mesmo antagônicas em
relação a esses assuntos, para permitir que cada pessoa no público chegue à sua própria conclusão
sobre eles. O Jornalismo do Canal Futura deve operar com autonomia em relação a governos, empresas, organizações não governamentais e quaisquer outros atores sociais, com os quais opera,
mas dos quais não pode depender exclusivamente no exercício de sua função profissional.

Indicador 7: Abrangência Geográfica. O Jornalismo do Canal Futura deve procurar sempre a máxima abrangência geográfica em suas coberturas e na disponibilidade de sua programação, evitando o privilégio dos eixos tradicionais de concentração econômica, política e cultural do país.

Indicador 8: Diversidade. Tanmo deve ampliar ao máximo sua interação e
relacionamento com a audiência, não apenas
na recepção de seu conteúdo, mas principalmente na sua produção e nos desdobramentos
práticos na vida real que possam advir de seu
conteúdo.

Indicador 5:

Grau de satisfação
da audiência. O Jornalismo do Futura deve,
em consonância com a missão da emissora,
não apenas medir a quantidade de sua audiência, mas principalmente aferir, por meios eficazes, o vínculo afetivo dela com ele, o grau de
aprendizado conquistado pelos programas e o
grau de fidelidade existente entre eles.

to nas suas políticas e práticas internas
quanto na elaboração de sua programação,
o Jornalismo do Futura deve respeitar ao
máximo a diversidade em todos os seus
aspectos com a inclusão do maior número
possível de vozes, preferências estéticas,
pontos de vista, faixas etárias, identidades
étnicas, religiosas e de orientação sexual.

Indicador 9: Liberdade, criatividade e pluralidade de expressões. A
inovação estética na linguagem jornalística
deve ser uma das prioridades do Jornalismo do Futura e, para isso, todas as medidas
possíveis devem ser implantadas para estimular a experimentação e, ao mesmo tempo, manter permanente sistema de avaliação sobre sua qualidade e eficácia.

MÉTRICAS PARA AVALIAR:

MÉTRICAS PARA AFERIR INDICADORES DE QUALIDADE • Também
serão apresentadas as métricas adotadas na observação dos indicadores.
As métricas foram definidas, e serão apresentadas, para cada um dos
conjuntos de indicadores, estabelecendo parâmetros para avaliar o desempenho da equipe e dos conteúdos produzidos quanto à institucionalidade e a ética no trabalho, à metodologia, técnica e tecnologias empregadas e
ao conteúdo, linguagens e narrativas.

Institucionalidade e Ética no Trabalho
Nível de conhecimento sobre o Jornalismo do Canal Futura, seus objetivos, os
processos e os compromissos editoriais, demonstrado pela equipe do Núcleo de
Jornalismo do canal em verificação anual através de survey eletrônico e de entrevista pessoal durante o procedimento de PDH - Plano de Desenvolvimento Humano da Gerência
de Recursos Humanos da Fundação Roberto Marinho, que acontece todos os anos.24
Nível de conhecimento sobre os objetivos, os processos e os conteúdos realizados pelo Jornalismo do Canal Futura, demonstrado pelo conjunto das equipes do
canal, verificado anualmente através de survey eletrônico.

MÉTRICAS PARA AVALIAR:

Nível de conhecimento sobre os objetivos, os processos e os conteúdos realizados
pelo Jornalismo do Canal Futura, demonstrado pelo conjunto dos colaboradores
externos ao canal, que atuam com o Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, verificado
anualmente através de survey eletrônico.

Conteúdo, linguagem e narrativas
Avaliação de conteúdos do Núcleo de Jornalismo em dinâmicas de avaliação qualitativa, principalmente através das Conversas com a Audiência, realizadas pelo
Canal Futura.
Leitura crítica de conteúdos do Núcleo de Jornalismo por consultoria externa.
Avaliação por onbudsman externo.

24 Trata-se de uma dinâmica que envolve o diálogo direto entre todos os líderes e os colaboradores com os quais trabalham,
promovendo uma avaliação da experiência de trabalhar em conjunto e também a qualidade do ambiente profissional da
empresa. Desde o ano de 2012, durante os encontros interpessoais que compõem o Plano de Desenvolvimento Humano, no
Núcleo de Jornalismo se incluiu um conjunto de questões que dizem respeito ao projeto em curso. Isso permite um acompanhamento mais próximo e pessoal do nível de conhecimento sobre o projeto e do nível de envolvimento de cada um dos
funcionários com as mudanças promovidas pelo projeto em curso.
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MÉTRICAS PARA AVALIAR:

Metodologia, técnica e tecnologias
Incidência de problemas técnicos resultantes de captação e edição de áudio e de vídeo, em conteúdos realizados pelo Núcleo de
Jornalismo do Canal Futura.
Incidência de problemas técnicos resultantes de captação e edição de áudio e de vídeo, em conteúdos contratados pelo Núcleo de
Jornalismo do Canal Futura e realizados por terceiros.
Nível de adequação dos recursos técnicos e pessoal técnico disponível a partir da avaliação das equipes do Núcleo de Jornalismo
e do Núcleo de Operações do Canal Futura, verificado anualmente através de survey eletrônico.
Incidência de erros factuais e/ou formais na apresentação de informação em conteúdos disseminados pelo Núcleo de Jornalismo
do Canal Futura, verificado permanentemente por consultor externo.
Incidência de erros de português na apresentação de informação
em conteúdos disseminados pelo Núcleo de Jornalismo do Canal
Futura, verificado permanentemente por consultor externo.
Interação da audiência com conteúdos do Núcleo de Jornalismo
do Canal Futura, contabilizada através de relatório da Central de
Atendimento ao Telespectador e da performance da audiência no relacionamento com o Canal Futura através das redes sociais e dos espaços
de interação ao vivo.
Nível de satisfação da audiência com programas do Núcleo de
Jornalismo do Canal Futura, verificado através de menções dos
telespectadores através da Central de Atendimento, qualificadas em
críticas e elogios.
Conhecimento e menção de conteúdos do Núcleo de Jornalismo
em pesquisa de audiência do Canal Futura.
Satisfação da audiência com conteúdos do Núcleo de Jornalismo
em pesquisa de audiência do Canal Futura.

Avaliação de
indicadores e
experiência
recente do Núcleo
de Jornalismo do
Canal Futura
Após terem sido aprovados os Indicadores
de Qualidade para para jornalismo do Canal
Futura, desde o início de 2013 foram criadas
rotinas de avaliação, para examinar os
conteúdos realizados frente às métricas
estabelecidas coletivamente.
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A avaliação foi composta por entrevistas individuais com a equipe interna; questionários eletrônicos aplicados à equipe interna e a parceiros
externos do jornalismo; avaliação externa por profissionais do Instituto
para o Desenvolvimento do Jornalismo (PROJOR) no acompanhamento
da programação diária; levantamentos quantitativos junto aos registros
do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura; análise dos dados fornecidos
pela Central de Atendimento ao Telespectador do Canal Futura (CAT) e
pelo Instituto DataFolha, estes últimos relativos às pesquisas de audiência realizadas anualmente sob encomenda do Canal Futura.
Por fim, uma amostragem dos principais programas do jornalismo
do canal foram submetidos ao Grupo de Pesquisa em Estudos de Mídia,
coordenado pelo Professor César Migliorin e vinculado a Universidade
Federal Fluminense (UFF), para uma avaliação independente e não ba
seada nos Indicadores de Qualidade estabelecidos pelo Futura.
Neste texto são trazidos dados e informações produzidos por diferentes processos e metodologias, num esforço de construção de síntese
e de reflexão sobre a qualidade do trabalho e dos conteúdos produzidos
pelo Núcleo de Jornalismo do Canal Futura. Ao perceber ganhos e identificar desafios não ultrapassados, descobrir novos processos e aprender
sobre as dificuldades de produzir em rede, fica a agradável sensação de
poder contribuir com outras iniciativas de comunicação pública ao compartilhar e avaliar a experiência do jornalismo do Futura, no que ela tem
de conquista e de objetivos para ainda serem alcançados.

O JORNALISMO DO CANAL FUTURA VISTO POR DENTRO • O primeiro movimento foi a realização de encontros individuais com a equipe
do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura. Nessas entrevistas se buscou
verificar o nível de conhecimento de cada um dos colaboradores a respeito do projeto em curso, e também avaliar a natureza do compromisso
individual com os objetivos gerais da proposta e os objetivos específicos
dos programas com os quais cada um dos profissionais está envolvido.
Além desses encontros terem possibilitado uma etapa de avaliação
qualitativa do projeto e da performance da equipe, a rodada de conversas
também deu origem a um questionário
Estruturação temática do
eletrônico, que a seguir foi aplicado a
questionário eletrônico aplicado
todos os membros da equipe interna e
à equipe interna e a colaboradores
a diferentes equipes externas, que diaexternos do jornalismo do Canal
logam com o canal e com o jornalismo
Futura
como produtores em rede.
Realizar tais encontros presenciais
O jornalismo do Canal Futura
antes da aplicação do questionário elea) Conhecimento sobre o projeto de
trônico foi importante, para formular
renovação do jornalismo
e testar um conjunto de questões com
b) A qualidade do jornalismo e dos seus
maior aderência à realidade do projeto
programas
e das equipes. Os encontros individuais
ampliaram a compreensão dos gestores
Recursos humanos e materiais
sobre o nível de engajamento da equipara execução do projeto
pe e funcionaram como uma prévia das
a) Equipe e sua conformação
questões que se pretendia averiguar na
aplicação do questionário eletrônico.
b) Recursos orçamentários
Após as entrevistas individuais foi posc) Recursos técnicos
sível definir a estruturação do questio• Estúdio
nário on-line em três grandes áreas: o
jornalismo do Canal Futura; os recursos
• Unidades de gravações externas

1.

2.

•

Edição e pós-produção

•

Escritório, softwares e ferramentas
eletrônicas

3. A qualidade do trabalho e do jornalismo
a) Indicadores de qualidade
b) Fontes para a produção de jornalismo
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humanos e materiais para a execução do
projeto; a qualidade do trabalho e do jornalismo do Canal Futura. Estas três áreas

temáticas foram subdivididas em outras, conforme o esquema apresentado
ao lado.
Fazendo uma síntese metodológica dessa primeira etapa, primeiro foram realizadas entrevistas individuais

com a equipe de jornalismo do Futura, que deram origem a um questionário eletrônico aplicado à mesma equipe e também a outras equipes,
inclusive a colaboradores externos.
Após a tabulação geral dos dados, os resultados voltaram a ser discutidos com a equipe, identificando pontos para serem revistos nas práticas diárias e demarcando os vários avanços do grupo em relação aos
objetivos do projeto. Um procedimento metodológico que deverá ser
replicado anualmente em processos de avaliação dos conteúdos produzidos e dos processos de trabalho no Núcleo de Jornalismo do Canal Futura e que se aconselha a outras iniciativas de comunicação interessadas
em exercitar esse modelo de avaliação.

Esquema metodológico do processo
de construção da avaliação com
equipe interna e colaboradores externos

Equipe Interna

Resultados Compartilhados
Encontros Individuais

Análise das Entrevistas

Criação e Aplicação de
Questionário Eletrônico

Também foram avaliados:
•

O grau de satisfação pessoal
com o trabalho junto ao Núcleo
de Jornalismo do Canal Futura.

•

A qualidade do relacionamento
com os colegas de trabalho.

Buscou-se identificar pontos
positivos e negativos:
•

Na visão da equipe interna.

•

Nas rotinas de trabalho.

•

No conteúdo dos programas.

No registro e análise dos resultados dessa primeira etapa, conforme se fará a seguir, optou-se por
uma ampliação dos aspectos observados. Além de
perceber o nível de conhecimento que a equipe tem
do projeto em curso, também foi avaliado o grau de
satisfação pessoal com o trabalho junto ao Núcleo
de Jornalismo do Canal Futura e a qualidade do relacionamento com os colegas de trabalho. Buscou-se
identificar pontos positivos e negativos, na visão da
equipe interna, nas rotinas de trabalho e no conteúdo
dos programas. Mapear oportunidades de formação e
de crescimento nas carreiras pessoais e dimensionar
o relacionamento com atores externos nos processos
de produção nos quais todos estão envolvidos.25

PROMOVENDO SATISFAÇÃO E ENGAJAMENTO DA EQUIPE • A maior
parte dos colaboradores se mostrou contente com o trabalho junto ao
Núcleo de Jornalismo do Canal Futura. Esse aspecto da atmosfera interna
de trabalho é um ponto importante. Durante os três anos do projeto Rede
Social e Telejornalismo de Interesse Público, grande parte da equipe de
colaboradores internos sofreu mudanças, com desligamentos e também
saídas voluntárias de colaboradores, motivadas pelos novos desafios colocados a funcionários e gestores.
A equipe que se formou é mais jovem, com mais diversidade étnica
e regional e com equilíbrio na composição de gênero. É composta por
14 funcionários e 7 estagiários, com alguns colaboradores eventuais em
projetos específicos.
Um aspecto a ser considerado é a alta taxa de estagiários, que corresponde a 50% da equipe de funcionários graduados. A presença desse
elevado percentual de estudantes na equipe colocou a necessidade de
estabelecer um programa especial de acompanhamento e formação desses jovens, coordenado por um dos funcionários. O número elevado de
estagiários é um aspecto positivo, quando se considera as possibilidades
de renovação e transformação de rotinas de trabalho. Os estudantes, em
geral, estão mais abertos a experimentar novos processos. Porém, tam-

25 No tratamento das informações de pesquisa, tais como os questionários e as entrevistas individuais, foi garantido o anonimato das respostas. Essa medida garantiu mais independência de pensamento e liberdade nas resposta e críticas por parte
dos colaboradores internos e externos.
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bém implica em maior fragilidade do grupo, aumenta a rotatividade de
pessoas na redação, exige mais tempo dos gestores na aclimatação e na
formação da equipe para o modelo de produção que se pratica no NJCF.26
No geral, a equipe fixa está satisfeita e engajada com o projeto. O
contentamento da equipe é decorrente de alguns fatores de dinamização
do grupo, criados durante a implantação do projeto e que correspondem às três dimensões metodológicas estabelecidas inicialmente: Operacional, Formativa e Expressiva. Devido à recorrência com que foram
mencionados, a seguir serão listados alguns do fatores de promoção de
satisfação e engajamento da equipe fixa. Eles representam algumas práticas e propostas que podem vir a ser utilizadas em outras redações,
com o objetivo de produzir ambientes de trabalho favoráveis aos colaboradores e aos resultados dos conteúdos realizados pela equipe.
Espaço para apresentação e realização de propostas pessoais • O Pitching
Interno do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura é uma dinâmica que
passou a ser utilizada no segundo ano do projeto, com recursos do orçamento anual do jornalismo sendo investidos em projetos de séries especiais propostas pelos colaboradores e selecionadas por uma banca integrada por representantes de várias áreas do Canal Futura.
Troca regular de posições dentro do espaço da redação • A possibilidade
de transitar entre diferentes funções na redação, sempre que são feitas
substituições de colaboradores em férias ou que estão fora a trabalho.
Essa é uma outra forma de dinamizar a rotina da redação, movendo as
pessoas entre funções com uma certa regularidade, para que possam
experimentar diferentes práticas e experiências, colaborando para a
permanente transformação de modos de fazer.
Atualização tecnológica regular • A atualização tecnológica permanente nas instalações, que permitem maior velocidade e praticidade na realização das tarefas, principalmente no intercâmbio de conteúdo com
realizadores externos. Há um sentimento de aprovação geral às mudanças de tecnologia e processos de trabalho dentro da redação. Um desta
que está nas soluções de intercâmbio de conteúdo, de forma digital,
através de FTP, reduzindo o tempo de tráfego de materiais produzidos
26 O Programa de Formação dos Estagiários do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura é coordenado por um dos
Produtores de Jornalismo do canal. Consta de encontros regulares, individuais e em grupo, com o objetivo de esclarecer dúvidas, apresentar as funções do jornalismo e da equipe de jornalistas do Canal Futura, indicar leituras e
também avaliar os períodos de estágio.

fora do Canal Futura em universidades ou ONGs. Os novos processos
também facilitaram a comunicação em rede, pela possibilidade de fazer
chamadas coletivas com imagem e voz, criando reuniões virtuais rotineiras. E ampliaram em muito a participação da audiência nos programas
ao vivo. As mudanças tecnológicas facilitam e qualificam o trabalho e o
resultado daquilo que se produz.
Formação permanente e troca de experiências • A convivência com outros jornalistas e realizadores nacionais e internacionais nos encontros
anuais de formação permanente da equipe. A possibilidade de estar com
colegas e discutir as diferentes experiências e práticas é algo que traz
satisfação ao conjunto dos colaboradores, que se percebem em formação
permanente. Nos três anos de projeto o Núcleo de Jornalismo tem realizado um encontro nacional anual e um outro, internacional, voltado para
temas editoriais e práticas de produção de jornalismo para televisão.
Transparência na gestão • Boa convivência com os colegas e o clima
interno da redação, com as chefias presentes e disponíveis, metas coletivas por programa e mais transparência nas decisões editoriais. Em
geral, o trabalho de construção coletiva das metas anuais por programa,
bem como a verificação trimestral das mesmas – uma estratégia estabelecida pela coodenação do Núcleo de Jornalismo –, trouxe mais transparência e tranquilidade à redação. Do mesmo modo, a participação de
todos os colaboradores no processo de construção dos indicadores de
qualidade do jornalismo do Futura e na declaração de compromissos
editoriais, estabeleceu um grupo mais coeso e alinhado com o projeto
do jornalismo do canal. A equipe convive de forma amigável, entende
melhor do que trata o jornalismo do canal, há mais relacionamento
dentro e fora do trabalho, inclusive com a criação de vários momentos
de congratulação nas datas mais festejadas pelos brasileiros, como a
festa junina e o final do ano.
O valor da instituição • Participar da equipe de jornalismo do Canal Futura, reconhecida por sua atuação em editorias como educação, saúde e
meio ambiente, é motivo de orgulho e satisfação. Vários colaboradores
identificam o Canal Futura como uma possibilidade de fazer um trabalho
diferenciado e com grande potencial de mobilização social, o que traz
satisfação pessoal e realização profissional. Ao mesmo tempo, esse fator
intensifica as responsabilidades dos gestores do Canal Futura, na sus
tentação da relevância e da projeção social do projeto.
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PONTOS DE ATENÇÃO • Sobre os aspectos que ainda merecem atenção, o diálogo com os colaboradores também foi rico em sugestões e
observações críticas. Alguns se destacam como desafios para a conti
nuação do projeto, outros mais pontuais, podem ser facilmente ajustados no dia a dia da redação.
A qualidade das pautas • As pautas, suas definição,
investigação e produção continuam sendo um ponto importante, que merece o esforço dos gestores
A pauta é
e da equipe, não apenas do Canal Futura, mas de
todas as redações. Há críticas da equipe a uma taxa
absolutamente
mais elevada que o desejável de “pautas por releafundamental
se”, em oposição a pautas construídas de modo inpara o sucesso do
vestigativo pela própria equipe. Essa é uma realidajornalismo. Pautas bem
de das redações contemporâneas, a ser permanenpensadas, estruturadas e
temente observada por colaboradores e gestores.
com riqueza de possibilidades
Há observações sobre uma taxa ainda alta de “fonde fontes quase garantem a
tes oficiais”, aquelas mais usuais e costumeiras, em
produção e edição de reportagens
detrimento de nomes e contribuições diferenciadas
e programas de boa qualidade.
e ainda fora da mídia. Com as equipes sempre se
voltando para as autoridades governamentais e os
especialistas mais conhecidos, sem se esforçar o
suficiente para a renovação das fontes.
O primeiro passo para a
A pauta é absolutamente fundamental para o
pauta ser bem-sucedida é a
sucesso do jornalismo. Pautas bem pensadas, estrucriação de um ambiente
turadas e com riqueza de possibilidades de fontes
na equipe em que todos a
quase garantem a produção e edição de reportagens
tenham em mente e colaborem
e programas de boa qualidade. No caso do Jornapara sua execução.
lismo do Canal Futura a qualidade das pautas tem
sido um desafio permanente, também apontado
pelo grupo de consultores externos do projeto, ligados ao Projor. Motivados por essa discussão, chegou-se a formular um
conjunto de indicações sobre a definição e a contrução das pautas no
jornalismo de televisão.
O primeiro passo para a pauta ser bem-sucedida é a criação de um
ambiente na equipe em que todos a tenham em mente e colaborem para
sua execução, não apenas o profissional designado para sua consolidação e elaboração. Todos devem estar ligados, mesmo quando fora do horário de trabalho, nos fatos que veem, opiniões que ouvem, artigos que
leem, programas que assistem, filmes que vê, sites, blogs, mídias sociais

que frequentam e devem sugerir ideias, mesmo que
incipientes e aparentemente fora de contexto, para os
que têm a missão de fazer a pauta.
A pauta deve prever formas que
O responsável pela organização das pautas deve
garantam o distanciamento
ter boa noção do tempo de que dispõe, da grade de
crítico indispensável
programação, para adequar as sugestões que recebe
para garantir um jornalismo
num cronograma que faça sentido. É dele também,
maximamente isento e capaz de
a responsabilidade de saber como cada pauta espedar ao público visões diversificadas
cífica vai se integrar ao conjunto da programação do
de realidade.
Jornalismo e da emissora para evitar redundâncias,
contradições, desperdícios.
As pautas individuais devem ter nexo entre si,
O pauteiro deve buscar sair do
devem fazer parte de um todo coerente, e é do “paulugar-comum, do já sabido.
teiro” e das suas chefias a missão de lhes dar essa
Para isso, ele precisa aguçar sua
característica. A tarefa de selecionar e hierarquizar
própria curiosidade e deve se
os assuntos que vão resultar em reportagens e proentusiasmar em relação
gramas que serão realizados é crucial. No Núcleo
aos assuntos escolhidos.
de Jornalismo do Canal Futura, a reunião de pauta
geral, que acontece com todos os funcionários do
jornalismo uma vez por semana, surgiu a partir de
discussões sobre práticas de gestão editorial elencadas nos Encontros de
Jornalismo e as preocupações com a qualidade das pautas. Hoje, há um
diálogo mais preciso entre as editorias de cada programa do jornalismo,
permitindo que as ações sejam encaminhadas de forma mais estratégica.
Cada pauta deve prever formas que garantam o distanciamento crítico indispensável para um jornalismo maximamente isento e capaz de
dar ao público visões diversificadas de realidade que estimulem sua
capacidade de discernir e chegar a conclusões autônomas e bem embasadas a respeito dos assuntos tratados.
O jornalismo não pode se deixar transformar em porta-voz involuntário de visões parciais de grupos, organizações, partidos, empresas, por
mais meritórias que estas visões possam ser ou parecer ser ou por mais
próximas que elas estejam das próprias visões da emissora ou de seus
jornalistas.
Por isso, a pauta deve sempre prever que os executores da reportagem ou do programa ouçam fontes que tenham opiniões diversas e mesmo antagônicas entre si a respeito do assunto abordado. Ela deve dar os
nomes dessas pessoas e, sempre que possível, uma síntese de seu pensamento sobre o assunto em tela, além, é claro, das coordenadas para que
se possa falar com cada uma delas.
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Para a pauta, sempre se deve procurar fórmulas que provoquem em
cada membro da audiência inquietação, surpresa, dúvida, que o faça
pensar, ou colocar em xeque o que ele já pensava sobre o tema. Ou seja:
o pauteiro deve buscar sair do lugar-comum, do já sabido. Para isso, ele
precisa aguçar sua própria curiosidade e deve se entusiasmar em relação
aos assuntos escolhidos, procurar diferenciais que levem os executores
da pauta a escapar das convencionalidades.
A contextualização do assunto também deve estar prevista na pauta. É preciso desenvolver a relação dos fatos que a compõem com os
variados contextos pertinentes a eles, a fim de oferecer ao público nexos
históricos, sociais, culturais, estatísticos que o ajudem a entender com
mais profundidade o tema em discussão.
Uma boa pauta deve ser parecida em estrutura com uma tese científica. Ela precisa ter hipóteses de trabalho, bem fundamentadas. A execução da reportagem vai, com base nos dados colhidos na realidade,
comprovar ou negar as hipóteses, e os dois resultados possíveis (negação
ou comprovação) são igualmente positivos e benéficos para o público.
A hipótese é a mola mestra da pauta e da sua execução. Ela não deve
ser encarada como algo estabelecido e necessariamente correto. Precisa,
ao contrário, ser elástica para poder ser alterada, desde que a apuração
dos fatos leve os jornalistas que executam a pauta nessa direção. Forçar a
realidade a se encaixar na hipótese formulada é a negação do jornalismo.
A hipótese é elaborada a partir do conhecimento acumulado dos fatos
passados pelo pauteiro e pela sua intuição e reflexão. Se ele for um bom
profissional, é de esperar que boa parte das hipóteses por ele formulada
se confirme na execução da pauta. Mas não necessariamente. A hipótese
é um risco, que o pauteiro deve assumir com coragem, independência e
abertura para conclusões diversas das que ele antecipa.
Pouco investimento em renovação da narrativa • Outro aspecto onde a equipe é bastante autocrítica é no
que se refere à linguagem audiovisual. Avalia-se que
os conteúdos produzidos pelo grupo inovam pouco,
experimentam pouco. Que seria aconselhável mais
experimentação e riqueza narrativa.
O desafio da conquista de novos padrões de linguagem se complexifica ao se considerar que alguns
dos programas têm um formato muito convencional
de jornalismo de televisão, dentro do qual é difícil
transformar padrões de linguagem. Apesar dos vá-

A conquista de novos

padrões de linguagem
se complexifica ao se considerar
que alguns dos programas têm
um formato muito convencional
de jornalismo de televisão,
dentro do qual é difícil
transformar padrões
de linguagem.

190 produções

foram realizadas com os
Chamados Públicos –
experiência da produção em rede
do programa Sala de Notícias –,
com propostas narrativas bastante
diversas, algumas premiadas
no Brasil e no exterior.

desafio = construção
de conteúdos jornalísticos que
se harmonizem com o todo da
programação e com a identidade
do canal.

3

A produção em rede é
uma tendência contemporânea
e que o jornalismo do canal,
ao dar os passos que deu nessa
direção, assume uma posição
de liderança frente a outros
veículos de mídia.

rios esforços de formação com foco em narrativa e
linguagem audiovisual, não se percebe uma transformação relevante no conjunto dos produtos realizados, ficando as novidades restritas a exemplos
pontuais. O mesmo ponto aparece nas observações
dos consultores externos. Em geral, há pouco investimento dos jornalistas em renovação ou inovação da narrativa. Ou mesmo na produção de uma
narrativa convencional, mas que se destaque pelo
conjunto dos aspectos de qualidade. O jornalismo
de televisão, inclusive o do Canal Futura, muitas
vezes soa como um jornalismo apressado e que deixa a desejar em formatação e linguagem.
Nesta questão da inovação nas narrativa, a experiência da produção em rede do programa Sala
de Notícias se mostrou um grande avanço. Com os
Chamados Públicos foram realizados mais de 190
produções, com propostas narrativas bastante diversas, algumas, inclusive, premiadas no Brasil e
no exterior. Apesar de serem realizadas por equipes externas, essas produções são acompanhadas
por funcionários do Núcleo de Jornalismo do Futura. Isso mostra que há uma abertura da equipe
para as mudanças e inovação narrativa, trazendo
mais uma vez para o primeiro plano as questões
relativas ao tempo de produção interna e ao tamanho da equipe.
Baixa interação com outros projetos do Canal Futura • Em geral o grupo gostaria de se sentir mais

bem informado sobre outros projetos de conteúdo do canal como um
todo, fugindo ao clássico isolamento das equipes de jornalismo dentro
das emissoras de TV, sempre mais afastadas dos outros núcleos de
produção. Há um desejo da equipe de participar do canal como um
todo, no que se refere a conteúdo em produção e exibição. É um ponto importante e um desafio permanente na construção de conteúdos
jornalísticos que se harmonizem com o todo da programação e com a
identidade do canal.
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Qualidade do diálogo com colaboradores externos • Alguns identificam
que seria necessário melhorar o diálogo com colaboradores externos das
universidades parceiras do Futura, das ONGs e também das produtoras
e realizadores independentes que trabalham com o jornalismo do canal.
Ser mais exigente, mais detalhista e criterioso. Ao mesmo tempo que esse
é um reconhecimento importante, de que é preciso melhorar as competências de curadoria, de gestão da produção externa ao canal; também é
um traço de resistência em relação à produção em rede, que diversifica e
torna os processos de produção mais dialógicos, requerendo um esforço
de mediação e negociação de conflitos. Mesmo assim, o grupo identifica
que a produção em rede é uma tendência contemporânea e que o jornalismo do canal, ao dar os passos que deu nessa direção, assume uma
posição de liderança frente a outros veículos de mídia.
Tensão entre tamanho da equipe e volume da produção • No geral, os
colaboradores avaliam que a equipe trabalha sem tempo para respirar
e que isso pode trazer consequências para a qualidade. Há um volume
grande de produção para uma equipe pequena e predominantemente jovem, com competências em construção – como ela foi classificada por todos. Tanto nos encontros individuais quanto no questionário eletrônico
distribuído para resposta on-line, todos os colaboradores consideraram a
equipe subdimensionada para o volume da produção. Esse é um aspecto sempre presente em equipes ligadas a iniciativas de comunicação do
campo público, que lidam permanentemente com restrições orçamentárias e de contratação de pessoal. Também aponta a necessidade de mais
investimento em estratégias de redificação e produção colaborativa.

NATUREZA DO JORNALISMO DO FUTURA • No momento posterior
aos encontros individuais, o mesmo grupo foi convidado a responder
a um questionário eletrônico. Durante os encontros individuais, ficou
a impressão de que havia um domínio apenas relativo dos objetivos do
projeto. Com a aplicação do questionário eletrônico se buscou verificar
essa hipótese, de forma a rever ou confirmar a primeira impressão. Porém, a análise das respostas dadas pela equipe ao questionário, contradizendo a primeira suposição de uma baixa apreensão dos objetivos gerais
do projeto, revelou um grupo bastante atento aos processos internos de
formação e ao esforço geral de mudança.

Ao serem perguntados sobre “o que define o jornalismo do Canal
Futura”, os funcionários da equipe fixa focaram suas respostas em três
aspectos fundamentais:

um jornalismo de atualidade diferente do hard news, onde a contextualização dos fatos tem
grande importância; a especialização do fazer em um conjunto de editorias prioritárias que
envolvem educação, saúde, sociedade, sustentabilidade socioambiental, responsabilidade
social e serviços; a produção em rede com universidades e outros atores sociais do mundo
do audiovisual como um produtor de diferencial e de pluralidade de pontos de vista para o
jornalismo do Canal Futura.
Para uma melhor apreciação do posicionamento do grupo, destacamos alguns trechos das respostas ao questionário eletrônico:

“Acredito que o jornalismo feito
pelo Canal Futura se diferencia pelo
conteúdo e pela maneira como esse
conteúdo é trabalhado. É também,
um jornalismo feito em rede, com
parcerias que incluem universidades,
produtoras independentes e ONGs.”

“Um tipo de jornalismo que não se
contenta com o factual, que vai a procura
de contextualizações com diferentes
abordagens e narrativas. Nosso jornal
diário tem matérias mais longas, que
viabilizam a contextualização dos fatos.”

“O Jornalismo do Canal Futura é um
jornalismo de interesse público que tem
como temas principais questões ligadas
à educação, responsabilidade social,
terceiro setor, saúde, meio ambiente e
sustentabilidade e cidadania.”
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“O jornalismo do Canal Futura se define
pelo exercício de contextualizar os fatos e
oferecer informação com serviço à sociedade.
A parceria com universidades e realizadores
independentes favorece uma abordagem
crítica das políticas públicas empreendidas
em diferentes áreas de atuação. O jornalismo
do Canal Futura está comprometido com uma
agenda propositiva que busca respostas para
as muitas questões da atualidade.”

“O que define o jornalismo do
canal é que apesar de lidar
com fatos do cotidiano, não é
hard news. Ele colabora com a
transformação social, incentivando
a participação das pessoas para
melhorar a qualidade de vida,
através da exibição de fatos
contextualizados.”

“O jornalismo do Futura é um espaço para reflexão
e aprofundamento de temas. Seus conteúdos abordam,
em geral, boas práticas, educação e prestação de serviços.
Os perfis dos programas possuem foco em abordagens
inovadoras, que valorizam a construção em parceria com
diferentes atores da sociedade, onde ações são pautadas
pelo esclarecimento de temas associados
ao desenvolvimento humano, ao espírito comunitário
e à formação do cidadão, sempre com a crítica necessária
ao ofício jornalístico na cobrança por qualidade na gestão
pública e oferta de serviços à população brasileira.”

“O jornalismo do Canal Futura é definido
pela busca do contexto de diversos temas
(primordialmente ligados à educação,
responsabilidades social e ambiental, cultura,
saúde), priorizando uma informação com
múltiplos pontos de vistas
e com independência. A prestação de serviço
é um ponto forte tanto no Jornal Futura
quanto no Conexão Futura.”

A mesma pergunta sobre o que define o jornalismo do canal foi feita
a colaboradores externos e também a equipes de diferentes núcleos do
Canal Futura. Apesar de menos detalhada, quando comparada à visão da
própria equipe, há uma razoável apreensão do sentido geral do projeto
de renovação do núcleo de jornalismo e seus programas, demonstrando
que houve resultado positivo na comunicação interna e externa sobre o
projeto e seus objetivos.
Durante os três anos do projeto, a realização de encontros presenciais com colaboradores externos, a distribuição de textos e releases e a
rotina de dinamização do trabalho em rede contribuíram para a divulgação dos objetivos e do projeto em si.
Alguns depoimentos que sintetizam a visão externa sobre o Núcleo
de Jornalismo do Canal Futura e os conteúdos por ele produzidos serão
reproduzidos a seguir:

“A meu ver, tem um forte caráter
educativo e não meramente
informativo. Busca pautas que
estejam em sintonia com as grandes
questões sociais e educativas
da população brasileira, sem focar
somente no fato e sim nas causas,
processos e possibilidades.”

“Jornalismo que busca discutir as
questões que o canal tem como
diretrizes e tenta esmiuçar ao
máximo diversos pontos de vista,
ressaltando as qualidades dos
exemplos positivos.”

“Vejo o Jornalismo do Canal Futura como um
jornalismo engajado, preocupado com as questões
da sociedade. O jornalismo do Futura busca tratar
as questões de maneira mais aprofundada,
oferecendo informações úteis para o dia a dia
dos brasileiros e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida. Temas como direitos, deveres,
serviços, saúde, bem-estar, educação, todos
relacionados à vida das pessoas são abordados nas
matérias e programas.”
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“Um jornalismo dinâmico, que
acompanha as produções locais de seus
parceiros colaborando assim para que
cada um deles, espalhados pelo Brasil,
produza conteúdos de qualidade.
O Canal Futura é na prática do
jornalismo um canal plural, a partir
da produção local de cada parceiro.”

“Um jornalismo que
proporciona um amplo
debate sobre as
questões sociais.”

“O jornalismo do canal Futura não se refere ao hard news,
as notícias imediatas que estamos acostumados ao longo da
história da TV brasileira. Mas sim, caracteriza-se por ações
que envolvem as transformações sociais. A sensação que se
tem no ar é de um jornalismo diferenciado em sua proposta,
composto por narrativas e formatos voltados para a
construção de conhecimento com a participação de práticas
educativas desenvolvidas por anônimos e especialistas em
prol de mudanças. A diferença de opiniões é o ponto comum
de quem se atrai pelo jornalismo do canal.”

“O Jornalismo do canal futura me
parece ter como objetivo, além
da informação, a articulação
social e a educação, buscando ser
uma referência em assuntos de
interesse da sociedade brasileira.”

“Um jornalismo sério, competente,
pautado nas questões ligadas
às temáticas de educação, cidadania,
ciência, tecnologia, saúde, meio
ambiente e voltado para jovens
e adultos em todo o território
nacional.”

PERFORMANCE DE PROGRAMAS DO JORNALISMO DO FUTURA • Na
preferência da equipe do NJCF se destacam os programas Conexão Futura, Sala de Notícias, Debate e Jornal Futura. Nessa exata ordem de preferência, tendo o Conexão Futura alcançado a preferência de quase metade
dos funcionários e o Jornal Futura apenas a predileção de 7,7% dos funcionários. No gráfico a seguir, uma representação destas escolhas:

Programas preferidos da equipe

A preferência da equipe pelo Conexão Futura foi determinada por
vários fatores. Um deles é a duração do programa no ar, que permite
maior aprofundamento dos assuntos, uma característica em comum com
o Debate. Outro fator foi a possibilidade de interatividade do público
com o programa, em parte determinada pela preocupação com a prestação de serviços. Diz um dos colaboradores

“Escolhi o Conexão Futura, por causa da forte interatividade que ele tem, além da busca pela
prestação de serviço e possibilidade de falar sobre diversos assuntos de interesse público de
forma crítica e informal.”
O foco em prestação de serviços foi um outro aspecto presente na
escolha do Conexão Futura. Essa característica é complementada pelo
que chegou a ser afirmado como “o programa que no momento é o que
melhor está dando conta da nossa agenda e propondo discussões que são
relegadas pelos outros veículos, além de manter uma conexão direta com
os telespectadores”.
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Por fim, uma outra razão, mais atinente aos formatos audiovisuais,
aponta o Conexão Futura como uma proposta que inova em formatos.
Como diz um dos jornalistas da equipe:

“acredito que a proposta do Conexão Futura é o espaço mais original em comparação
com outras produções de jornalismo de outros canais por oferecer tempo para discussões
qualificadas a partir do ponto de partida da prestação de serviços para a população brasileira
em linguagem simples, direta e informativa”.

A escolha da equipe é um reconhecimento importante para um dos
títulos mais recentes do Jornalismo do Canal Futura. O Conexão Futura
entrou no ar em maio de 2010, no contexto dos estudos para a revisão de
grade de programação do Canal Futura, como resultado de uma parceria
entre a Gerência de Programação, Jornalismo e Engenharia do Canal Futura e a Gerência de Mobilização e Articulação Comunitária.
O Conexão Futura não é o título de um “novo” programa de grade.
Nem sequer deve ser entendido como um programa convencional de jornalismo na televisão. A melhor forma de entendê-lo é como um conjunto
de interferências ao vivo durante parte da grade de programação do canal. No caso, durante as tardes de segunda a sexta-feira, entre 14h30 e
17h30.
Em 2010, a tela do Canal Futura não deixava visível a forte atuação
em redes da sociedade, nos territórios, ambientes virtuais e na produção
de programas em parceria com diferentes interlocutores e grupos, marcas
de identidade do Canal Futura. Um dos principais objetivos do Conexão
Futura é justamente suprir essa deficiência de informação sobre o “projeto Futura” na tela e trabalhar de forma articulada com as várias redes que
o canal integra e mobiliza.
Para dar conta deste desafio inicial, foi pensado um conjunto de cinco “entradas” ao vivo durante as tardes de segunda a sexta-feira. Este
segmento da programação, a partir de então, deixou de contar com os
conteúdos infantis para privilegiar conteúdos relativos à educação, saúde, empreendedorismo e geração de renda, direcionados ao público jovem e adulto.
Com duração variável entre 5 e 25 minutos, estas “entradas” foram
organizadas segundo uma tipologia predefinida e distribuídas entre entradas fixas e entradas variáveis.

As entradas fixas seriam duas: a “escalada” e
o
“telejornalismo”,
respectivamente a primeira e a
CONEXÃO FUTURA é um conjunto
última. A “escalada” é um jargão do universo telede interferências (entradas)
visivo, que indica o anúncio inicial das principais
ao vivo com duração variável entre
atrações que serão exibidas a seguir, num programa
5 e 25 minutos. Estas “entradas”
estão organizadas segundo uma
ou num segmento de programação.
tipologia predefinida e distribuídas
Portanto, a primeira entrada do Conexão Futura
entre entradas fixas e entradas
seria um anúncio dos programas e debates apresenvariáveis.
tados nas três horas de programação que se seguiriam. A intenção foi a de produzir uma introdução à
programação, ressaltando os principais aspectos dos
ENTRADAS FIXAS:
conteúdos exibidos a cada dia e revelando sua intenção e modo de produção.
Escalada: anúncio inicial
O “telejornalismo”, última entrada, seria consdas principais atrações que
tituída por notícias do universo de atualidades que
serão exibidas a seguir, num
o Canal Futura se dedica a cobrir, na forma de um
programa ou num segmento de
programação.
telejornal diário: o Jornal Futura.
As entradas variáveis foram distribuídas em
Telejornalismo: constituída por
meio à grade de programação, obedecendo a uma tinotícias do universo de atualidades
pologia específica: “entradas de oportunidade”, “enque o Canal Futura se dedica a
tradas temáticas”, “entradas de mobilização e articucobrir, na forma de um telejornal
lação em rede” e “entradas de serviço”.
diário: o Jornal Futura.
Entradas de oportunidade são aquelas que se
aliam a acontecimentos relevantes para o universo
de atuação do Canal Futura. Por exemplo, as jornadas de programação
relativas às discussões de prevenção à gravidez na adolescência, ou ao
dia do estudante, sempre presentes na grade do canal e alinhadas a diferentes eventos promovidos por instituições educacionais em todo o país.
Estes encontros e suas discussões são motivo e conteúdo para “entradas
de oportunidade” no Conexão Futura.
As entradas temáticas são aquelas que, mesmo não estando relacionadas a nenhuma data ou acontecimento, mantém na pauta a discussão
de determinadas agendas estratégicas, com as quais o Canal Futura se
alia. Um bom exemplo é a temática do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, ou o enfrentamento ao trabalho escravo, temas sempre presentes no Conexão Futura.
As entradas de mobilização e articulação social são aquelas que buscam promover diálogos entre diferentes setores da sociedade, transformando a tela da TV em praça pública, em espaço para a discussão de
ideias e pontos de vista.
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As pautas para estas entradas de mobilização
ENTRADAS VARIÁVEIS:
têm origem na programação do canal ou nas sugesEntrada de oportunidade:
tões e na agenda de atividades do movimento social,
são aquelas que se aliam
permanentemente acompanhada pelos profissionais
a acontecimentos relevantes
do Futura.
para o universo de atuação
A essas modalidades devem ser somadas as
do Canal Futura.
entradas de prestação de serviços públicos, sempre
Entrada Temática: são aquelas
presentes na grade de programação.
que, mesmo não estando
A partir do ano de 2014, uma das entradas diárelacionadas a nenhuma data ou
rias do Conexão Futura atenderá diariamente à temáacontecimento, mantém na pauta
tica da educação. Agenda fundamental para o país e
a discussão de determinadas
compromisso permanente do Projeto Futura.
agendas estratégicas, com as
Para viabilizar o Conexão Futura foi criado um
quais o Canal Futura se alia.
modelo de reunião de pauta bastante diferente do
Entradas de mobilização e
que ocorre em redações tradicionais.
articulação em rede: são aquelas
Além dos encontros diários entre os membros da
que buscam promover diálogos
equipe, foi estabelecido um encontro semanal com reentre diferentes setores da
presentantes da Equipe de Mobilização e Articulação
sociedade, transformando a tela
Social e da Equipe de Conteúdo e Novas Mídias.
da TV em praça pública, em espaço
O trabalho de listagem das sugestões de pauta
para a discussão de ideias
parte de três diferentes territórios de atuação: a grade
e pontos de vista.
de programação, os espaços onde a equipe de mobiliEntrada de serviço: entradas
zação atua e a própria redação de jornalismo do canal.
de prestação de serviços públicos,
Da grade de programação do canal vêm os dessempre presentes na grade
taques de cada semana e as informações editoriais
de programação.
sobre a intenção de produção de cada um dos programas.
Também nascem deste território as várias sugestões de ampliação e desdobramento temático para programas que já
existem, mas que podem ser revisitados ao vivo pelo Conexão Futura e a
audiência, logo antes ou após a exibição dos mesmos.
Dos diferentes espaços onde a mobilização do Futura atua vêm a
agenda regional e os temas locais, colhidos no calor dos acontecimentos
e enviados pelos mobilizadores à equipe do jornalismo.
Da própria redação do Núcleo de Jornalismo, surgem outros temas
identificados pelos jornalistas que ali atuam, também integrados à listagem de sugestões de pautas.
A reunião semanal discute e organiza esse conjunto de sugestões,
compondo painéis diversificados e únicos, de conteúdo e temática bem
distinta daquilo que é tratado como notícia pela imprensa convencional.

Para entender a natureza das organizações que mais participam das
discussões do Conexão Futura, as mesmas foram separadas em quatro grandes grupos: Universidades (representadas por seus professores,
pesquisadores, especialistas, projetos etc.); Entidades Públicas (magistrados e os órgãos que eles representam, colegiados, agências etc.); Empresas, Institutos e Fundações (associações de classe, serviços como o
Sebrae, responsabilidade social etc.); e demais Organizações da Sociedade Civil (ONGs, OSCIPs, coletivos, pequenas associações e cooperativas etc.).
Durante o ano de 2010 a equipe do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura conseguiu mobilizar um total de 499 participações de convidados de Universidades, Entidade Públicas, Empresas, Institutos e
Fundações e demais Organizações da Sociedade Civil na grande praça
pública audiovisual que o Conexão Futura representa. No ano de 2011
esse número cresceu para 639 participações. Em 2012 o número, sempre crescente, chegou a 720 participações e em 2013 foi a 840 participações. Ou seja, considerando a programação de segunda a sexta, o
Conexão Futura contou com 3,2 participações ao dia, em suas emissões,
trazendo para o Canal Futura uma grande relevância frente a diferentes
setores da sociedade.

Número de participações de convidados de Universidades, Entidade Públicas, Empresas,
Institutos e Fundações e demais Organizações da Sociedade Civil na grande praça pública
audiovisual que o Conexão Futura representa:

499
2010

639
2011

720 840
2012

2013

O Conexão Futura também é o programa do Núcleo de Jornalismo
mais elogiado pelos telespectadores, quando procuram a Central de
Atendimento ao Telespectador, demonstramdo sua preferência, como no
gráfico a seguir.
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Elogios dos telespectadores

Também é o programa com o maior número de participações ao vivo
durante a transmissão diária (96,9% em relação ao total). Com um enorme diferencial percentual em relação ao Debate (3,1%), é outro espaço
que permite a interação dos telespectadores durante as transmissões.
A diferença se explica pelo fato de que, no Debate, as participações
de telespectadores tem privilegiado os recursos de conhecidos como de
“segunda tela”, com perguntas e manifestações ocorrendo através das
redes sociais. Porém, mesmo considerando esta preferência pelas redes
sociais e outros fatores que poderiam contribuir para a concentração de
interações com o Conexão Futura através da Central de Atendimento ao
Telespectador, merece destaque a percepção correta da equipe sobre a
performance dos diferentes programas do Núcleo de Jornalismo diante
da audiência do Futura, identificando e diferenciando os pontos positivos e negativos de cada título.

Interações da audiência

Em segundo lugar na preferência da equipe está o Sala de Notícias.
A escolha se dá porque a equipe considera esse programa, no seu formato atual de realização por diferentes produtores externos selecionados
através de Chamado Público, uma das conquistas recentes do Núcleo de
Jornalismo.
Como se manifesta um dos colaboradores,

“...a mudança no modelo de execução do programa Sala de Notícias representa uma das
grandes conquistas recentes do jornalismo, pois deixamos de ter que reaproveitar conteúdos
para construir, a partir de uma parceria entre realizadores independentes e nossos editores,
novos conteúdos jornalísticos”.
Numa síntese mais completa da visão de todo o grupo, um outro
depoimento registra:

“O Sala de Notícias é a manifestação concreta de uma janela audiovisual de um novo
paradigma da abordagem jornalística/documental contemporânea. Um espaço onde os
realizadores podem contar histórias de seus entornos e personagens, deixando sua marca,
se eles souberem aproveitar bem esta oportunidade, e onde a grade eclética do programa
é construída a cada novo episódio, fazendo nascer uma gramática própria, inovadora e
atual. A diversidade temática, geográfica e principalmente narrativa que o programa dispõe
faz com que o próprio jornalismo do Canal Futura se reinvente e se destaque da grande
mídia. O potencial do programa se desdobra em inúmeras alamedas e a perspectiva digital
poderia inaugurar uma plataforma de engajamento dos telespectadores e da própria rede
de realizadores. O Sala de Notícias pode ainda conquistar uma maior audiência se enveredar
nesse caminho com interatividade, uma tendência e necessidade dos tempos atuais.”

O Chamado Público de produção é mais uma estratégia adotada pelo
Canal Futura dentro do contexto de renovação de processos de produção
em rede e, neste projeto, atende às necessidades de produção do programa Sala de Notícias.
O primeiro chamado público para o jornalismo foi realizado no segundo semestre de 2011 e trouxe algumas novidades para o campo. Pela
primeira vez numa televisão brasileira, um chamado público foi dirigido
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a pessoas jurídicas de qualquer natureza, tais como
produtoras independentes, universidades e ONGs.
O chamado de produção é semelhante ao processo conhecido como pitching – recurso muito
usado pelos canais de televisão para selecionar propostas de novos programas em eventos públicos. No
entanto, o chamado público para o Sala de Notícias
dispensou o envio de traillers e a necessidade de defesa presencial à banca examinadora, que são recursos usuais em pitchings, mas que dificultam a participação de interessados de menor poder aquisitivo,
sem recursos para viagens ou produção antecipada
de parte do conteúdo.
Para participar do Chamado Público de produção do Sala de Notícias, basta preencher a ficha de
inscrição, enviar a proposta detalhando o projeto e
assinar o contrato que acompanhou o edital. Todos
os projetos são analisados por uma comissão formada por membros do Canal Futura da qual podem
também participar convidados externos.

SALA DE NOTÍCIAS realizado por
diferentes produtores externos
selecionados através de Chamado
Público de produção.

2011:

Foi eralizado
primeiro chamado público para
o jornalismo e trouxe algumas
novidades para o campo. Pela
primeira vez numa televisão
brasileira, um chamado público
foi dirigido a pessoas jurídicas
de qualquer natureza, tais como
produtoras independentes,
universidades e ONGs.

A gestão de direitos autorais também é um diferencial desta ação,
uma vez que a garantia de exclusividade do Futura é sobre versão editada
para o canal. O material bruto continua sendo de titularidade do realizador e pode, portanto, ser usado na criação de novos produtos e na comercialização frente a outros canais de televisão. A coprodução do Futura
inclui uma ajuda financeira e o acompanhamento do processo de produção, mas nem sempre significa a remuneração integral da produção.
Assim é realizado Sala de Notícias, um espaço para reportagens documentais com 13 minutos de duração, que contempla diversidade de
olhares, linguagens e narrativas com relevância contemporânea para o
Brasil e para o mundo.
O programa tornou-se um importante espaço de promoção da pluralidade de pontos de vista. Da mesma maneira, valoriza o contraponto
de opiniões, a informação de qualidade e de interesse público. Entre as
conquistas recentes do Sala de Notícias está a produção em rede e a capacidade de gerar outros debates na grade de programação do Canal Futura.
Durante os três anos do projeto Rede Social e Telejornalismo de Interesse Público foram realizados, pela equipe do Sala de Notícias, cinco
chamados públicos, que viabilizaram cerca de 190 reportagens especiais
inéditas para a grade do Canal Futura.

Como se indicou anteriormente, o Debate é o terceiro programa na
preferência da própria equipe. Uma das razões, coincidente com o Conexão Futura, é a duração do programa e, portanto, o tempo para o aprofundamento dos temas tratados e o espaço para a apresentação de diferentes
pontos de vista.
A pluralidade de abordagens é enriquecida pela participação de convidados que vêm de diferentes regiões do país, ampliando as discussões
e as tornando mais representativas.
O Debate também foi enriquecido pela adoção de recursos tecnológicos que ampliam as possibilidades de argumentação e contraposição
de ideias, como as participações de convidados a distância, via Skype.
Como sintetiza um dos jornalistas da equipe:

“o Debate é uma grande oportunidade de trazer múltiplos olhares sobre temas polêmicos
(em sua grande maioria vivenciados na semana), contribuindo para o processo de formação
de opinião por parte do público”.

Talvez por isso o Debate seja o programa mais procurado junto a
Central de Atendimento, por telespectadores que tem dúvidas sobre
como acessá-lo após a exibição ao vivo, na internet, e – ao mesmo tempo
– aquele que recebe mais comentários críticos com relação ao posicionamento de alguns dos convidados.

Busca a programas na internet
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Críticas ao posicionamento de convidados

Por fim, e como um motivo de preocupação, aparece o Jornal Futura.
Sendo o programa mais importante da grade de jornalismo do Canal Futura, com sua importância histórica na cobertura das pautas de educação
no Brasil, para a equipe o programa demonstra um certo cansaço, dificuldade de renovação e até alguma dúvida em relação à qualidade.
Em parte esse sentimento se estabelece quando a equipe compara
o resultado final do programa no ar com o esforço coletivo para a sua
produção. Afinal, o Jornal Futura é o título, dentre todos do jornalismo,
aquele que recebe mais contribuições de conteúdos produzidos fora do
Canal, principalmente as produções vindas da parceria com as equipes
de mais de 32 universidades.
Nesse último aspecto, a equipe se preocupa com uma tendência ao
privilégio de certas regiões do país, onde o canal conseguiu estabelecer
mais relacionamentos institucionais, e com o esforço para construir coletivamente estratégias de definição de pautas e de abordagems dos temas
que sejam pertinentes aos projetos no seu todo.
A maior quantidade de conteúdos oriundos das regiões Sul e Sudeste representa um desafio grande para a pluralidade do Jornal Futura. A
baixa presença de TVs universitárias no Norte, Nordeste e Centro-Oeste
sempre foi um desafio para as parcerias estabelecidas pelo Canal Futura.
O estabelecimento de alianças com ONGs no Nordeste ameniza essa fragilidade, mas não alcança o volume necessário para tornar esse programa
realmente plural.
Durante a implantação do projeto, a mudança mais significativa no
processo do Jornal Futura foi o envolvimento direto das universidades
nas reuniões de pauta e de planejamento semanal do programa. A partir
de meados de 2011, para todas as reuniões semanais do Jornal Futura,
são convidadas três universidades para participação a distância através

de videoconferência. É uma dinâmica simples, mas de grande impacto no
relacionamento e na produção em rede.
Durante a reunião, como se estivessem na própria redação de jornalismo do Canal Futura, os funcionários, alunos ou professores das universidades podem interagir com a equipe responsável pelo programa, fazer
críticas, defender propostas de pauta e estabelecer correspondências entre
as diferentes dimensões territoriais nas quais os grupos atuam: o âmbito
nacional, da equipe do Futura, e o local, das equipes das universidades.
As tensões geradas nesse relacionamento fazem com que o programa
ganhe um pouco mais em diversidade de expressão regional e em pluralidade de pontos de vista.
Como consequência, também se pode recriar uma relação típica deste tipo de produção em rede, elevando os diferentes polos à mesma condição discursiva, em vez de submeter a periferia da rede ao comando de
um único nódulo central.
A participação direta nas reuniões semanais de planejamento do
Jornal Futura representaram um grande diferencial para a qualidade e o
incremento das produções em rede para o telejornal.
O conjunto de mudanças operacionais também foi
importante para a intensificação da produção em rede
para o Jornal Futura. Neste caso, a principal alteração
foi o início do acompanhamento da produção a distânJORNAL FUTURA é o título
cia e o envio de materiais através da internet, pela criaque recebe mais contribuições
ção de endereços de FTP.
de conteúdos produzidos fora
Também a partir de junho de 2011, as equipes
do Canal, principalmente as
das universidades foram convidadas a compartilhar
produções vindas da parceria com
mais sua produção a distância, utilizando, por exemequipes de mais
plo, a postagem de conteúdos inacabados para o Youde 32 universidades.
Tube ou o Vimeo, com o objetivo de facilitar o diálogo com a equipe do Canal Futura, sobre o percurso
narrativo dos conteúdos em produção.
Após finalizar uma produção, o vídeo pode ser
A partir de meados de
,
enviado para o Futura através da internet, com os
para todas as reuniões semanais
realizadores depositando os arquivos digitais num
do Jornal Futura, são convidadas
endereço de FTP criado pelo canal e colocado à distrês universidades para
posição da rede.
participação a distância através de
É outro processo simples, eficiente e de baixo
videoconferência. É uma dinâmica
custo. No princípio trouxe alguns problemas, até que
simples, mas de grande impacto
no relacionamento e na produção
a maior parte dos envolvidos se adaptasse aos proceem rede.
dimentos novos, mas o resultado final mostra que as

2011
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mudanças foram importantes para aumentar e meA atratividade do Canal
lhorar a participação.
Futura frente a sua
Outra característica peculiar do Jornal Futura
audiência
é a inclusão de organizações da sociedade civil na
produção em rede dos conteúdos para o telejornal.
A diferença principal, comparando com a produção em rede com as universidades, é que, neste
segundo caso, os envolvidos estão ligados a projetos
de educação com crianças e adolescentes através da
mídia. Incluem preferencialmente grupos de jovens,
que são os atores sociais mais afeitos às tecnologias
da comunicação e da informação.
A atratividade do Canal Futura frente a sua audiência tem aumentado nos anos mais recentes, estando em 59% do público que declara
ter conhecimento do canal, conforme dados do Instituto DataFolha sob
encomenda do próprio Canal Futura.27 O dado é significativo, uma vez
que quando colocado em perspectiva histórica, esse item sai de 44% em
2011 para os atuais 59%. Ou seja, um aumento de 15 pontos percentuais
pelos quais o jornalismo não é o único responsável, mas com os quais
certamente contribuiu. Principalmente devido à intensificação de programação ao vivo com interatividade da audiência.
Porém, o ranking de programas do jornalismo pela pesquisa de audiência com base estatística nacional, contradiz as participações pelo
CAT do Canal Futura. O Jornal Futura, programa posto em dúvida pela
equipe interna e bem distante da preferência dos espectadores que entram em contato pela central de atendimento, continua sendo o programa mais visto do jornalismo do Canal Futura, seguido de perto pelo
Conexão Futura, mas à frente deste.
Nos últimos três anos os programas do jornalismo do Futura, em
média, melhoraram seu desempenho de audiência, conquistando posições no ranking geral do Futura. Porém, em 2012 houve uma tendência
à estabilização e, em certos momentos, até mesmo queda de audiência
durante a tarde, sinalizando a necessidade de incremento permanente
ou de renovação do conteúdo da programação de todo o segmento vespertino.

44% 2011

59%

2013

27 Durante os últimos 14 anos, o Instituto DataFolha tem produzido pesquisas anuais de audiência para o Canal Futura. Essa
pesquisa, com amostragem estatística para toda a população brasileira, abrange a população de 16 anos ou mais, consultada
por entrevista presencial com aplicação de questionário estruturado aplicado por pesquisador e verificado através de telefone.
As informações incluídas aqui se referem à tabulação dos dados coletados em 2012, último relatório disponível à época da
redação desse texto.

O JORNALISMO SOCIAL DO CANAL FUTURA • Outro aspecto examinado nos diferentes percursos avaliativos é o que diz respeito à natureza
do jornalismo do Canal Futura. Quando perguntados sobre o universo
editorial dos programas do jornalismo, o grupo de respondentes composto pelos colaboradores externos identifica um forte componente social
no jornalismo do Canal Futura.
Na visão externa, o principal recorte editorial do jornalismo do Canal Futura seria a Participação Social. Em segundo lugar a Educação. Portanto, o Canal Futura apresentaria um jornalismo mais engajado, mais
voltado às dinâmicas da sociedade.
Analisando as respostas dos colaboradores externos sobre a concentração temática do jornalismo do Futura, o item Participação Social
está presente em 33,3% das respostas como a principal linha de atuação
editorial, ou pelo menos a mais visível. Educação aparece em segundo lugar, quase numa situação de empate, com 27,8% dos respondentes
identificando esse como sendo o conteúdo prioritário dos programas.
Quando se considera outros itens que também apresentaram percentuais
relevantes no conjunto das respostas desse grupo, como Direitos Humanos e Civis (11,1%) e Cultura e Sociedade (11,1%), o resultado é que o
jornalismo do Canal Futura é identificado pelos colaboradores externos
e parceiros de diferentes estratos sociais como um “jornalismo social”.

Principais editorias na visão do público externo
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Para averiguar se a percepção dos colaboradores
externos foi condizende com o conteúdo produzido
Na visão externa, o principal
e exibido pelo jornalismo do Futura no período em
recorte editorial do jornalismo do
estudo, foi feita uma contagem e classificação dos
Canal Futura seria a
conteúdos produzidos. Nesse procedimento, o proParticipação Social.
cesso de contagem foi informando temas e subtemas
Em segundo lugar a
editoriais, e formando áreas de concentração editoEducação.
rial com maior incidência de conteúdos. Para evitar
percentuais insignificantes, determinados conteúdos foram descartados nesse processo, voltando a
atenção para os temas de maior incidência.
Utilizando esse processo de contagem e classificação, chegou-se a
uma matriz editorial de temas predominantes no jornalismo do Canal
Futura, apresentada a seguir. Essa matriz não representa a proposição
de uma matriz ideal, apenas reflete o conteúdo efetivamente produzido
durante o período do projeto. Aqui ela segue apresentada em ordem alfabética, sem que isso indique prevalência, mas simplesmente uma forma
de organização. Alguns subtemas podem gerar dúvida a respeito do seu
encaixe, vale esclarecer que eles foram colocados em chaves temáticas
a partir da abordagem de conteúdo com a qual foram trabalhados. Certamente, alguns deles poderiam aparecer em diferentes organizações/
encaixes, caso tivessem passado por processos de análise diferentes daquele que foi adotado aqui.
Após a organização dessa matriz, foram contabilizados os números
de recorrência de conteúdos em cada tema e calculados os percentuais
relativos aos mesmos, conforme representação apresentada no gráfico
com as temáticas mais presentes.
O trabalho de contagem confirma a percepção dos colaboradores
externos, que identifica o jornalismo do Canal Futura como um “jornalismo social”. Apesar de temas que se destacam individualmente, como
Saúde e Educação, ou mesmo aqueles que ficaram identificados como
Direitos Humanos e Sociais, no somatório geral, o que predomina é o
grande conjunto de temas e subtemas que podem ser entendidos como
de “jornalismo social”. Ou seja: os direitos (a participação e a vida em
sociedade), as questões de economia (como elas são tratadas pelo jornalismo do Futura), os grupos populacionais e suas tensões sociais (como o
caso do povos indígenas), dentre outros.
É importante constatar, também, que os programas têm vocações específicas, quando olhados separadamente, eles se comportam de forma
diferente na abrangência de suas temáticas.

Matriz temática dos conteúdos produzidos
pelo jornalismo do Canal Futura

Educação
• Aprendizagem
• Convívio escolar

Cultura
• Arquivos públicos

Direitos humanos
e sociais

• Arte de rua

• Bolsa família

• Cinema

• Comissão da verdade

• Exposição

• Direitos humanos

• Folclore e artesanato

• Inclusão social de deficientes

• Fotografia

• Pobreza

• Literatura e poesia

• Religião

• Mídias comunitárias

• Sistema penitenciário

• Moda

• Seca no Nordeste

• Música e dança

• Trabalho doméstico

• Patrimônios histórico-culturais

• Trabalho escravo

• Pontos de cultura
• Teatro

• Trabalho infantil e exploração
da infância e da criança

• Vida urbana e cidade

• Tráfico de pessoas

1

2

Demografia e
sociedade
Imigrantes e •
refugiados
Índios •
Planejamento •
urbano
Projetos sociais •

• Condições de trabalho
na educação
• Educação inclusiva
• Educação integral
• Educação de jovens e adultos
• Enem e vestibular
• Ensino à distância
• Ensino técnico

4

3

• Ensino superior
• Formação de professores
• Gestão escolar
• Livros e leitura na escola
• Práticas docentes
• Políticas públicas
em educação
• Tecnologias na educação

5

6

Economia

Família

Agricultura, pecuária •
e produção no campo

Alienação parental •

Casa própria e aluguel •

Crianças e adolescentes •

Crescimento •
socioeconômico no Brasil
Comércio e consumo •
Dívidas e economia pessoal •
Direito do consumidor •
Empreendedorismo •
Índice de desenvolvimento humano •
Impostos •
Mercado de trabalho •
Preços e inflação •
Royalties •
Tecnologia e inovação •
Turismo, ecoturismo e grandes eventos •
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• Concursos públicos
na educação

Adoção •

Relação pais e filhos •
Violência doméstica e abuso sexual •

Meio ambiente
• Animais silvestres
• Desastres ambientais
• Educação e
conscientização ambiental
• Energia e consumo responsável

Segurança pública

• Lixo e reciclagem

Questões de gênero

• Mobilidade urbana e
segurança nos transportes
• Poluição
• Problemas ambientais diversos

• Violência urbana

• Diversidade sexual

• Armas e desarmamento

• Mulheres

• Formação policial
e segurança

• Homens

• Saneamento básico

• Legislação e justiça

• Sustentabilidade

7

8

• População de rua

10

9

Participação
e vida em
sociedade

Alimentação saudável •

Vida em comunidade •

Doação de sangue •

Humor •

Doenças em geral •

Saúde
Cigarro e tabagismo •

Internet e cultura digital •

Doenças crônicas •

Manifestações •
populares

Doenças infectocontagiosas •

Bullying •
Juventude e •
culturas juvenis
Política •
Política externa •
Corrupção •
Estado laico •
Reforma política •
Trabalho voluntário •

11

12

Temática
étnico
racial

Doenças sexualmente •
• Planos de saúde
transmissíveis
• Profissionais da saúde
Drogas e álcool •
• Psicologia e comportamento
Esporte e estilo de vida •
• Saúde materna e do recém-nascido
Estresse •
• Saúde e segurança no lar
Gravidez na adolescência •
• Sistema Único de Saúde
Medicamentos •
• Sexualidade
Obesidade e •
• Terceira idade
distúrbios alimentares
Pesquisa e inovação terapêutica • • Transplante e doação de órgãos

O Conexão Futura é o programa que, apesar dos destaques quantitativos em Saúde, Educação e Economia – que são editorias permeadas
pela prestação de serviços, uma das principais premissas desse programa
–, é o título que apresenta maior equilíbrio na distribuição de conteúdos
por temas. Há, efetivamente, a prevalência dos conteúdos de Saúde e,
apesar de ser uma das temáticas que mais mobilizam a audiência, poderia ser um ponto de atenção para a continuação do trabalho da equipe.

Temáticas mais presentes no Conexão Futura

O Debate se confirma como o programa mais voltado aos temas da
política nacional e internacional, das discussões relativas à participaçãoo social e aos grandes temas da agenda brasileira. Porém, o que o
gráfico de distribuição percentual de temas nesse programa revela é que
várias das editorias de interesse do Canal Futura ficaram sub-representadas, como são os casos da Educação e dos Direitos Humanos.

Temáticas mais presentes no Debate
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Já o caso do Jornal Futura aparece como um pouco mais complexo.
Considerando que o programa é um telejornal, chama a atenção o desequilíbrio entre áreas temáticas que foram contempladas pelos programas. O programa tendeu a abrir muito espaço ao que foi definido como
Cultura, na matriz temática apresentada anteriormente, em detrimento
de outras áreas temáticas relevantes para o Canal Futura e para a sociedade brasileira.
Essa tendência foi contrabalançada pelos blocos temáticos de Educação, Saúde, Economia e Meio Ambiente, tratados de forma equilibrada. No entanto, questões relativas a Segurança Pública, a Temática
Étnico Racial, Direitos Humanos e Sociais e Demografia saíram prejudicados.
Mesmo considerando que em temas de Cultura estejam contemplados, por exemplo, projetos sociais que promovem pessoas através de
dança ou de educação musical, a concentração foi danosa.
Um fator relevante na análise é o fato de o Jornal Futura ser o programa de produção mais pulverizada, sendo o somatório de um conjunto grande e diversificado de contribuições internas e externas. Isso
indica a necessidade de rever alguns dos fluxos de trabalho, de modo a
ter mais controle sobre a gestão editorial do programa.
Esse resultado também é condizente com a percepção da equipe
interna sobre o programa, como se viu, que o identifica como o mais
frágil de todos os programas realizados pelo Núcleo de Jornalismo do
Canal Futura.    

Temáticas mais presentes no Jornal Futura

Fazendo um panorama sobre temas e subtemas presentes nos conteúdos produzidos pelo Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, fica evidente um jornalismo de viés mais social, com foco no enfrentamento
à violência doméstica e na promoção de crianças e adolescentes. Que
divulga boas práticas em projetos sociais e comunitários. Com atenção
a direitos humanos, aos benefícios sociais e às políticas públicas. Com
prestação de serviços em direitos civis. Atento à educação e à conscientização ambiental, ao tratamento do lixo e à reciclagem, ao consumo responsável da energia. Um jornalismo preocupado com o mercado de trabalho, as iniciativas de empreendedorismo, tecnologia e inovação. Com
espaço para discussão dos temas de saúde, principalmente a prevenção
e os cuidados com as doenças crônicas e estilo de vida. Preocupado em
falar sobre aprendizagem e convívio escolar, políticas públicas em educação, Enem e vestibular. Aberto à diversidade sexual. Que valoriza a
cultura, exposições artísticas, literatura e poesia, folclore e artesanato.

OLHAR ADIANTE • O Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, os conteúdos por ele produzidos e o conjunto dos calaboradores internos e externos demonstraram uma boa performance frente aos indicadores de
qualidade estabelecidos e verificados durante os três anos de projeto.
Como se pode observar no início deste capítulo, tanto a equipe interna quanto a equipe externa ao Canal Futura, que regularmente contribui com os programas de jornalismo do canal, demonstraram um bom
nível de conhecimento do projeto, das práticas em uso pelo jornalismo
do canal e de seus programas. A equipe cometeu poucos erros de informação e de uso da norma culta. Mas, em sua própria percepção e também na avaliação dos consultores externos ligados ao PROJOR, foi pouco
inovadora na abordagem das pautas e na linguagem audiovisual; poderia
ter sido ainda mais plural e independente do que conseguiu.
A independência editorial é um desafio permanente para todas as
redações de jornalismo. No caso concreto do Canal Futura, onde a ótica
predominante é a da produção em rede, construindo diálogos com diferentes realizadores, grupos sociais e indivíduos, essa parece ser uma
busca ainda mais complexa. Sendo caracterizado por um jornalismo que
valoriza as boas práticas em educação e responsabilidade social, num
primeiro momento parece inadmissível profissionais de jornalismo submeterem seus temas e casos à reflexão crítica, apontando também para
as fragilidades, inconsistências ou contradições dos projetos que noticia.
Porém, em todos os casos, o bom jornalismo se define pela dúvida per-
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manente, que alimenta o espírito crítico e fortalece
as boas causas, ao contrário de enfraquecê-las.
O bom jornalismo se define pela
A audiência do Canal Futura vem valorizando
dúvida permanente, que alimenta
as mudanças no jornalismo, ao longo do tempo e
o espírito crítico e fortalece as
principalmente acompanhando e participando dos
boas causas, ao contrário de
programas. Os telespectadores do canal têm se feito
enfraquecê-las.
presentes através da interação ao vivo – pelo telefone, pelas redes sociais e demais recursos de comunicação eletrônica – apontando aspectos positivos e
também os que avaliando negativamente. Colocando
Os desafios de agora:
os conteúdos do jornalismo disponíveis na inter• aprofundar a formação dos
net, para consulta assíncrona, a equipe do Futura
profissionais, de modo que
ampliou as possibilidades de diferentes segmentos
consigam exercer com mais
da audiência consultarem os conteúdos produzidos
tranquilidade e firmeza o
pelo jornalismo no momento mais adequado a cada
diálogo com os diferentes
um, potencializando a distribuição, o acesso e a utiatores sociais envolvidos na
produção em rede;
lização dos programas.
Na renovação do Núcleo de Jornalismo do Canal
• zelar pelos compromissos
Futura e seus programas, estão envolvidos diferentes
editoriais do jornalismo
aspectos, que merecem atenção e esforço. A formae manter o exercício da
ção permanente dos profissionais da equipe e daqueavaliação continuada, tendo
les que contribuem com a produção do núcleo, mescomo base os indicadores de
qualidade e suas métricas;
mo atuando fora do Canal Futura. A transformação
das formas de operar e de organizar o processo pro• trabalhar para a renovação
dutivo, considerando o valor de atuar em rede com
da narrativa e pelas pautas
diferentes grupos e interlocutores de variada origem
de qualidade, num processo
e ponto de vista. A investigação das fronteiras narrapermanente de construção
tivas do jornalismo, busca inovar com criatividade
de autonomia e independência
editorial.
sem perder o rigor na informação e o compromisso
no posicionamento editorial. Esses são alguns dos
desafios colocados e que têm sido objeto de estudo e
aprendizado de toda a equipe do jornalismo do Futura.
Dentre as estratégias de produção em rede examinadas nos capítulos
anteriores, a participação social no Conexão Futura, a produção em rede
com universidades e organizações da sociedade e o chamado público
para produções jornalísticas do Futura merecem destaque. Permitiram a
descoberta de algumas questões-chave para o estabelecimento e a gestão
de redes de produção no modelo de colaboração pretendido pelo canal,
em que diferentes vozes estão permanentemente em situação de construção de consenso ao redor de objetivos de produção em comum.

Os ganhos alcançados indicam claramente os próximos passos, os
desafios a serem enfrentados e aos quais o canal se dedica a partir de
agora: aprofundar a formação dos profissionais, de modo que consigam
exercer com mais tranquilidade e firmeza o diálogo com os diferentes
atores sociais envolvidos na produção em rede; zelar pelos compromissos editoriais do jornalismo e manter o exercício da avaliação continuada, tendo como base os indicadores de qualidade e suas métricas; trabalhar para a renovação narrativa e pelas pautas de qualidade, num processo permanente de construção de autonomia e independência editorial.
Seguindo a dinâmica natural deste tipo de projeto de pesquisa e
desenvolvimento, as primeiras respostas trazem novas perguntas, que levam a mais desafios e assim por diante, num movimento de descobertas
e reinvenção permanente. Afinal, são as perguntas que movem o mundo,
as respostas apenas o paralisam.
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