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Da TV ao Facebook Live: marcas televisivas das transmissões diretas nas redes sociais online
Alexandro Mota1
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Resumo: Os usos jornalísticos do livestreaming em redes sociais têm se popularizado, convocando-nos a uma observação das continuidades e rupturas em relação ao modo como a linguagem televisiva construiu socialmente um significado para as transmissões diretas audiovisuais.
Guiados pelo entendimento da atualidade como um valor jornalístico, investigamos como e
quais estratégias do telejornalismo podem ser identificadas através da análise de conteúdo de
uma cobertura no Facebook Live. Os resultados indicam que aspectos da linguagem televisiva
estão imbricados no uso noticioso do recurso da mídia social, mas que esta se distingue pela
capacidade de estabelecer conexões de espaço-tempo diferenciadas, graças à sua camada de
rede social, pela apropriação da poética do amador e pelo modo como negociações técnicas da
qualidade da imagem, som e conexão com a internet são estabelecidas com o interlocutor.
Palavras-chave: ao vivo; Facebook Live; jornalismo; mídias sociais; TV.

1. Introdução
Em setembro de 2015, a disponibilização do recurso Facebook Live – função da
rede social Facebook que permite transmissões audiovisuais diretas – iniciou um processo de levar o recurso do vídeo ao vivo na internet para o mainstream, graças à sua
ampla base de usuários (GREENBERG, 2015). O recurso, que chegou em dezembro
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daquele ano às fanpages brasileiras, foi apropriado para usos noticiosos, sendo essa uma
finalidade desde sempre encorajada pelo próprio Facebook.
A transmissão direta audiovisual é amplamente reconhecida como uma estratégia comunicativa que distingue a linguagem televisiva (GUTMANN, 2014; MACHADO, 2000), sem esquecer que seu reconhecimento e simbolismo foram alicerçados socialmente através dessa mídia, como detalharemos adiante. Embora o uso das Mobile
Streaming Video Technologies (STEWART; LITTAU, 2016) não seja novo, o Facebook Live, precedido pelo Meerkat e pelo Periscope, ampliou a escala de uso do streaming
de vídeo on-line, importando o recurso da transmissão direta audiovisual para um contexto diferente daquele no qual ele era e é habitualmente consumido.
Nossa exploração preliminar desse recurso, através de observações nãosistemáticas, permitiu-nos identificar características que indicam uma experiência distinta daquela observada na transmissão direta televisiva e formular a questão de pesquisa, que tentaremos abordar, pelo menos em seus contornos mais gerais: Que estratégias
do telejornalismo ligadas à instantaneidade e a simultaneidade são identificadas e reapropriadas no livestream das redes sociais online e como isso ocorre?
As lives, como popularmente ficaram conhecidas as transmissões do Facebook,
permitem aos usuários da rede social interagir inserindo comentários e “reações” prédefinidas2 que são representadas por ideogramas coloridos que ilustram a recepção do
conteúdo. Os comentários e reações surgem na tela e, estejam sendo exibidos no computador ou em dispositivos móveis, são sobrepostos ao vídeo, integrando-se à experiência de quem vê e produz. A exibição desses elementos na tela é simultânea e não passa
por um filtro. Há também uma sinalização visual quando “amigos” da rede de quem
assiste o acompanham ou interagem durante a ação.
Quando a exibição direta é encerrada, o vídeo é armazenado e pode ser assistido
posteriormente. Neste modo, desaparece o retângulo vermelho na parte superior do quadro onde pode se lê “ao vivo” (também nesse espaço há o número de espectadores online) e entra, na parte inferior, um gráfico de curvas que indica o volume da audiência em
cada quadro do vídeo. A interface é desenhada para simular a experiência ao vivo mes-
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mo após o fim da transmissão, com o aparecimento dos símbolos das “reações” e dos
comentários no exato momento em que foi inserido na live.
Com a descrição acima, indicamos parte do distanciamento dessa experiência
proporcionada pelo Facebook Live em relação a assistir um telejornal atualmente, mesmo no contexto da TV Digital e sua promessa de interatividade. Acreditamos, no entanto, que há aspectos materiais, culturais e da linguagem televisiva que, forçosamente, se
mantêm.
Partimos do pressuposto mcluhaniano (1974) de que as mídias não evoluem linearmente e por exclusões, bem como das discussões em torno da convergência midiática (JENKINS, 2009; BARBOSA et al., 2013) pelo que não é possível analisar qualquer processo midiático na atualidade, sem levar em conta tratar-se de processos associativos, imbricados, híbridos, culturalmente costurados, com valores e estratégias de um
formato operando fora do seu contexto de origem. A emergência de mídias de função
pós-massiva (LEMOS, 2010), então, convive no ecossistema midiático com as mídias
tradicionalmente massivas e tal ambiente tem sido propício para modificações no campo
jornalístico. Não por acaso, Schudson (2011) designou as notícias na atualidade como
sendo um “gênero difuso”, perpassando diferentes formatos e narrativas.
Assim, o esforço de pesquisa neste artigo volta-se para a observação de como as
transmissões diretas através das mídias socias se relacionam com a principal referência
desse formato. Reportamo-nos, neste caso, à mídia televisiva, responsável não apenas
por estar na centralidade histórica do significado social que se atribui a esse tipo de produção, mas por ser, em si, a mídia que tem a transmissão direta como elemento de distinção em relação a outros meios audiovisuais.
A busca por tais conexões entre o ao vivo na TV aberta e por assinatura, daquele
atualmente disponível nas plataformas de redes sociais não pode, no entanto, limitar-se
a uma observação tecnicista. Identificamos, então, a necessidade de uma abordagem
metodológica capaz de relacionar aspectos da materialidade e dos valores jornalísticos,
sem perder de vista a relação com o ambiente televisivo.
A pesquisa doutoral de Gutmann (2014) se relaciona diretamente com tal objetivo, direcionando o desenho da análise proposta neste artigo e servindo como importante
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referência para alcançar conceitos-chave para o entendimento do fenômeno. O trabalho
de Gutmann se destaca em importância para a nossa questão de pesquisa por propor o
entendimento das transmissões diretas como uma das dimensões que caracterizam o
formato do telejornal, ao lado do que a autora nomeia como elementos de composição
audiovisual e performance do sujeito de fala.

2. Ponto de partida
O reconhecimento dos valores discursivos do telejornalismo (especialmente os
valores interesse público e atualidade) depende dos usos e apropriações que este campo
faz da linguagem televisiva. Esta é a tese comprovada por Gutmann (2014) em seu livro
Formas do Telejornal. A autora observa esses valores a partir das categorias instantaneidade, simultaneidade, conversação, participação, vigilância e revelação. Há uma tradição de estudos nesta área, com destaque para Deuze (2005), que lista como valores
jornalísticos a objetividade, o senso ético, o interesse público, a autonomia e a imediaticidade. Gutmann (2014, p. 28) vai defender que os valores jornalísticos estão “encarnados” em formas materiais, criticando, assim, o que ela aponta como sendo ainda um
interesse hegemônico no campo dos estudos de TV: a concentração das análises nos
conteúdos das produções e não na dimensão televisual dos programas.
Gutmann (2014), ao propor caminhos metodológicos para pensar o telejornal do
ponto de vista das suas formas materiais, simbólicas e culturais, coloca uma lupa sobre
os recursos televisivos, relacionados com estratégias próprias da TV, para alcançar efeitos de sentido pretendidos. Destacamos que a autora inclui o uso do recurso das transmissões diretas (sejam em entradas ao vivo, seja no modo de apresentação dos telejornais) como um artifício de expressão da atualidade e do interesse público. Ela situa o
recurso da seguinte forma: “(...) uso da transmissão direta como estratégias de constituição de tempo presente e co-presença, de modo a forjar um mesmo espaço-tempo partilhado entre instâncias de produção e consumo da notícia” (GUTMANN, 2014, p. 37).
O ao vivo aparece na pesquisa da autora, ao lado da performance dos sujeitos de fala e
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outros elementos de composição do audiovisual3, como um dos dispositivos televisivos
característico do telejornal e como potencializadores dos valores de atualidade e de interesse público.

3. Ao vivo na TV: contornos de um formato
A associação entre formato e valor não foi inaugurada por Gutmann. Outros autores defendem que o ao vivo é um recurso que confere autenticidade e legitimidade às
produções jornalísticas (a exemplo de BUCCI, 2009; DALMONTE, 2008; FECHINE,
2006; FINGER, SCIREA, 2017). Com o uso de recursos como a transmissão direta, o
campo justifica a sua “competência jornalística de reportar o real” (FRANCISCATO,
2004, p. 42).
Dalmonte (2008) também segue a lógica de relacionar estratégias e intencionalidades comunicativas (no caso, a convocação do real). Seriam exemplos disso a função
referencial – o centramento da mensagem ao seu contexto, que contribui para o processo
de significação através do ter-estado – e o recurso da ancoragem, ligado à capacidade de
relacionar o discurso às pessoas, espaços e datas os quais o destinatário da mensagem
reconhece como “reais”.
As características do ao vivo também podem ser simuladas para aproveitamento
de seu simbolismo. É o que indica Machado (2000), ao afirmar que as influências das
transmissões diretas no audiovisual podem ser identificadas até mesmo em programas
gravados. Bucci (2009) vai mais longe ao defender o que chama de uma “instância da
imagem ao vivo”, argumentando que esta seria tão forte quanto a capacidade que a palavra impressa nos jornais diários tinha de ocupar um lugar de suporte da inscrição da
verdade factual, no século XIX. O autor dá abertura para observar esse fenômeno social
até mesmo fora do ambiente da TV, ao trazer para a realidade da web:
Por “instância da imagem ao vivo” não se deve entender estritamente o advento das ditas transmissões ao vivo. Entende-se a
Compõem esses elementos: “os recursos da imagem fotográfica e gráfica (enquadramentos, movimentos
de câmera, ângulo de visão, luz, cor, formas etc.), som (ruído, música e voz) e os dispositivos expressivos
da montagem (corte, fade, fusão, congelamento, acelerações e desacelerações, manipulação da cor e da
textura da imagem, recortes, seccionamentos de planos e intervenções gráficas etc.)” (GUTMANN, 2014,
p.26).
3
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condição imediata e permanente de estar ao vivo a qualquer instante: “a instância da imagem ao vivo” não é a imagem ao vivo,
em si, mas o lugar social que lhe serve de sede, a partir do qual
ela se irradia e para o qual ela converge. O on-line é, portanto,
parte dessa instância, posto que a prolonga (BUCCI, 2009, p
71).
As discussões sobre o ao vivo aparecem com frequência sob a ótica da temporalidade. Franciscato (2004) aponta para uma gramática do discurso midiático ao vivo,
responsável justamente pela redução das distâncias entre a “velocidade do movimento
do mundo e a velocidade da produção do discurso jornalístico sobre este movimento”
(p. 239-240). Franciscato (2005) menciona a possibilidade do jornalismo se relacionar
com o tempo presente através de cinco dimensões: instantaneidade, simultaneidade,
periodicidade, revelação pública e novidade.
As pesquisas de Fechine (2001) e Gutmann (2014) dialogam. Ao refletir sobre
os gêneros televisivos, Fechine se refere à transmissão direta como um aspecto delimitador dos formatos dessa mídia. Sua conceituação deixa clara essa relação temporal.
“Formato fundado na transmissão direta: é aquele cujo sentido está intrinsecamente associado à simultaneidade entre a realização do acontecimento e a sua transmissão pela
TV. Nessa simultaneidade, está o próprio apelo estético do programa e/ou quadro”
(FECHINE, 2001, p.21). Fechine permite associar a simultaneidade à participação ou
interatividade, quando escreve que essa característica é “mais que uma operação técnica
ou uma condição expressivo-narrativa. É nela que reside a possibilidade de intervenção
do espectador naquilo que vê/ouve. Nas configurações gravadas, a transmissão é posterior à produção/realização do fato” (p. 24). Gutmann (2014), por sua vez, também aponta essa intersecção entre o formato, o produtor e consumidor, ao indicar que a transmissão direta é responsável por colocar o que a autora chama de sujeito dos discursos em
uma mesma dimensão espaço-temporal.
Já Machado (2000), ao escrever sobre a poética do ao vivo na TV, recupera como a característica da transmissão direta foi atacada pelos críticos e intelectuais, exatamente por apontar que a velocidade das informações seria contrária à reflexão e ao pensamento. No entanto, Machado sai em defesa do ao vivo, recorrendo a Umberto Eco
para apontar como a experiência da transmissão direta se insere em um contexto de ex6
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periência da arte contemporânea, incorporando o aleatório e o improviso à narrativa. Em
Machado temos duas características do ao vivo a que necessitaremos recorrer mais adiante: a precariedade e a incontrolabilidade na narração do tempo presente.
Aguiar e Barsotti (2016) nos ajudam a entender, ao escreverem sobre os valores
da atual cultura profissional jornalística, como as características do ao vivo se fortalecem na contemporaneidade. Os autores vão indicar que um desses valores seria o “aqui
e agora”, relacionados ao jornalismo hiperlocal e ao “culto ao flagrante, do ao vivo e da
atualização frenética”, mas também uma valorização do “eu” na narrativa, que opera
enquanto “testemunho como lugar de verdade” ou ainda a busca pela abreviação da
“distância cartesiana entre o fato e sua narração”. Essas considerações em relação à
transmissão direta na TV nos embasam para a análise do formato livestream nas redes
sociais, conforme detalharemos a seguir.

4. Desenho da pesquisa
Para nossa análise, adaptamos as ferramentas metodológicas propostas por Gutmann (2014). Olhamos apenas para o aspecto das transmissões diretas (deixando em
segundo plano a performatividade do sujeito de fala e os demais elementos audiovisuais), e nos ativemos a como o valor jornalístico da atualidade ou da imediaticidade se
revelam a partir das categorias instantaneidade e simultaneidade. Testamos, assim, o uso
dos operadores de análise empregados pela autora de modo a buscar continuidades e
rupturas entre o uso da transmissão direta no Facebook em comparação com a TV.
Três considerações são importantes diante desse recorte. 1) Compreendemos que
os valores jornalísticos são instâncias complexas e que, apesar da escolha dos operadores listados acima, outros poderiam se sobrepor. Ou seja, os conceitos de atualidade,
imediaticidade, instantaneidade e simultaneidade, assim com as características do ao
vivo elencados na seção anterior serviram como um suporte teórico-metodológico para a
análise do conteúdo. 2) Entendemos que aplicamos conceitos e elementos do telejornalismo em um contexto exógeno, mas não apenas pela falta de ferramentas próprias, antes com a intencionalidade de comparar os resultados com aqueles ligados ao ambiente
em que o ao vivo audiovisual teve início. 3) Por fim, a análise realizada leva em consi7
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deração os suportes da metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2009; HERSCOVITZ, 2007), embora Gutmann (2014) recorra a fundamentos metodológicos da semiótica e dos estudos culturais.

4.1 Procedimentos metodológicos
Uma pesquisa exploratória, ao longo do mês de abril de 2018, nas principais páginas de veículos regionais e nacionais que utilizam a ferramenta Facebook Live, permitiu identificar um pico de uso do recurso no início do mês. Como a análise não priorizou
o enquadramento dos fatos narrados, acreditamos não haver interferência na escolha do
evento que gerou tal pico: o processo de julgamento de habeas corpus, pedido de prisão
e encarceramento do presidente Luis Inácio Lula da Silva. A coleta dos vídeos se deu
entre os dias 4 e 8 de abril de 2018.
Cobriram o tema através de lives os jornais O Globo, Estadão e Gazeta do Povo,
o site Bahia Notícias e o portal da TV Aratu (SBT/Bahia). Por ter sede em Curitiba (onde Lula foi preso), além de repórteres em Brasília, São Bernardo do Campos e São Paulo, a produção e a diversidade de formatos do Gazeta do Povo se destacaram, dando
elementos suficientes à amostra pretendida. Nossa análise, então, debruçou-se apenas na
cobertura da Gazeta. Em termos de amplitude e recorte trata-se, portanto, de um estudo
de caso, com valor ilustrativo (MACHADO, PALACIOS, 2010).
Dentro do período já informado, analisamos um total de 16 horas e 41 minutos
de transmissões diretas no Facebook. Estas tiveram alta repercussão, sendo contabilizada pela rede social uma média de 56 mil visualizações (mediana = 20 mil; máx. = 221
mil e min.= 7.900), número inflado pelas transmissões dos últimos dias de análise, com
coberturas de rua. Categorizamos as lives em quatro tipos: transmissões de estúdio (programas de análise política e que funcionavam como boletins informativos, com apoio de
GC – gerador de caracteres e não necessariamente transmitido via celular), coberturas
de rua (sem apoio de estúdio, realizado via celular), programas mistos (inclui o programa temático chamado A Protagonista, com uma rede de repórteres com entradas ao
vivo, alguns na rua, de diferentes cidades) e transposição (conteúdo reproduzido, neste
caso da TV Justiça, sem interferência da redação) – essa última categoria foi desprezada
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na análise. Para efeitos de tratamento dos dados, os vídeos foram numerados em ordem
cronológica4.

5. Resultados e discussões
Neste artigo, buscamos compreender como a transmissão direta televisiva se relaciona com os usos jornalísticos do livestreaming das redes sociais online. Guiados
pelo entendimento da atualidade como um valor jornalístico e partindo das categorias
instantaneidade e simultaneidade, delimitadas por Gutmann (2014), identificamos como
e quais estratégias do telejornalismo ligadas à temporalidade se materializam em uma
cobertura no Facebook Live. Os resultados são fruto de uma análise de conteúdo da cobertura da prisão do ex-presidente Lula realizada pelo jornal Gazeta do Povo entre os
dias 4 e 8 de abril de 2018. Os achados, sistematizados e ilustrados nos tópicos que seguem, foram apresentados de modo a dialogar com os resultados apresentado por Gutmann (2014) em relação aos telejornais.
Conversação como aproximação tempo-espaço. Umas das dimensões relacionadas indiretamente à temporalidade é a interação do sujeito de fala com os seus interlocutores, em uma das estratégias listadas por Gutmann (2014, p. 74) como os atos conversacionais forjados. Identificamos esses elementos nas lives de dois modos. O primeiro
deles é textual e de via única (o sujeito de fala dirige-se ao espectador), assim como na
TV. Expressões como “você que está aí acompanhando nossa live”, “para você que
chegou agora”. O segundo modo não é comumente verificado no telejornal: trata-se dos
atos conversacionais diretos, de duas pontas (que consideramos mais orgânicos do que
na TV); por exemplo, no vídeo 10, a repórter transmite pelo celular uma entrevista coletiva improvisada na rua com a senadora Gleisi Hoffmann, disputando espaço com outros profissionais. Ela questiona a quem está assistindo: “pessoal, se der para vocês me
dizerem se estão conseguindo ouvir... Se não eu tento um outro local ou pelo menos vou
repetindo o que ela está falando. Está bem complicado aqui". Usuários respondem que
o áudio está baixo, mas que é possível ouvir e a entrevista segue. Esse exemplo também
se relaciona com o tópico negociações técnicas, que apresentaremos mais adiante. Há
4

Lista com os links está disponível em: <bit.ly/analiselive>.

9

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

outras demonstrações desse elemento de conversação também provocados pela audiência: em um dos vídeos os espectadores questionavam nas caixas de comentários o resultado parcial da votação de um habeas corpus; em outro vídeo há uma tentativa dos espectadores de pautar temas, que são respondidos pelos jornalistas, como na live 1, em
que dois jornalistas debatem o julgamento em frente ao STF. “Evandro, tem um pessoalzinho que tá (sic) nos acompanhando, o pessoal que está mandando mensagem aqui,
perguntando sobre os militares, nós já vamos falar disso”, afirma a repórter Flávia Pierre. Essas interações foram mais presentes nas lives de estúdio do que nas coberturas
de rua e apontaram para constrangimentos dos mediadores, como no vídeo 1, em que
espectadores discordam do jornalista sobre punição de militares e passam a atacá-lo e
criticar o veículo. Por se tratar também de um tema quente, muitos comentários têm um
tom fortemente partidário, sendo ignorados pelos jornalistas. Tais elementos de conversação estão relacionados com a relação de simultaneidade em que a transmissão direta
coloca os sujeitos do discurso.

Imagens 1 e 2 – Uso do GC

Relação com o espaço do acontecimento. Nas lives analisadas, há uma valorização do local de onde se fala como um desses elementos de autenticidade, referencialidade e busca pela atualidade e a instantaneidade. Algumas das transmissões via computador e API5 permitem o uso de Geradores de Caracteres (GC) para a inclusão de onde se
fala (imagens 1 e 2), ressaltando uma construção simbólica do local do acontecimento.
5

A Interface de Programação de Aplicativos (API, da sigla em inglês) permite transmissões com o uso de
mais de um celular, inclusão de jogos, capturas de tela, uso de câmeras profissionais, drones e controle da
live pelo computador.
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Já o recurso de divisão de tela (imagens 3, 4 e 5), também frequente na TV e
funcionando como índice de concomitância temporal (GUTMANN, 2014, p. 98), também é uma estratégia do telejornalismo empregado nas transmissões ao vivo do Facebook aqui analisadas. Nas entradas de rua e exclusivamente pelo celular, o texto verbal de
apresentação é quase sempre igual: “estamos aqui na/em”, cumprindo a mesma função
da indicação da localidade feita pelo GC, tendo o in loco a função de conferir credibilidade a apuração e a observação dos jornalistas.

Imagens 3, 4 e 5 - Recurso da divisão de tela

Efeitos de instantaneidade e concomitância. Nossa análise apontou para a presença do efeito de instantaneidade, a sensação correspondente à ausência de intervalo de
tempo entre o fato e sua narração. Tais elementos são verificados com maior frequência
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na cobertura de rua, com destaque para os vídeos 11, 12, 13, 14 e 15 (que narram o
momento da chegada do helicóptero que trazia o preso à Curitiba e as reações de populares na cidade). A narração do que se vê e o apontar de elementos que devem ser observados pelo espectador são as principais estratégias para o acompanhamento desse
efeito que Gutmann (2014, p. 101) indica como sendo de simulação de “proximidade
espaço-temporal”. O uso de entrevistas entre os jornalistas debatedores, que se questionam entre si, simula uma conversa sobre os temas e reforça a sensação de instantaneidade e simultaneidade6. Essa conversação entre os jornalistas, bem como as com os interlocutores, a qual já detalhamos anteriormente, gera esse efeito de simultaneidade ao
apontar para algo que está em construção naquele momento, uma ação (quase sempre
argumentativa) que se desenvolve no momento em que se transmite.
Deslocamento do tempo do vídeo gravado. Um formato observado nos vídeos 3,
4 e 8, durante o programa A Protagonista, um típico formato televisivo, é a intercalação
entre ao vivo e gravado através da convocação de repórteres de rua. Os jornalistas de
Brasília ou São Paulo, na rua, comentam declarações gravadas de políticos e, através de
expressões como “agora há pouco”, “mais cedo”, seguidas do comentário direto da
cidade da declaração atualiza o enunciado. Trata-se da atualização de fato antigo através
da presença e da ancoragem ao vivo, fenômeno também observado na TV por Gutmann
(2014).
Negociações de aspectos técnicos no ao vivo. Como já ilustrado anteriormente,
os repórteres de rua utilizam de uma estratégia do vídeo que se distingue dos formatos
televisivos: a divulgação e a negociação constante com o espectador em relação à movimentação da câmera, à qualidade do áudio ou da imagem, à interrupção ou a qualidade da conexão com a internet. Tais elementos, na cobertura de rua, estão relacionados
diretamente ao modo como os profissionais trabalham (quase sempre sem ajudante ou
cinegrafista7) e as limitações do próprio celular. “Eles (manifestantes) estão lá em cima,
não dá para ver... Vamos tentar virar aqui (a câmera) para ver [manipula a câmera
6

Gutmann (2014) diferencia: simultaneidade se refere à partilha simultânea de diferentes ações, discursos
e práticas culturais; instantaneidade diz sobre a coincidência entre ação e sua revelação.
7

Essas e outros características estão associadas ao conceito de backpack journalist, representação de uma
reconfiguração do jornalismo e da chamada notícia em mobilidade (SILVA, 2008).
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que parece estar em um tripé]”, diz a jornalista no vídeo 1. No vídeo 3, o áudio parou
de funcionar e quase todos os comentários exibidos na tela eram queixas. Novamente no
vídeo 1, a repórter se desculpa por interrupções na imagem. "Desculpa o 3G tem muita
gente conectada, ao vivo tem dessas coisas aí, e o Supremo Federal a gente não consegue acessar as redes de wifi deles". A audiência também comenta: "coloca mais crédito... 💰"; "Ahh.. a CLARO já tem o 4.5G! Hauaha 😂". Mantendo-se dentro desse aspecto técnico, outro achado é que nos vídeos transmitidos de estúdio há uma identificação do apresentador por conta da qualidade da imagem, distinção que na TV – em relação ao espaço da ancoragem – é feita através do estúdio, nem sempre presente nas
transmissões do Facebook Live analisadas.

Imagens 6, 7 e
8 – VídeoSelfie

Apuração como estratégia de aproximação. Recurso que se originou na TV em
reportagens gravadas, o uso das descrições das etapas e processos de apuração como
uma forma de aproximar o espectador para o tempo presente – e conferir credibilidade –
foi também verificado nas lives. Nos vídeos 10 e 12 isso é evidente. No primeiro deles,
a repórter relata a dificuldade de chegar até determinados locais – “Está bem barulho
aqui. Difícil chegar ali onde estão os manifestantes pró-Lula. Eles estão bem hostis com
a imprensa, mas eu vou tentar chegar ali. Vamos lá [segue caminhando em direção ao
local apontado]” – e em vários momentos antecipa o que vai fazer – “Eu agora vou
ficar aqui parada para ver o que vai acontecer”. Destaque para a forma como esse bas-
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tidor, sempre com uso de verbos presente, aproxima o espectador, que inclusive chega a
questionar como a repórter desconhece alguma informação que diz estar em busca.
Texto. Como na TV, a presença forte de verbos no presente e de advérbios como
“aqui” demarcam aspectos de instantaneidade e simultaneidade no ao vivo - "vamos
para as ruas onde o povo está acompanhando esse julgamento", “aqui onde eu estou é
a área limite (...)”, são exemplos identificados. Também se verificou o uso de gerúndio
para indicar ações contínuas, de expressões como “a qualquer momento", “está acontecendo agora” e formas de se direcionar ao espectador tentando estabelecer uma relação
de partilha – “você que passou o dia todo vendo o julgamento, como a gente, sabe
que...”.
Outras considerações. Por fim, há alguns elementos para se ressaltar da análise.
O primeiro se refere à informalidade que dá o tom de mais da metade dos vídeos, comparável a programas televisivos que unem informação e entretenimento. Essa informalidade se dá na textualidade, mas também na performance do sujeito de fala: uma das
repórteres aparece falando na sala de casa, outras usam mochila durante a live – um
acessório que remete ao próprio aspecto da notícia em mobilidade (SILVA, 2013), uma
personificação do backpack journalist.
A segunda dimensão que observamos é o uso do vídeo-selfie como assinatura
dos repórteres (alguns não se apresentam ou o nome é inaudível). Tal recurso é utilizado
algumas vezes antes da mudança para a câmera traseira do celular, quando o repórter
mostra o cenário e passa a narras as cenas. Uma vez estando diante dessa captura através da câmera traseira, sem o aparecimento do repórter, os aspectos do real são amplificados pelo amadorismo da captura, pela qualidade duvidosa da imagem e dos planos.
Uma característica que o ao vivo de rua pode trazer é pensar o que Gutmann (2014) vai
chamar de sujeito cúmplice do relato jornalístico ou essa poética da imagem amadora,
que reforça essa característica do real. Uma apropriação da estética do amador, como se
o repórter simulasse ou “profissionalizasse” a captura da amadora. Tais aspectos também reforçam a “poética do ao vivo”, que detalhamos anteriormente quando Machado
(2000) se refere à precariedade e à incontrolabilidade da narração do tempo presente.
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Enquanto o gênero televisivo se mostra como um formato industrial, essa produção do Facebook Live é até então experimental, por vezes artesanal, em outras buscando
simular os aspectos industriais da TV. Voltando ao início da nossa discussão sobre a
convergência, remetendo ao que escreveu Jenkins (2009). “No futuro próximo, a convergência8 será uma espécie de gambiarra – uma amarração improvisada entre as diferentes tecnologias midiáticas – em vez de um sistema completamente integrado” (p.45).
É possível concluir, então, que o Facebook Live se apropria da linguagem e da
materialidade socialmente construída pela TV em relação ao uso da transmissão direta.
No entanto, características próprias da rede social e de suas ferramentas permitem distinções que reforçam os aspectos de instantaneidade e simultaneidade, elementos esses
que robustecem o valor atualidade dentro do campo jornalístico. O ao vivo do Facebook
Live tem a capacidade de estabelecer conexões de espaço-tempo diferenciadas em relação à TV por conta da sua camada de rede social, ligada à interatividade, além da apropriação da poética do amador e do modo como negociações técnicas da qualidade da
imagem, som e conexão com a internet são feitas com o interlocutor.
Sobre as categorias conversação e participação propostas também por Gutmann
(2014), acreditamos que estes elementos podem ser aprofundados em estudos futuros.
Acreditamos que a interface do Facebook Live é receptiva para a possibilidade que Gutmann descreve como “as convocações da audiência [serem] materializadas no interior
dos telejornais” (p.69). Acreditamos também que estudos futuros que desejem comparar
os aspectos do ao vivo entre a TV e o Facebook Live possam experimentar uma comparação síncrona das duas mídias para um mesmo evento. Neste estudo apenas confrontamos os nossos resultados com os obtidos pela análise da autora que forneceu a fundamentação teórica para esta pesquisa.
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