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Resumo

A pesquisa tem o objetivo de abordar as transformações
do  jornalismo  na  sua  prática  a  partir  das  inovações
tecnológicas.  Entendendo  como  o  uso  de  aparelhos
modifica a produção jornalística, elaboração de pautas e
a  informação. Para  isso,  o  estudo  dialoga  com  os
estudos sobre jornalismo regional, profissão, morfologia
das redações, divisão do trabalho, mercado de trabalho e
transformações no jornalismo.

Introdução 

A  pesquisa  se  justifica  para  contribuir  com
estudos  do  jornalismo  e  observar  as  mudanças  na
qualificação dos profissionais com o uso das tecnologias
na construção e divulgação de material jornalístico, bem
como  a  inserção  de  novos  atores  no  processo  de
trabalho.  Também  analisa,  como  tecnologias  estão
ajudando na produção de conteúdo em meio a pandemia
da  Covid-19  e  como  os  profissionais  usam  elas  na
produção de informações com o isolamento social. Para
isso a contribuição de autores como Aranha e Miranda
(2016),  Barbosa (2013),  Squirra e Rangel (2017) entre
outros foi essencial.

Material e Métodos

De  início,  a  pesquisa  busca  bibliografia
conceitual para entender as transformações do cenário
do  jornalismo,  processos  de  convergência  midiática,
interatividade  e  cultura  das  redes.  Após,  selecionou a
redação  RPCTV  de  Ponta  Grossa,  como  objeto  de
estudo. Para entender a rotina de trabalho com o uso das
novas  tecnologias  a  coleta  de  informações  foi  feita
através  de  entrevista  via  e-mail  ou  celular  com  uma
produtora,  uma repórter e um repórter  da redação. As
respostas coletadas foram divididas em duas partes. A
primeira  focada no uso  das  tecnologias  na  redação e
suas  aplicações.  E  a  segunda,  na  produção  de
conteúdos  jornalísticos,  elaboração  de  pautas  pelos
jornalistas  com  o  uso  de  tecnologias  na  rotina  de
trabalho.

Resultados e Discussão

A partir da análise das entrevistas notamos o uso
do celular, aplicativo  WhatsApp,  e câmeras menores na
produção  da  redação.  Fora  isso,  observamos  que
mesmo as tecnologias facilitando a rotina de trabalho, os

entrevistados  relatam concentração  de  tarefas  em um
único  profissional  que  passa  a  apurar,  fazer  a
reportagem e editá-la. Com a pandemia, nota-se também
que as tecnologias se acentuaram ainda mais na rotina
da redação e os entrevistados também passam a compor
a produção da notícia, produzindo imagens de apoio e
gravando a entrevista.

Conclusões

Em  conclusão,  os  profissionais  da  emissora
enxergam  a  tecnologia  como  algo  positivo  que
impulsiona a fazer  um produto jornalístico  melhor.  Em
contrapartida,  o que se destaca na pesquisa,  além do
uso das tecnologias na produção de TV e a criação de
novas formas de entrevista, é a participação das fontes
na construção da informação.  Também notamos a má
distribuição de trabalho e carga de produção, uma vez
que as barreiras que separavam as funções dentro do
ambiente  de  uma  redação  se  quebrou.  Cabe  ao
jornalismo e os repórteres, entender que a facilidade que
as  tecnologias  criam  não  dispensa  um  trabalho  em
conjunto e contato com as fontes.
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