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D I R C E U  L E M O S  D A  S I L V A

O primeiro telejornal, Imagens do Dia, 
estreou em 1950, na TV Tupi. As exter-
nas eram feitas com câmeras de cinema 

16 mm, apelidadas de “mudinhas”, por não cap-
tarem o áudio. O filme era revelado em labora-
tório e exibido em plano sequência com a nar-
ração de Rui Rezende, que apresentava o pro-
grama ao vivo, sempre com uma postura formal 
e locução em estilo radiofônico. 

Após este início rudimentar, o telejornalismo 
da década de 1960 foi marcado pelo emprego de 
novas tecnologias. O videoteipe permitiu que os 
programas fossem gravados e veiculados (com 
atraso) em outras praças. Já a rede terrestre de 
micro-ondas da Embratel e os sinais via satéli-
te interligaram o Brasil e viabilizaram a trans-
missão de imagens à longa distância. Em 1969, 
o Jornal Nacional tornou-se o primeiro telejor-
nal em rede nacional.

A adoção do teleprompter (1971) propiciou aos 
apresentadores a leitura da notícia com mais 
naturalidade, olhando diretamente para o teles-
pectador. A chegada da cor e do chroma-key (1972) 
deram um passo adiante para a composição mais 
complexa dos cenários.

Em 1976, a Globo inaugurou as Unidades 
Móveis de Jornalismo (UMJs), com câmeras mais 
leves, VTs, sistemas de edição e transmissores. 

SETE DÉCADAS DE 
EVOLUÇÃO NO 

TELEJORNALISMO, 
OU NÃO
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A TECNOLOGIA 

CAUSOU UMA 

REVOLUÇÃO 

ESTÉTICA NO 

JORNALISMO. 

MAS, NA ÉTICA, 

NEM TANTO

Essa tecnologia otimizou o processo eliminando 
o tempo gasto com revelação de filmes.

No final da década de 1990, o uso da internet, 
de câmeras e ilhas de edição digitais trouxeram 
maior qualidade e rapidez à apuração e produ-
ção das matérias. 

O emprego de helicópteros, motolinks e mochi-
links aumentaram a mobilidade da reportagem, 
driblando engarrafamentos e alcançando locais 
remotos.

Atualmente, os telejornais estendem seu con-
teúdo para múltiplas plataformas, de sites pró-
prios às redes sociais, como o TikTok. Os apli-
cativos de jornalismo colaborativo, como o Na 
Rua GloboNews, permitem que a audiência envie 
conteúdo em vídeo, áudio, foto e textos direto 
para as redações. Drones, experiências imersivas 
com câmeras 360º e realidade virtual são apenas 
alguns dos recursos que enriquecem a maneira 
de mostrar a notícia. Graças à portabilidade tec-
nológica, um repórter com um smartphone conec-
tado pode transmitir um fato em tempo real, de 
qualquer lugar. A chegada do 5G promete revo-
lucionar ainda mais a forma de consumo e inte-
ração dos usuários.

A tecnologia causou uma revolução estética 
no jornalismo. Mas, na ética, nem tanto. 

O que dizer da atitude de Silvio Santos, que 
substituiu o SBT Brasil por um programa de 
fofocas para não repercutir o vídeo da desastro-
sa reunião ministerial de 22 de abril? E quem não 
se lembra da tendenciosa edição do debate Lula 
x Collor no Jornal Nacional, do suicídio de uma 
jovem mostrado pelo Aqui Agora, da ocultação 
dos números de mortos pela covid-19 pela Rede 
TV News e do erro de apuração do Cidade Alerta, 
que apontou um homem como suspeito de um 
crime, levando ao seu assassinato horas depois?

O telejornalismo evoluiu da carroça para o 
foguete em termos de tecnologia. Mas ainda 
somos chimpanzés nos controles.


