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RESUMO: A presente pesquisa desenvolveu um estudo sobre o telejornalismo no

Brasil e sua regionalização, enfocando na Empresa Pioneira de Televisão (EPTV) de

Ribeirão Preto, afiliada da Rede Globo, para então chegar ao objetivo principal do

trabalho:  analisar  a  interatividade  no  telejornal  da  EPTV  Ribeirão  Preto,

especificamente, a 2ª edição, como emissora regional de televisão.

INTRODUÇÃO: A globalização permitiu  a  inovação e a  expansão da tecnologia.

Como consequência  desse  processo,  ocorreu  o  surgimento  de  vários  meios  de

comunicação, como a televisão, que no decorrer dos anos foi se aperfeiçoando, e

passou a exercer uma forte influência na cultura e nos hábitos dos cidadãos.

Ao voltar o olhar para o Brasil, um grande marco na história dos veículos de

comunicação, se deu com a implantação definitiva do aparelho no ano de 1950,

onde dois dias após a sua inauguração oficial, foi levado ao ar o primeiro telejornal. 

Assim, nasceu o telejornalismo que, se consolidou na grade de programação

das emissoras,  tornando-se um dos principais  meios  de acesso as informações.

Mais tarde, com o surgimento de novos meios de comunicação, como por exemplo,

a internet, verificou-se a necessidade de uma nova adaptação da TV, com a busca

de novos recursos, para manter sua audiência e colocar no ar informações, com

uma transmissão rápida e ao mesmo tempo de qualidade. 

Diante desse contexto, as emissoras passaram a investir em uma nova forma

de  comunicação,  com  a  expansão  do  telejornalismo,  que  abriu  espaço  para  a

regionalização das emissoras locais, como no caso, da EPTV Ribeirão Preto.

OBJETIVOS:  Buscou-se com a presente pesquisa compreender de que forma o

telejornal  da  EPTV  Ribeirão  Preto,  se  posiciona/apresenta  no  telejornalismo

regional. Além disso, tem-se o objetivo de apresentar uma análise da questão da

interatividade, estudando especificamente, o telejornal da 2ª edição.

Para  compreender a regionalização do telejornalismo,  o  estudo abarcou a

importância da televisão como um poderoso meio de comunicação, o nascimento e

a evolução dos telejornais brasileiros até a regionalização dos telejornais da EPTV, o

novo formato e a interatividade nos telejornais da emissora.

METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada por meio de pesquisas de livros e artigos,

que contam o nascimento e evolução do telejornalismo no Brasil.  Também foram

analisados livros e documentos históricos que contam a trajetória/história do objeto

de pesquisa: a EPTV desde os seus primórdios, até o presente momento; pesquisas

no  site  oficial  da  emissora  que  comprovem  a  idoneidade  e  veracidade  da



interatividade com os cidadãos. 

Foram realizadas entrevistas com o diretor-geral de telejornalismo da EPTV e

a apresentadora do telejornal da EPTV Ribeirão Preto (2ª edição), a fim de coletar

informações sobre a produção de conteúdo e como se chega a um formato televisivo

aceito e bem recebido pela população. 

DESENVOLVIMENTO:  No dia 18 de setembro de 1950, na cidade de São Paulo,

aconteceu  um  importante  marco  na  história  do  país,  a  inauguração  oficial  da

primeira emissora de televisão: a TV Tupi Difusora. 

O  poder  do  aparelho  para  disseminar  a  informação,  levou  os  seus

responsáveis  a  criaram  e  levaram  ao  ar,  dois  dias  após  a  sua  inauguração,  o

primeiro telejornal da televisão brasileira: “Imagens do Dia”. 

Após a criação do primeiro telejornal, outras emissoras e novos programas fo-

ram aparecendo nas telas brasileiras, e no ano de 1962, o telejornal ganhou um

novo formato, com a criação do Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior. Porém, o pro-

grama foi interrompido no Golpe de 1964, com o Ato Institucional nº 5, decreto im-

plantado pelo governo militar em 68, que impôs a censura dos veículos, estabele-

cendo um novo padrão para os meios de comunicação do país. Como consequência

muitos telejornais, entre eles, o Jornal de Vanguarda, foram retirados do ar. 

Devido à censura foi preciso a busca de novos formatos para o telejornal, que

também tinha uma grande necessidade de uma transmissão de qualidade. Assim,

no ano de 1969, um novo telejornal chegou às telas da televisão brasileira, o “Jornal

Nacional”  que tinha como diferencial  a  apresentação das reportagens a cores e

notícias locais, nacionais e internacionais. 

Mais tarde, o foco passou a ser direcionado para as notícias locais, abrindo

espaço para o processo de regionalização das emissoras locais, como o caso da

Empresa Pioneira de Televisão – EPTV, que após um ano da sua fundação, come-

çou a expandir suas emissoras com a abertura da primeira filial, na cidade de Ribei-

rão Preto.

Atualmente, os telejornais da emissora contam com um cenário moderno e

equipamentos de última geração. Ainda como diferencial, os telejornais são realiza-

dos de forma interativa, levando as informações com clareza e mais agilidade, não

deixando para trás a qualidade. 

RESULTADOS PRELIMINARES: Desde a transmissão do primeiro telejornal, a TV

passou  por  uma  significativa  mudança,  principalmente,  com  o  aparecimento  de



outros meios de informação, como a internet, precisando de uma adaptação a novos

formatos, além de restruturação técnica.

Os telejornais voltaram o seu olhar para os acontecimentos mais próximos

dos telespectadores, com regionalização dos programas. Além disso, os programas

exibidos  atualmente,  têm  acrescentado  na  grade  das  programações,  quadros

especiais, permitindo uma maior interatividade com os telespectadores, que podem

enviar sugestões de pautas, vídeos e fotos.  
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