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RESUMO 

 

Com a mudança no comportamento no público de mero consumidor para produtor de 

conteúdo e a sua busca por informações aprofundadas, porém, rápidas, fazem surgir uma 

grande necessidade de adaptação no jornalismo. Nesse contexto, passamos a falar da 

narrativa transmidiática. Nascida na área entretenimento e cada mais incorporada ao 

jornalismo ela se torna fundamental no que diz respeito à necessidade atual do público. 

Busca-se refletir de que maneira ela utilizada pelo webjornalismo, e até que ponto as 

potencialidades oferecidas pelas características deste são exploradas. Para isso escolhemos 

analisar a cobertura realizada pelo portal G1 da Conferência das Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável, ou Rio+20, que ocorreu entre 20 e 22 de junho de 2012. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Convergência; Internet; Webjornalismo; Narrativa transmidiática.  

 

1 Introdução: 

 

Sabemos que o ser humano é por natureza um ser social, ou seja, tem a necessidade 

de estar sempre envolvido em relacionamentos, de formar e de estar incluídos em grupos. 

Podendo receber e passar informações, opiniões, sentimentos, experiências. 

Resumidamente, o ser humano busca falar e ser ouvido. E com o surgimento da internet e a 

migração das redes sociais para o mundo online, vemos uma maior facilidade de se criar 

relacionamentos entre pessoas com interesse comuns. 
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Nesse contexto vemos uma mudança no público, que antes era visto como mero espectador, 

e hoje é também produtor de conteúdo. Jenkins reforça essa idea quando diz que:  
 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 

sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 

separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 

acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 

completo. (JENKINS, 2009, p.30). 

 

Essa ideia é novamente reforçada quando ele diz que: 

  
Se os antigos consumidores que eram vistos como passivos agora são 

ativos. Os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma 

declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação e mostram que 

estão conectados socialmente. Se a ação dos consumidores foi, algum dia, 

silenciosa e invisível, hoje ela é ruidosa e pública (JENKINS, 2008, p 87). 

 

A partir daí começamos a falar da narrativa transmidiática, que pode ser observada 

quando ocorre a uma distribuição de forma conectada entre as várias plataformas de mídia. 

Isso pode ocorrer de maneira espontânea ou planejada. Nessa narrativa é necessário que 

ocorra uma interação com o público consumidor 

De acordo com Arnaut et al, para aplicar uma estratégia transmídia, é necessária a 

estruturação de um projeto que contemple diversas ferramentas de comunicação, que 

contenham uma história envolvente, cronograma, previsões orçamentárias e de recursos 

humanos ou tecnológicos. 

Por ser um termo relativamente novo, vemos muitas confusões quanto a definição 

do que viria a realmente ser a narrativa transmidiática. Daí a importância em se produzir 

estudos na área. Nesse trabalho refletiremos sobre as possibilidades oferecidas pela 

narrativa transmidiática ao webjornalismo. E ainda, como as características deste são 

exploradas. Para isso escolhemos o Portal G1, da rede globo, uma vez que esse se trata de 

um dos portais de maior relevância atualmente.  

 

2 Objetivos: 

 

 

Busca-se refletir de que maneira a narrativa transmídia é aplicada no webjornalismo, 

e até que ponto as características do jornalismo feito na web são aproveitadas. 
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3 Aspectos do Webjornalismo 

 

O surgimento da internet se deu em meados dos anos 50 e início dos anos 60, sendo 

criada basicamente com objetivos militares durante a Guerra Fria. Ela seria vista com uma 

das formas das forças armadas norte-americanas manterem as comunicações no caso de 

ataques inimigos danificarem os meios tradicionais de comunicação. Foi somente a partir de 

1992, com o lançamento do World Wide Web que a população geral passou a ter acesso à 

rede. E foi também nesse período que a internet passou a ser usada para atender as 

finalidades jornalísticas de forma expressiva. 

Inicialmente o jornalismo produzido na web se limitava basicamente a uma cópia  

do conteúdo produzido em outros meios, como o jornal impresso, a televisão e mesmo o 

rádio. Ou seja, basicamente havia uma transferência do conteúdo de um meio para o outro. 

Mais tarde vimos esse jornalismo passar a apresentar uma linguagem única e estrutura 

específica. 

De acordo com (Mielniczuk, 2001), durante a história do jornalismo feito na web 

podemos observar três fases distintas. Na primeira fase víamos basicamente uma 

transferência de ou duas das principais matérias de algumas editorias do jornal impresso 

para o online. 

Durante o segundo momento do jornalismo feito na web, vemos uma tentativa de 

aproveitar, de maneira mais eficiente, as potencialidades oferecidas pela internet, no entanto 

os jornais da web continuam fortemente atrelados aos impressos. 

Já na terceira fase começam a surgir links com chamadas para notícias de fatos que 

acontecem no período entre as edições, o e-mail passa a ser utilizado como um meio de 

comunicação entre jornalista e leitor e até mesmo entre os leitores. Além disso, a 

elaboração das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto. Finalmente 

os sites deixam de ser apenas uma versão para Web de um jornal impresso e passam a 

oferecer editoriais exclusivamente feitos para internet. É a partir desse momento que 

podemos realmente falar em webjornalismo. 

 

 

3.1 Características 
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Ao falarmos do jornalismo na web podemos apresentar algumas características 

frequentemente presentes. Mielniczuk (2001), seguidamente de Palacios (1999) estabelece 

cinco características, sendo elas: interatividade, personalização, convergência, 

hipertextualidade e memória. 

Esses aspectos, que serão explanados a seguir, são fundamentais para realização de 

uma produção eficiente do jornalismo na web. No entanto, muitas vezes esses potenciais 

acabam não sendo explorados. Neste trabalho verificaremos a utilização das potencialidades 

oferecidas pela internet no jornalismo realizado no portal G1. 

 

Interatividade: é o aspecto que faz com que o leitor/usuário do jornalismo na web se sinta 

parte do processo de criação da notícia. Isso geralmente acontece por meio de trocas de e-

mails entre leitor e jornalista, discussões em fóruns, disponibilização da opinião do leitor, 

entre outros. 

Personalização: consiste na disponibilização de conteúdos organizados de acordo com o 

interesse de cada usuário. Ou seja, permite a pré-seleção dos assuntos de interesse, assim 

quando o site é acessado, este já é carregado na máquina do usuário atendendo à demanda 

solicitada (MIELNICZUK, 2001). 

Convergência: nas palavras de (MIELNICZUK, 2001), esse aspecto trata basicamente da 

“convergência dos formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração do 

fato jornalístico”.  Aqui a citaremos como uma simples transferência de conteúdo de uma 

mídia para outra. 

Hipertextualidade: permite através de links o direcionamento do leitor para outros textos 

noticiosos, sites relacionados ao assunto tratado, material de arquivos de jornais ou textos, 

entre outros. 

Memória: possibilita ao usuário do webjornalismo o acesso mais fácil a materiais antigos. 

Essa viabilidade, tanto técnica quanto econômica, é muito maior na internet do que nas 

chamadas mídias hegemônicas. 

 

No geral podemos afirmar que o portal G1 faz um uso adequado das vantagens 

oferecidas pelas características do jornalismo desenvolvido na web. Em uma parcela 

considerável das notícias analisadas podemos ver um espaço destinado à opinião do leitor, 

configurando assim a interatividade. O portal oferece ainda a possibilidade de compartilhar 

facilmente a notícia em redes sociais. 
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 Embora a simples convergência não seja mais um aspecto tão interessante para o 

jornalismo, podemos vê-la ainda em algumas matérias publicadas no G1. Em outras 

palavras, vemos em alguns casos uma notícia com texto, foto e vídeo, onde os diferentes 

formatos não acrescentam nenhuma informação. Sendo assim, texto e vídeo dizem respeito 

à mesma coisa e apresentam a mesma abordagem. 

 A hipertextualidade também pode ser observada no portal, como podemos notar na 

matéria publicada no dia 29 de maio de 2012 (imagem 1) o G1 disponibiliza nas notícias 

links relacionados com o assunto tratado. No caso exemplificado vemos links de matérias 

também referentes à conferência Rio+20. 

 

 

Imagem 1 - Hiperlinks 

FONTE: www.g1.globo.com, em 29 de maio de 

2012. 

 

 Memória e Personalização também aparecem no portal. O G1 oferece um recurso 

pelo qual leitor pode procurar materiais mais antigos, no entanto estão disponíveis apenas 

arquivos de até um mês atrás. O leitor pode ainda fazer uma busca através de palavras-

chaves, nesse caso há mais arquivos disponíveis. 

 A personalização se dá pelo uso do serviço newsletter, através do qual o usuário 

pode receber e-mails com notícias das editoriais que mais lhe interessam. O portal G1 

oferece ainda a possibilidade do usuário receber as notícias em seu celular.  
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4 Antes da transmídia 

 

Anterior à narrativa transmidiática, vemos a Crossmídia. Essa tem sua origem na 

área da publicidade e do marketing, e muitas vezes é equiparada a Convergência. A 

Crossmídia oferece a possibilidade de uso simultâneo de diferentes tipos de mídia, seja ela 

impressa, TV, rádio ou internet. No entanto, é importante ressaltar, que o produto gerado 

em cada uma, precisa ser diferente, caso contrário teríamos simplesmente uma 

convergência. 

Basicamente crossmídia consiste no direcionamento do espectador de uma mídia 

para outra, o que pode ser observado frequentemente no jornalismo. O público inicialmente 

tem acesso a uma reportagem em uma mídia e depois é direcionado para outra. Apesar 

dessa transferência  

 

(...) a intenção na narrativa crossmidiática não é expandir o conteúdo, mas 

promovê-lo. Portanto, o diálogo principal não é com o assunto, com a 

temática ou com o contexto, mas com o meio. Sentir-se atraído, guiado e 

direcionado para ir a outra mídia, independentemente do motivo 

(MARTINS, 2011). 

 

A fim de evitar uma confusão, esclarecemos que neste trabalho trataremos a 

Convergência como a simples transferência de um conteúdo de um meio para o outro. Sem 

a preocupação de utilizar as possibilidades oferecidas por cada mídia.  Já a Crossmídia 

consiste no direcionamento do espectador de uma mídia para a outra, como já foi explicado 

anteriormente. Mas nessa vemos uma maior preocupação em aproveitar os potenciais de 

cada meio.  

 

5 A narrativa transmidiática no webjornalismo 

  

Ainda hoje vemos uma insistência em se usar na internet o mesmo padrão para 

conteúdo publicado nas mídias mais antigas, como jornal e rádio. Muitas vezes buscando 

um lado mais prático vemos uma transcrição rude do impresso para web, ou seja, temos a 

velha estrutura com lead e pirâmide investida. No entanto, a internet possui especificidades 

que precisam ser respeitadas.  

Nesse contexto, inserimos o conceito da narrativa transmidiática, que ao contrário da 

crossmídia, tem seu surgimento mais preciso. Indo de frente ao que muitos acreditam, essa 
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narrativa não nasceu atrelada ao jornalismo, e sim no mundo do entretenimento. Ainda que 

tenha sido através da web e da sua popularização que ela tenha se tornado mais notável.   

Segundo (MARTINS, 2011, p19), a narrativa transmidiática: 

 

Surge com a ideia de expansão de um assunto para diversos meios, sendo 

necessário que o receptor (fã) acompanhe essa migração, consumindo os 

desdobramentos da temática em vários dispositivos. Esse conteúdo tem de 

ser diferente e independente do que inspirou inicialmente o assunto, mas 

explorando algo que ainda não havia recebido destaque (MARTINS, 

2011, p.19). 

 

É importante ressaltar que na transmídia o diálogo acontece entre os conteúdos, e 

não entre as mídias, como na crossmídia.  

 Para (JENKINS, 2008, p.47) 

 

Os consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores, 

perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, comparando suas 

observações com as de outros fãs, em grupos de discussão on-line, e 

colaborando para assegurar que todos os que investiram tempo e energia 

tenham uma experiência de entretenimento mais rica (JENKINS, 2008, p. 

47). 

 

Ainda de acordo com Jenkins, o jornalismo pode contar histórias sob o formato 

transmídia. Isso fica evidente ao se observar o tratamento das revistas ao aprofundar as 

notícias apresentadas em jornais, sites e programas de rádio e televisão, ajuda a ampliar e 

contextualizar a narrativa. As revistas apresentam os fatos de maneira distinta dos demais 

produtos jornalísticos, tal como a internet o faz.  

Neste trabalho, refletiremos como as características do webjornalismo citadas por 

Mielcnizuk (2001) são utilizadas no Portal G1, observaremos também de que maneira a 

narrativa transmidiática é apropriada no jornalismo produzido neste portal. A fim de 

facilitar o processo de produção do trabalho foram observadas somente as notícias 

veiculadas que dizem respeito ao evento Rio+20. 

 

5.1 A transmídia no G1 

 

No G1, a primeira notícia, referente à conferência Rio+20, foi publicada no dia 10 

de abril. Inicialmente o portal não se utilizou muito dos recursos oferecidos pela internet, 

limitando-se apenas a notícias inteiramente textuais. Com a aproximação do evento, 
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naturalmente a cobertura se intensificou. A partir daí as matérias passaram a apresentar 

texto, fotos, hiperlinks e em alguns casos vídeos. Esses mais presentes durante a ocorrência 

do evento. 

Em matéria publicada no dia 07 de junho de 2012, vemos texto e vídeo (imagem 2). 

 

 

 

Imagem 2  

FONTE: www.g1.globo.com, em 07 de junho de 

2012. 

 

 

 Nesse caso o texto trata da participação do jovem no evento, apenas citando a 

questão da segurança. Já no vídeo do RJTV, vemos a prioridade no quesito segurança. E 

ainda que os materiais não tenham sido produzidos com intenção de serem complementares 

e expandir o assunto, é o que acaba acontecendo. 

      Em outros casos vemos não só a presença de texto, fotos e vídeos 

complementares, mas também links para conteúdos afins, dessa forma o portal oferece ao 

leitor uma abordagem transmidiática, ou seja, uma ampliação e desdobramento do tema 

abordado.  

  Em outra matéria, publicada no dia 30 de maio de 2012, mais uma vez vemos 

texto, foto e vídeo juntos (imagem 3). E ainda a presença de hiperlinks, de grande 

importância para construção de uma narrativa transmidiática no jornalismo. 
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Imagem 3 – Vídeo e texto na notícia 

FONTE: www.g1.globo.com, em 30 de maio de 

2012. 

 

 

Imagem 4 – Presença de hiperlinks 

FONTE: www.g1.globo.com, em 30 de maio de 

2012. 

 

6 Considerações finais 

 

Narrativa transmidiática ainda é um termo novo para muita gente, no entanto alguns 

a executam sem nem ao menos saber da teoria. A simples convergência ficou para trás, tal 

como vem acontecendo com a crossmídia. Com a mudança da mídia tradicional e a 

emergência das novas mídias, torna-se necessário a produção de conteúdos que alcance os 
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diversos meios de comunicação. Tendo sempre o cuidado de se produzir aproveitando cada 

potencialidade oferecida pelo meio. O público hoje é mais exigente, por isso a importância 

de que se estude de que maneira suas necessidades podem ser atendidas. De acordo com 

Arnaut et al. 

 

O mercado sempre se adapta às necessidades do público, dos seus usuários 

ou dos seus consumidores, resultando em benefícios que são revertidos 

para toda a sociedade. O momento agora é de definir quais as práticas 

mais adequadas para atender ao novo comportamento das pessoas que 

estão elevando-se em suas classes sociais e conquistando o acesso à 

comunicação digital em rede, incluindo as novas mídias. (ARNAUT et al., 

2008, p. 263) 

 

Ao observar a cobertura realizada pelo Portal G1 da Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, ou Rio+20, vimos uma boa apropriação das vantagens 

oferecidas ao jornalismo pela narrativa transmidiática. No entanto, ao analisar outras 

matérias vimos que isso nem sempre ocorre. Muitas vezes temos no portal somente a 

convergência de texto, foto e vídeo, ou seja, o portal é utilizado apenas como um espaço 

onde esse material é descarregado.  Por isso são necessários mais estudos na área, de forma 

que essa narrativa seja utilizada da melhor forma possível. 
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