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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar na mídia televisiva local, como o 

telejornal MS Record de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, afiliada da TV Record, 

convoca a audiência para participar pelas redes sociais dos temas divulgados no telejornal e 

se os conteúdos seguem a narrativa transmidiática baseada no conceito definido por Henry 

Jenkins (2008). Foi analisada a semana de 09 a 13 de junho de 2014 do telejornal MS 

Record das 12h30 percebendo a presença de pequenos elementos que podem ser 

relacionados à narrativa transmidiática.  
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Introdução 

 

 Quando surgem novas nomenclaturas e definições sobre a evolução da comunicação 

baseada no uso das novas tecnologias há esforço imediato da academia em tentar encontrar 

produtos (impresso, online, televisivo, radiofônico) que se encaixem nas categorizações 

apontadas pelos pesquisadores. O termo transmídia apareceu de um conjunto de discussões 

teóricas em torno da convergência dos meios de comunicação ou convergência midiática, 

sua aplicação inicialmente feita para conteúdos do cinema e da publicidade aos poucos 

começa a ganhar atenção na área do jornalismo. Este trabalho tem como objetivo observar 

como uma emissora de TV de Campo Grande, MS convoca a audiência para participar e dar 

continuidade nos temas divulgados pelo jornal MS Record pela publicação de conteúdo 

televisivo em meios digitais e se existe a percepção de se fazer com que os conteúdos sigam 

a lógica transmidiática. Para este trabalho foi analisada uma semana de conteúdo televisivo 

do telejornal MS Record de 09 a 13 de junho de 2014 das 12h30 da emissora Rede MS, 

afiliada da TV Record de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.  

A transformação das empresas de comunicação 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente do Curso de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS. 
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 Para definir o que é conteúdo transmídia é preciso inicialmente compreender como a 

mídia vem trabalhando após a chegada das tecnologias digitais. Henry Jenkins (2008, p. 36) 

afirma que as “novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por 

vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção”.  

Nicholas Negroponte (1995) apresenta a visão da digitalização como fator propulsor 

da transformação do maior veículo de comunicação do mundo, a televisão. A digitalização 

potencializa a convergência tecnológica, dando plasticidade e fluidez aos conteúdos que 

transitam em suportes tecnológicos diferentes.  

Na mesma linha, Ithiel de Sola Pool (1983, p. 23), considerado o profeta da 

convergência por delinear suas implicações no livro Technologies of Freedom, trabalha 

com a “convergência de modos” para definir um processo que torna as fronteiras da 

comunicação de massa (televisão, rádio, jornais) e ponto a ponto (telefone, correio, 

telégrafo) imprecisas quando estas podem ser oferecidas em diversas formas físicas. Mas, 

indo além da questão técnica abordada por Pool e Negroponte, Henry Jenkins (2008) 

relaciona três conceitos para definir a convergência tecnológica: o da convergência dos 

meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. No caso específico do 

primeiro conceito, Jenkins (2008, p. 27) adianta que 

 

por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e 

ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, 

que vão a quase qualquer parte em busca de experiências de 

entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue 

definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando.  

 

O paradigma da convergência tecnológica coloca os meios de comunicação 

tradicionais em interessante embate com as novas mídias, pois antigamente as empresas de 

comunicação centralizavam seus esforços – e atuavam concentradamente - em apenas um 

segmento comunicacional, ou seja, na mídia rádio, ou na mídia televisão, ou na mídia 

impressa etc. Assim também procedia o mercado anunciante que dividia recursos e ação de 

divulgação, observando esses modelos rigidamente formatados para a destinação de 

investimentos. Do seu lado, e como consequência do modelo o público consumidor seguia o 

mesmo princípio, comprando artefatos e destinando tempo para uma mídia ou outra. 

Todavia, com o impacto da tecnologia, estes paradigmas estão desmoronando, pois não há 

mais o muro que separa uma mídia da outra, uma vez que nas bases digitais convergentes, 
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amigáveis e dialogantes do presente, os conteúdos fluem aberta e facilmente entre todas as 

mídias, indistintamente das formas narrativas ou segmentações de outrora. Essa fluidez 

deixa nas mãos dos usuários a decisão de como e quando consumir o conteúdo já que estes 

se apresentam de várias maneiras, sendo materializáveis nas plataformas (os displays) 

audiovisuais a que se tenha acesso, no momento da conexão. 

A partir dessa fluidez inicia-se o processo de transformação nas empresas de 

comunicação quando passam a atuar também em novas mídias, ampliando assim seu 

negócio tanto na contratação de novos funcionários quanto no alcance que o conteúdo 

atinge por estar online. 

 

Empresas midiáticas estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo 

midiático pelos canais de distribuição para aumentar as oportunidades de 

lucros, ampliar mercados e consolidar seus compromissos com o público. 

Consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para 

ter um controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com 

outros consumidores (JENKINS, 2008, p. 44). 

 

 Jenkins (2008, p. 312) aponta que as mudanças estão acontecendo tanto nas 

empresas midiáticas quanto no comportamento dos consumidores que são peça fundamental 

para que os meios de comunicação sobrevivam. “A maior mudança talvez seja a 

substituição do consumo individualizado e personalizado pelo consumo como prática 

interligada em rede”. Os consumidores munidos das redes sociais conseguem amplificar 

suas opiniões e vem colocando a mídia online no centro da recepção de informações.  

Uma pesquisa realizada pela Nielsen, entre agosto e setembro de 2011, com 28 mil 

pessoas online, em 56 cidades da Ásia, Europa, América Latina, Oeste Central, África e 

América do Norte apontou que “assistir conteúdo de vídeo por computadores se tornou 

mais popular do que assistir a conteúdo de vídeo pela televisão por consumidores online”. 

As novas tecnologias fornecem ao usuário a possibilidade de acesso anywhere, anytime de 

conteúdo que o interessa, diferente da lógica imposta pela radiodifusão onde há grade de 

programação fixa que segue fielmente os horários estipulados para cada programa. 

 

 

 

 

Narrativa transmidiática 
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 A narrativa transmidiática ganhou destaque pela forma como propõe contar uma 

história em uma pluralidade de meios, mas existem outras formas de distribuição de 

conteúdo em multiplataformas que podem ser confundidas com a narrativa transmídia, são 

elas crossmídia e multimídia. Arnaut et al (2011, p. 266) explicam que o conceito de 

narrativa multimídia é mais utilizado “para definir a existência de mais de um meio de 

comunicação numa mesma história, quase que uma cópia do conteúdo para diferentes 

mídias”. Já o crossmídia acontece quando um mesmo conteúdo é distribuído em diversas 

plataformas concomitantemente sem que haja relação entre as partes da história.  

Diferente de uma narrativa linear, “uma história transmidiática se desenrola através 

de múltiplos suportes midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e 

valiosa para o todo” (JENKINS, 2008, p. 135). Cada mídia é explorada de acordo com seus 

recursos e linguagem específica, oferecendo ao consumidor o máximo de informações. Um 

dos maiores exemplos de deste tipo de narrativa foi o filme Matrix que buscou atrair o 

consumidor não apenas nas telas do cinema, mas fornecendo conteúdo adicional na internet, 

em jogos, história em quadrinhos, entre outros. Segundo Jenkins (2008, p. 134) “Matrix é 

entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos textos para criar uma 

narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia”.  

 A narrativa transmídia começou sendo aplicada no cinema e em campanhas 

publicitárias, mas no jornalismo a iniciativa ainda gera muitas dúvidas quanto à forma de se 

aplicar o conceito. Margaret Looney (2013) explica que para que uma reportagem seja 

explorada pelo conceito transmidiático ela deve conter cinco princípios básicos: 

 

Mantenha o conteúdo único: “Em vez de repetir a informação em diferentes 

plataformas, use diferentes partes de uma história para combinar com a força de 

uma plataforma e maximizar a experiência do usuário” (tradução da autora). 

Forneça um ponto de entrada coerente: a participação do público é fundamental, 

por isso é preciso ter certeza de que o leitor interaja de forma simples. 

Faça parcerias: apenas um jornalista para fazer todo o trabalho não é suficiente, é 

preciso que mais pessoas se engajem no processo. 

Mantenha o custo benefício: incluir cinema, livro e jogos para celular pode 

encarecer o projeto, mas Looney diz que é possível incorporar mídias digitais para 

baratear. 
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A história é a parte principal: “Ficar preso aos recursos e ignorar os princípios 

básicos de contar histórias pode prejudicar seu projeto” (tradução da autora). 

 

O primeiro princípio “Mantenha o conteúdo único” talvez seja o fator que o 

jornalista deverá tomar maior cuidado quando for tentar produzir uma narrativa 

transmidiática, pois a simples transposição de conteúdo de uma plataforma a outra não deve 

ser considerada transmídia. A internet potencializou a divulgação e exploração do conteúdo 

noticioso de empresas consolidadas no ramo impresso e de radiodifusão, pois todas 

migraram para o ambiente online. A partir dessa migração as empresas começaram a 

divulgar conteúdo em sua mídia original (Rádio, TV, impresso) e passaram a divulgar o 

mesmo conteúdo na internet. Luciana Mielniczuk (2003, p.48) define os primórdios do 

jornalismo online como pouco inovador, pois os conteúdos jornalísticos oferecidos eram 

reproduções de grandes jornais impressos e a atualização do material era feita "a cada vinte 

e quatro horas". Por isso o jornalista deve tomar cuidado para não continuar a exercer esta 

forma de transposição de conteúdos de uma mídia para a outra. 

 A televisão assume características de meio de comunicação unidirecional quando 

não oferece ao telespectador a oportunidade de interagir com o conteúdo, mas a partir do 

surgimento da internet, a audiência passou a discutir o conteúdo televisivo por meio das 

redes sociais. Além de discutir o conteúdo da TV, o uso da segunda tela potencializou a 

imersão dos telespectadores nos conteúdos da TV oferecidos na rede. Sobre este aspecto da 

TV, Henry Jenkins (2008, p. 312) no livro Cultura da Convergência afirma que  

 

Este livro argumentou que a convergência incentiva a participação e a 

inteligência coletiva, uma visão habilmente resumida por Marshall Sella, 

do New York Times: “Com a ajuda da internet, o sonho mais grandioso da 

televisão está se realizando: um estranho tipo de interatividade. A 

televisão começou como uma rua de mão única, que ia dos produtores até 

os consumidores, mas hoje essa rua está se tornando de mão dupla. Um 

homem com uma máquina (uma TV) está condenado ao isolamento, mas 

um homem com duas máquinas (TV e computador) pode pertencer a uma 

comunidade. 

 

 As emissoras de TV podem utilizar as estratégias da narrativa transmídia para atrair 

cada vez mais o telespectador, não apenas em programas de entretenimento, mas nos 

informativos também.  

 

Telejornalismo local 
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 O telejornal MS Record 1º edição foi criado em 2007 em Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, atualmente exibido pela emissora Rede MS, afiliada da TV Record de 

Campo Grande, MS, às 12h30, de segunda à sexta-feira e aos sábados às 11h30. Segundo 

Ellen Genaro Lemos (2014), gerente de jornalismo da emissora, a partir de 2009 houve uma 

reformulação do telejornal que passou a incorporar uma linguagem mais coloquial e com 

maior participação do telespectador. 

 Desde a reformulação do telejornal, o telespectador foi estimulado a participar do 

conteúdo noticioso por mensagens via portal
3
 da emissora e acesso ao jornal eletrônico 

local mantido pela Rede MS, Diário Digital, além de telefonemas e e-mails, que já eram 

formas de contato com o telespectador desde a criação do telejornal. No início de 2014, a 

interação com o telespectador aumentou com a possibilidade de se emitir a opinião e 

sugestões por meio das redes sociais. Segundo Ellen Genaro Lemos, a tentativa de se ter 

mais contato com o público por redes como o Facebook, ainda está em fase experimental e 

foi uma decisão baseada no fato de que se trata de uma mídia de grande penetração. O MS 

Record também começou a ser transmitido ao vivo pelo site da emissora com objetivo de 

atingir a audiência que está online sem necessariamente ter acesso à TV, mas conectada por 

meio dos dispositivos móveis como smartphones e tablets ou mesmo pelo tradicional PC. 

 Este trabalho buscou identificar no telejornal MS Record características da narrativa 

transmidiática quando a apresentadora convoca a audiência a participar e interagir com o 

conteúdo divulgado na TV. Foi feita a observação direta das edições que foram ao ar entre 

segunda e sexta-feira no período compreendido entre os dias 09 e 13 de junho de 2014, 

avaliando como a emissora se propõe a criar mecanismos para tentar estabelecer um contato 

mais próximo com o telespectador não apenas durante a exibição do telejornal e como se 

manifesta o interesse da mesma em ter a participação do telespectador no conteúdo desse 

telejornal. 

 

Coleta de dados 

 

 No dia 09 de junho foi possível observar como a emissora tenta despertar a atenção 

dos telespectadores para conteúdos divulgados no site Diário Digital. A apresentadora 

Glauba Villalba chamou a atenção do telespectador para um monitor no estúdio com 

                                                 
3
 www.msrecord.com.br  

http://www.msrecord.com.br/
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imagens da manchete de uma reportagem sobre observação de pássaros em áreas urbanas da 

capital, no site Diário Digital e o convidou a ler o texto na íntegra no site, mencionando 

inclusive o endereço eletrônico
4
. No encerramento do telejornal, a apresentadora fez um 

convite ao telespectador para participar de uma enquete sobre relacionamento amoroso, 

tema que foi discutido três dias depois, na quinta-feira daquela semana, no dia dos 

namorados.  Para deixar a opinião, o telespectador deveria acessar a página do telejornal no 

Facebook
5
, onde era também convidado a “curtir” a página, sem necessariamente ter de 

deixar a opinião na rede social durante a exibição do telejornal. 

 Na terça-feira, 10 de junho, a apresentadora destacou uma notícia no monitor do 

estúdio, com imagens da página na internet do Diário Digital com a manchete sobre a 

redução de adultos que dependem do bolsa-família para viver. Para saber mais detalhes da 

reportagem, o telespectador deveria acessar a página na internet, tanto esta informação 

quanto o endereço foram passados ao vivo pela apresentadora. No encerramento, a 

apresentadora lembrou o convite do dia anterior e reforçou novamente a participação do 

telespectador na enquete para o dia dos namorados no Facebook.  

 No dia seguinte, quarta-feira, dia 11 de junho, a apresentadora se dirigiu ao monitor 

do estúdio onde leu a manchete do Diário Digital, com imagem da página da internet 

convidando o telespectador a conferir a reportagem sobre o movimento nos hotéis no dia 

dos namorados. No encerramento, a apresentadora voltou a frisar o convite dizendo as 

seguintes frases: “Claro, queremos a sua participação” e “compartilhe com a gente o que 

você pensa sobre o assunto pelo ‘face’”. Pode-se notar nesta última frase que o nome da 

rede social Facebook foi abreviado assim como se usa na linguagem coloquial, 

possivelmente uma forma de se aproximar ainda mais do público a fim de buscar maior 

interação com o mesmo. 

 No dia dos namorados, quinta-feira 12 de junho, a apresentadora chamou nas 

passagens do primeiro e do segundo blocos o assunto o qual foi pedida a participação do 

telespectador sobre relacionamento amoroso sem, no entanto convidá-lo novamente. O 

destaque do Diário Digital foi feito apenas no terceiro e último blocos com a manchete 

sobre um leilão para ajudar o Hospital do Câncer, e novamente, chamando o telespectador a 

conferir a reportagem completa no site, informando o endereço eletrônico. A abordagem do 

assunto da enquete foi feita em seguida, mas antes de iniciar com as opiniões dos 

telespectadores enviadas pelo Facebook, foi exibida uma reportagem com exemplos de 

                                                 
4
 www.diariodigital.com.br  

5
 www.facebook.com/msrecord.com.br  

http://www.diariodigital.com.br/
http://www.facebook.com/msrecord.com.br
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histórias de dois casais. Ao fim da reportagem, a apresentadora apareceu no estúdio ao lado 

de uma psicóloga que havia sido convidada a participar daquela edição para responder 

algumas perguntas sobre o tema da enquete. A apresentadora explicou que o convite para 

que o público participasse foi feito durante toda a semana, relembrou o endereço da página 

do telejornal no Facebook e iniciou a entrevista com oito perguntas feitas diretamente pela 

apresentadora e apenas duas extraídas da rede social:     

    

Vamos agora compartilhar com algumas manifestações dos nossos 

telespectadores. Eu não vou dizer os nomes porque são coisas íntimas, 

para preservar as pessoas. Tem uma pessoa que disse: eu acho que um 

bom relacionamento se dá quando os dois tentam entender o outro. Estou 

casada há vinte anos e sempre tento dialogar, não repassar meus 

problemas para os filhos e assim, eu estou vivendo todo esse tempo com o 

meu marido. O diálogo é muito importante mesmo? 

 
Tem uma outra participação: eu tinha muito medo de me relacionar 

novamente porque eu sofri uma relação anterior por conta de ciúmes. E 

ele reconhece que era muito ciumento. E agora eu estou conhecendo uma 

pessoa muito bacana e tenho tentado me controlar. Como que eu faço para 

amenizar esse sentimento de ciúme? De ciúme e insegurança né, Cláudia 

[psicóloga convidada], é sinal de que você não está completo consigo 

mesmo? 

 

Após a entrevista, a apresentadora Glaura Villalba encerrou o telejornal. Já na sexta-

feira dia 13 de junho, feriado municipal de Santo Antônio na cidade de Campo Grande, o 

telejornal teve uma paginação diferente, com outra apresentadora, a Jacklin Andreucce, e 

reportagens mais longas e entradas ao vivo. Desta vez não foi explorada a participação do 

telespectador por meio de redes sociais, nem convites para acompanhar um conteúdo de 

forma mais aprofundada no portal na internet. O que se observou neste dia foram convites 

no encerramento do telejornal para rever alguma notícia exibida naquele dia no site da 

emissora e fazer uma visita à página do Facebook, sem, no entanto que a apresentadora 

oferecesse ao telespectador a possibilidade de acessar um conteúdo complementar ao que 

foi veiculado naquela edição no portal da emissora ou em redes sociais, como mostra a 

transcrição:  

 

Se você quiser rever alguma reportagem que foi destaque nesta edição, 

acesse nosso portal: msrecord.com.br. Você também pode acessar a nossa 

página no Facebook: facebook.com/msrecord.com.br. Curta e fique mais 

pertinho da gente com atualizações de notícias do Estado. 
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O que se observa nessa transcrição é o convite feito pela apresentadora para o 

telespectador acompanhar as atualizações das notícias ao longo daquele dia e não daquela 

edição especificamente, portanto, não havendo necessariamente um vínculo entre as 

notícias que haviam sido acabadas de ser exibidas no telejornal e o conteúdo que foi 

atualizado durante o dia na rede social.   

 

Record e a narrativa transmídia   

 

Com exceção do último dia de observação, de 09 a 12 de junho, percebeu-se a 

presença de pequenos elementos que podem ser atribuídos à narrativa transmidiática 

quando a apresentadora mostra a página do Diário Digital com a manchete de uma notícia 

convidando o telespectador a ler na íntegra apenas na página na internet aquela notícia, 

acrescentando, portanto um conteúdo mais completo do que o veiculado na televisão. No 

caso da enquete no Facebook, a partir do momento em que o telespectador precisou acessar 

a rede social para participar deixando sua opinião, deu-se então outra caracterização de 

narrativa transmídia, pois neste caso, ele acessou uma franquia daquela história. De acordo 

com Henry Jenkins (2009) as duas situações atendem as características de spreadability e 

drillability, onde o envolvimento da narrativa se dá de forma a disseminar o conteúdo 

horizontalmente ou de modo vertical para aprofundar a interpretação e o conhecimento, um 

contexto onde o consumo das mídias costuma ocorrer através de redes sociais, blogs e 

outros meios. Ainda no caso da enquete no Facebook, é possível pensar também em outra 

característica descrita por Jenkins: continuity vs. multiplicity, uma experiência na qual há 

um esforço de juntar peças de vários textos distintos que ao se encaixarem proporcionam 

uma compreensão mais global. Nesse caso, juntaram-se as perguntas da enquete 

manifestadas pelos telespectadores na rede social com as perguntas da apresentadora sobre 

o assunto e ainda a reportagem exibida ao vivo com exemplos de histórias de 

relacionamento amoroso para dar um sentido mais completo ao tema ao qual o MS Record 

1° edição se propôs a discutir, numa narrativa com começo, que foram os exemplos da 

reportagem, o meio com as perguntas realizadas na enquete com a participação do 

telespectador e o fim da narrativa com as perguntas do telespectador em conjunto com as da 

apresentadora sendo respondidas pela psicóloga convidada para participar do telejornal, 

marcando o desfecho daquela discussão que havia começado na segunda-feira e terminado 

na quinta.           
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Considerações finais     

 

Diante das possibilidades tecnológicas e da convergência de mídias, o jornalismo 

vem utilizando novas ferramentas para aumentar a participação do público e fidelizar a 

audiência. O uso de novas estratégias para atrair o telespectador vem sendo explorado, 

como por exemplo, os recursos observados no telejornal MS Record. Quando o tema 

“Relacionamento amoroso” aparece no telejornal pelo período de três dias consecutivos, a 

emissora busca meios para que haja envolvimento da audiência convocando a participação 

na enquete disponibilizada no site. O tema escolhido devido à proximidade do dia dos 

namorados é um assunto que chama a atenção por fazer parte do dia-a-dia delas e ser aberto 

a discussões com múltiplas interpretações. 

E é isso que as pessoas têm feito na segunda tela, ao assistir TV ao mesmo tempo 

em que se concetam às redes sociais com um dispositivo móvel ou PC, elas passam a 

discutir em grupo uma questão de interesse comum. O uso da narrativa transmídia nesse 

caso se deu no sentido da emissora, atenta às mudanças de comportamento do telespectador, 

se modificar também perante as inovações tecnológicas. Utilizando um recurso gratuito 

tanto para o telespectador quanto para a empresa, o Facebook torna-se uma excelente opção 

para a emissora e telespectadores, como explicou Margaret Looney (2013) sobre os 

princípios básicos que um conteúdo jornalístico deve ter para ser explorado pelo conceito 

transmidiático, mantendo assim o custo beneficio para as duas partes. 

No último dia de coleta de dados, o convite feito pela apresentadora para acessar o 

portal e a página no Facebook da emissora, para rever algumas reportagens e ver outras 

informações, é um exemplo que costuma ser confundido com narrativa transmídia, porém 

segundo as definições de Jenkins (2008), não se trata de conteúdo transmidiático e sim de 

multimídia, porque é uma cópia do conteúdo da TV que vai para o site. Já no Facebook há 

outras informações que não complementam ou não possuem nexo com as que foram 

veiculadas na TV. 

Para caracterizar transmídia deve sempre haver uma história principal, com 

franquias que podem ser acessadas pelo público de maneira fácil e de preferência sem 

custo. A melhor alternativa de se fazer isso vai de acordo com as possibilidades que cada 

empresa tem de, dentro do contexto de mídias convergentes e avanços tecnológicos, usar a 
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criatividade a favor de seus próprios recursos, estabelecendo um canal mais próximo para 

falar e ouvir o telespectador, de modo que ele seja ativo, e não mais passivo. 
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