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Resumo 
 
Este artigo é fruto de uma pesquisa inicial realizada em 2013 pela autora sobre a hipótese 
de um novo modelo de telejornalismo. A partir do processo de midiatização da sociedade 
não é mais possível manter a hegemonia da televisão e nem o paradigma da comunicação 
de massa - de um para muitos. O questionamento que se buscou responder é se o novo 
telejornal assimilou as características de transmídia? O telejornal escolhido – Jornal 
Nacional – se deve a sua proeminência e referência no país. A metodologia contou com 
pesquisa bibliográfica, observação não participante e análise de conteúdo. Autores como 
Jenkins, Fechine, Hjarvard, Porto e Renó e ajudaram na construção teórico-conceitual da 
pesquisa. A partir deste primeiro recorte foi possível observar que o telejornal não seguirá o 
mesmo modelo de outras mídias para esta nova realidade. 
 
 
Palavras-chave: Jornal Nacional; transmídia; convergência; midiatização; comunicação de 
massa. 
 
 
1.  A midiatização da sociedade  

   

A midiatização é um processo em curso na sociedade contemporânea e possue 

várias possibilidade de entendimento, definição e conceituação. Muitos autores nacionais e 

internacionais já refletiram sobre o tema apresentando várias possibilidades de 

interpretação.  Para Hjarvard (2012) a midiatização surgiu como um novo quadro teórico 

para reconsiderar questões antigas, embora fundamentais, sobre o papel e a influencia da 

mídia na cultura e na sociedade. 

Para Braga (2012) é difícil datar o surgimento do termo. “começa-se a na palavra 

“midiatização”, às vezes significando simplesmente a forte presença da mídia na 

sociedade”. Para ele o que antecede essa expressão é a palavra “midiatizada” devido à 

possibilidade de vivermos em uma sociedade midiatizada ou midiática.  

                                                
1 Trabalho apresentado no DT1 GP Telejornalismo, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Jornalista graduada pela Unesp de Bauru, com mestrado e doutorado pela Eca/USP em Ciências da Comunicação. 
Professora dos Cursos de Comunicação Social da UFRN e vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Estudos 
da Mídia. 
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Essa ideia de uma ação da mídia sobre a sociedade. O foco em midiatização como 
objeto de estudo é bem recente, dos últimos dez, doze anos. A midiatização, ou 
processos midiáticos [...] abarca processos que acontecem mesmo quando não 
estamos diante da mídia. A midiatização não acontece só quando se esta produzindo 
e se está recebendo informação (BRAGA, 2009; 1). 

 
De acordo com Hjarvard a midiatização é um processo que vem ocorrendo na 

sociedade com a característica de dupla face (grifo do autor) no qual a mídia se transformou 

em uma instituição semi-independente (grifo do autor) à qual outras instituições têm que se 

adaptar. Concomitante a este processo, a mídia se integrou às rotinas (grifo do autor) de 

outras instituições, como política, família, trabalho e religião, visto que um número cada 

vez maior das atividades destes domínios institucionais é realizado através tanto dos meios 

de comunicação interativos quanto dos meios de comunicação de massa (HJARVARD; 

2012, 53). Braga também entende a midiatização como um processo. 
 

Temos processos sociais que já existiam sem a mídia e, portanto, as 
interações ocorriam fora de qualquer interferência midiática. Aos poucos, 
esses processos passam a ser midiatizados, perpassados pela mídia. [...] Os 
eventos passam a se organizar segundo o olhar midiático. [...] Do ponto de 
vista social geral, a partir daí percebo a midiatização como processo 
interacional de referência (BRAGA, 2009; 1). 

 
O conceito de midiatização revelou-se produtivo para a compreensão de como a 

mídia se difunde para, se confunde com e influencia outros campos ou instituições sociais, 

tais como a política (STRÖMBÄCK, 2008 Apud HJARVARD, 2011; 53) e a religião 

(HJARVARD, 2011; 53). 

 Hjarvard (2012) analisou os vários significados que foram dados ao conceito de 

midiatização. De acordo com ele o conceito foi utilizado pela primeira vez pelo pesquisador 

sueco Kent Asp, numa aplicação ao impacto dos meios de comunicação na comunicação 

política e outros efeitos na política, “um sistema político é, em alto grau, influenciado pelas 

e ajustado às demandas dos meios de comunicação de massa em sua cobertura política” 

(HJARVARD, 2012 Apud ASP, 1986; 359). O autor se refere a influencia que os meios de 

comunicação de massa exercem por meio da cobertura política, e apresenta como um dos 

exemplos o caso do candidato Collor, no Brasil, no final dos anos 1980. 

 Antes em 1978 o sociólogo norueguês Gudmund Hernes, sem usar o termo 

midiatização, apresentou de forma bem abrangente sociedade sacudida pela mídia (grifo do 

autor), para representar o impacto fundamental que a mídia teve sobre todas as instituições 

sociais e as relações entre elas,  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

 
perguntar quais consequências à mídia tem para as instituições e para os indivíduos: 
as formas como a administração pública, os organizações, os partidos, as escolas e 
os negócios funcionam e como eles se relacionam entre si. De que maneiras os 
meios de comunicação redistribuem o poder na sociedade? [...] Em suma, do ponto 
de vista institucional, a questão-chave é: como a mídia altera tanto o funcionamento 
interno de outras entidades sociais quanto suas relações mútuas (HJARVARD, 2012 
Apud HERMES, 1978; 181).  

  
O conceito de midiatização é aplicado por Mazzolene e Schulz (1999 Apud 

HJARVARD, 2012) a influencia da mídia na política, caracterizando-a como “as 

problemáticas concomitâncias ou consequências do desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa modernos”. Eles também apresentam alguns efeitos causados por 

estes meios modernos: “a política midiatizada é a política que perdeu sua autonomia, que se 

tornou dependente, em suas funções centrais, dos meios de comunicação social e é 

continuamente moldada pelas interações com eles” (MAZZOLENE e SCHULZ, 1999; 249f 

Apud HJARVARD, 2012). 

O termo midiatização também foi utilizado em outros subcampos da mídia, para 

descrever a influencia dos meios sobre a pesquisa. Väliverronem (2001) não considera 

midiatização “um conceito rigoroso, mas sim um termo ambíguo que se refere a crescente 

importância cultural e social dos meios de comunicação de massa e outras formas de 

comunicação tecnicamente mediadas” (VÄLIVERRONEM, 2001; 159 Apud HJARVARD, 

2012). Considerando o fato de que os meios de comunicação tem um papel fundamental 

tanto na produção, quanto na divulgação do conhecimento científico. Eles (os meios) 

também servem como espaço público para discussão e legitimação da ciência. Outra 

colaboração para este conceito vem de Peter Weingart (1978), que considera decisiva a 

ligação dos meios de comunicação com ciência.  
 

É a base para a tese da midiatização da ciência: com a crescente importância da 
mídia na formação da opinião pública, da consciência e da percepção, por um lado e 
uma crescente dependência por parte da ciência de recursos escassos e, portanto, da 
aceitação pública, por outro, a ciência passará a ser cada vez mais midiática 
(HJARVARD, 2012 Apud WEINGART, 1998; 872). 

 
Para Hjarvard (2008, 2011), a midiatização também implica em uma transformação 

multidimensional da religião, afetando textos, práticas e relações sociais religiosas e, com 

isso altera também o caráter da crença nas sociedades modernas.  
 

A mídia tornou-se uma importante – se não a principal – fonte de 
informação e experiência sobre essas questões, e os meios não apenas 
produzem e difundem a religião, mas também a modelam de diferentes 
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maneiras, principalmente através dos gêneros da cultura popular 
(HJARVARD, 2012; 58). 

 
O conceito de midiatização é utilizado para descrever a influencia da mídia em áreas 

como a política, a ciência e a religião, conforme apresentado até o momento. Além disso, 

ele também é relacionado a uma teoria mais abrangente sobre a modernidade, conforme o 

faz o sociólogo John B. Thompson (1990, 1995), que vê a midiatização como parte integral 

do desenvolvimento da sociedade.  
 

Ele enxerga uma forte conexão entre a midiatização e suas consequências culturais e 
o surgimento de grandes organizações de mídia em níveis nacional e global. A 
produção e distribuição de produtos simbólicos por parte dessas corporações mudou 
os fluxos de comunicação na sociedade, tanto entre instituições quanto entre 
instituições e indivíduos (HJARVARD, 2012; 59). 

 
E é sobre esta mudança de fluxo de comunicação entre instituições e indivíduos que 

esta pesquisa começa a fazer suas primeiras incursões empíricas, com o objetivo de 

verificar a possibilidade da existência de um novo telejornal com as características de 

transmídia já identificadas no jornalismo e que estão relacionadas com esse processo de 

midiatização efetivado na sociedade contemporânea. 

 
2. A mudança do paradigma comunicacional da mídia  
 

Cronologicamente o processo de mudança e reconfiguração da mídia iniciou-se com 

o advento da internet, primeiro de maneira sútil colocando os jornais impressos na internet 

como mais uma opção para leitor e depois avançando rapidamente e reconfigurando cada 

uma das outras mídias como a revista, o rádio, e a televisão. Esse processo acabou criando 

novas possibilidades comunicacionais e impulsionando novos gêneros e formatos na mídia. 

Gosciola reflete sobre o contínuo e ininterrupto movimento de transformação da 

mídia,  
 

uma ocorrência frequente nesse fluxo é que sempre que há uma 
obsolescência em termos tecnológicos entre os meios de comunicação, as 
narrativas começam a buscar novidades em novas tecnologias e vice-versa. 
Esse sincronismo ocorre graças a uma propriedade muito característica: 
cada novo meio de comunicação tem a possibilidade de integrar outros 
meios de comunicação que lhe antecederam (GOSCIOLA, 2012) 3.  

 

                                                
3 GOSCIOLA, V. Narrativa transmidiática: a presença de sistema de narrativas integradas e complementares na 
comunicação e na educação.  26 e 27 de outubro de 2011. http://randolph.com.br/uniso/wp-
content/uploads/2012/11/transmidia_gosciola.pdf. 

http://randolph.com.br/uniso/wp-content/uploads/2012/11/transmidia_gosciola.pdf
http://randolph.com.br/uniso/wp-content/uploads/2012/11/transmidia_gosciola.pdf
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É sobre um destes processos de transformação, que versa este estudo. O objeto de estudo 

centrou-se no telejornal, visto que já existem estudos sobre o jornalismo transmídia, 

enfocando o impresso e as suas novas configurações na internet em blogs e redes sociais, 

como o estudo de Porto e Flores (2012). 

O ponto de partida foi a convergência midiática, que impulsionada pela internet, 

possibilitou a junção e convivência de várias mídias em colaboração. Henry Jenkins em seu 

livro “Cultura da convergência” foi um dos pioneiros a identificar este fenômeno,  
 

refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, 
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. 
(JENKINS, 2009; 29) 

 
 Além do suporte físico e tecnológico, Jenkins atenta para o comportamento das 

pessoas diante das novas possibilidades. “A convergência não ocorre por meio de 

aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outro” (JENKINS; 

2009; 30). O autor se referia também a um consumidor com mais liberdade de escolha e 

com a possibilidade de participação por meio da interatividade. 

 Para ele a convergência provoca mudanças nas duas extremidades envolvidas no 

processo de comunicação – emissor e receptor, porque, “altera a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento” 

(JENKINS, 2009; 43). E o processo de transformação não para por aí, acontece também 

uma espécie de democratização e coloca a mídia em cheque no que tange a produção. “A 

convergência envolve uma transformação na forma de produzir quanto na forma de 

consumir os meios de comunicação” (JENKINS, 2009; 44). Não é mais possível manter um 

mesmo padrão de produção diante de um consumidor mais exigente e com mais 

possibilidades de escolha. 

 Para o autor existe também uma visível migração do público das mídias tradicionais 

para as novas mídias, “cada vez que deslocam um espectador, digamos, da televisão para a 

internet, há o risco de ele não voltar mais” (JENKINS, 2009; 47). E isso faz com que a 

mídia de uma forma geral se reinvente e promova uma verdadeira revolução no seu modus 

operandi, alterando desde a forma até o conteúdo e, ainda, propicie mais liberdade e 

participação para o público. De acordo com Jenkins (2009), a primeira aplicação televisiva 

bem sucedida da convergência midiática foi o reality show.   
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 Diante do cenário de convergência midiática se faz necessário uma série de 

mudanças a começar pela narrativa, que passa a ser pensada e construída em uma espécie 

de parceria com o público. “A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu 

em resposta a convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos 

consumidores e depende da participação ativa das comunidades de conhecimento” 

(JENKINS, 2009; 49). Essa narrativa transmídia consiste em construir, “uma história 

desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo 

de maneira distinta e valiosa para o todo” (JENKINS, 2009; 138). Não é mais possível ter o 

telejornal exibido somente na hora da transmissão. Ele precisa ter desdobramentos, 

antecedentes e continuidade em outras mídias. 

 Fechine (2013) aponta certa imprecisão conceitual ao termo transmídia no Brasil ao 

absorvermos a ideia inicial de Jenkins, porque as mesmas estão apoiadas na experiência da 

indústria americana de entretenimento.  
 

Em pouco tempo, no mercado e na academia, as expressões “transmídia” e 
“transmidiação” foram adquirindo tamanho grau de generalização que 
passaram a se confundir com as noções mais amplas de convergência de 
mídias ou cultura participativa, que são precondições para a emergência do 
fenômeno (FECHINE et al., 2013; 22).  

 
Na busca de maior precisão conceitual a autora propõe tratar transmidiação como uma ação 

estratégica da indústria da mídia. 
 

Um modelo de produção orientado pela distribuição em distintas mídias e 
plataformas tecnológicas de conteúdos associados entre si e cuja articulação 
está ancorada em estratégias e práticas interacionais propiciadas pela cultura 
participativa estimulada pelo ambiente de convergência. Por envolver uma 
cadeia multiplataforma, esse modelo de produção é adotado mais 
frequentemente por corporações que atuam em distintas mídias (FECHINE 
et al., 2013; 26). 

 
 A narrativa transmídia começou a ser identificada no jornalismo, ou pelo menos é 

isso que Porto e Flores, entre outros autores, observaram, e em parte esta pesquisa vem 

buscando identificar. Para essa vertente específica dentro do jornalismo, que passamos a 

nomear de jornalismo transmídia porque, “é que se torna uma forma de linguagem 

jornalística proporcionando, ao mesmo tempo, a mídia diferente, com diferentes linguagens 

e narrativas de muitos meios diferentes visando usuários e tudo graças à interatividade da 
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mensagem” (PORTO, FLORES; 2012, 16, tradução nossa)4. Diferente do jornalismo 

tradicional, o jornalismo transmídia não tem limites em termos de forma, conteúdo e meio 

de divulgação, “se adotam recursos audiovisuais, interativos e de mobilidade e a sua difusão 

a partir de distintos meios, como os blogs e as redes sociais” (PORTO, FLORES; 2012, 16, 

tradução nossa) 5 

O jornalismo transmídia tem uma narrativa diferente porque permite aproveitar as 

possibilidades de comunicação presentes na sociedade pós-moderna, “onde mobilidade e 

liquidez estruturas, ou seja, a interatividade, assumir papéis importantes no campo da 

comunicação, a fim de envolver e atrair o receptor para a interpretação participativa da 

mensagem” (PORTO e FLORES; 2012, 16, tradução nossa) 6. 

Pelas definições e características apresentadas pelos autores, este jornalismo 

transmídia é um gênero ou formato, que tem bases muito similares ao jornalismo impresso, 

mas que se utiliza de outros formatos, com o diferencial da mobilidade e da participação do 

público. Para avançar um pouco e contribuir com a pesquisa sobre jornalismo transmídia, 

este estudo buscará identificar o que empiricamente estamos definindo como telejornalismo 

transmídia. Para tanto uma incursão inicial ao principal telejornal brasileiro se faz 

necessária. 

 

3. O Jornal Nacional transmídia? 

 

 O Jornal Nacional foi escolhido como objeto de estudo desta pesquisa por ser o 

telejornal mais antigo no ar na televisão brasileira, ter a maior audiência, mesmo em tempo 

de convergência e também por representar uma referência informativa para a população 

brasileira.  

Uma amostra aleatória de uma semana, do dia 07 até 12 de julho de 2014 foi 

selecionada para a análise de conteúdo e comparação.  

A metodologia constituiu-se inicialmente de pesquisa bibliográfica, onde foram 

selecionados alguns autores para compor um quadro teórico conceitual em torno das 

discussões apresentadas nos tópicos anteriores.  
                                                
4 Texto original: “es que viene a ser una forma de lenguaje periodístico que contempla, al mismo tiempo, distintos medios, 
con diversos lenguajes y narrativas a partir de muchos medios dirigidos a diferentes usuários y todo esto gracias a la 
interactividad del mensaje”. 
5 Texto original: “se adoptan recursos audiovisuales, interactivos y de movilidad y su difusión a partir de distintos medios, 
como los blogs y las redes sociales”. 
6 Texto original: “donde la movilidad y la liquidez de estructuras, es decir, la interactividad, asumen papeles importantes 
en el campo de la comunicación con el objetivo de involucrar y atraer el receptor para la interpretación participativa del 
mensaje”. 
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Num segundo momento iniciou-se a observação não participante da amostra, com a 

realização de uma descrição das três plataformas constitutivas (TV, Portal e G1). Entendo 

plataforma na concepção proposta por Pratten, (2001 Apud Fechine et al.) “como a 

combinação de uma determinada mídia com certo tipo de tecnologia.” Por último realizou-

se a análise e comparação dos conteúdos de cada plataforma para identificar a 

caracterização ou não da hipótese do telejornalismo transmídia. 

 Tomando como base o que Jenkins, Porto e Flores definiram anteriormente como 

transmídia ficou estabelecido que além de assistir as seis edições selecionadas, 

posteriormente à exibição de cada dia, haveria uma comparação entre o conteúdo exibido e 

o conteúdo disponível na internet na página do Jornal Nacional na internet e também do 

Portal de Notícias G1. Os autores apresentaram algumas características para identificar o 

cenário transmidiático, conforme tabela 1 abaixo. 

 

1.Características definidas como transmídia pelos autores: 

 

Jenkins Porto e Flores 

Participação Interatividade 

Múltiplas plataformas Distintos meios 

Textos diferentes Distintas linguagens 

 Blogs e Redes Sociais 
                                                                                                                   Tabela 1 

  

Como as características relacionadas à transmídia que os autores apresentaram, são 

sinônimos e complementares, optou-se pela utilização as denominações de Flores e Porto 

porque as mesmas se referem especificamente ao jornalismo transmídia. A proposta de 

Jenkins também pode ser útil e complementar em qualquer outro gênero da televisão, como 

também no jornalismo.  

A partir da análise e observação destes três conteúdos buscou-se a recorrência ou 

não dos seguintes elementos: interatividade, distintos meios, distintas linguagens, Blogs e 

Redes Sociais. 

Durante o período de observação das três possibilidades de informação houve a 

gravação do telejornal exibido pela TV, o site do telejornal e o portal de notícias G1 foram 
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acompanhados pela internet. A seguir far-se-á a seguir uma breve descrição do conteúdo 

encontrado e das características de cada plataforma.  

 O Jornal Nacional (na TV) é exibido de segunda a sábado, às oito horas e 30 

minutos, na TV Globo, tem aproximadamente 30 minutos de duração. Atualmente é 

apresentado pelos jornalistas Patrícia Poeta e Willian Bonner. A apresentação é feita em 

uma bancada e mostra ao fundo a redação. No formato tradicional, que se padronizou no 

Brasil começa sempre uma escalada. Dividido em cinco blocos, onde são exibidas 

reportagens, notas cobertas, notas simples, lapadas e entradas ao vivo. 

 Jornal Nacional na internet (http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/) é 

disponibilizado na íntegra pela internet somente para os assinantes da Globo.com, para o 

público em geral existe um menu com todas as matérias que podem ser assistidas 

individualmente e na ordem que espectador quiser, identificado como “Vídeos - Jornal 

Nacional”. As matérias estão disponíveis exatamente como foram exibidas na televisão e 

existe a possibilidade de se ler resumo7 e ver o tempo de duração (5’56”) antes de assisti-

las, com simples passagem do mouse, sobre uma imagem congelada da mesma, conforme 

reprodução abaixo: 

 
Fonte: http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/ 

 

Além disso, existe um contador das exibições, que no caso da matéria em destaque acima 

contabilizava 27.926 visualizações, e abaixo de cada imagem congelada existe um texto 

legenda, que no caso mostrado acima é o seguinte: “jogadores do Brasil tentam explicar o 

                                                
7 “Após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, Thiago Silva, Fred e Daniel Alves foram a Zona Mista do 
Mineirão para falar sobre a pior derrota que o Brasil sofreu na Copa. A maioria dos jogadores não quis dar 
entrevista”. 
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vexame diante da Alemanha”. Um detalhe importante é a capa do JN na internet, que 

sempre coloca uma matéria em destaque e no dia 09 de julho de 2014 trazia a seguinte 

manchete de capa: “Imagens mostram o momento em que Neymar chega ao hospital após 

contusão”. O único problema dessa matéria de capa e data da postagem que aparece abaixo 

da matéria: “publicado há seis dias”. No final da página de qualquer matéria que se for 

visualizar existem os ícones de redes sociais (Twitter, Face book e Google+), para que o 

espectador possa compartilhar o que viu. O espectador também pode adicionar aos seus 

favoritos ou assistir mais tarde. 

 O Portal de Notícias G1 disponibiliza um menu na internet através do G1 Jornal 

Nacional (http://g1.globo.com/jornal-nacional/index.html). A página contém no topo a 

“última edição” do telejornal, que conforme a imagem abaixo apresenta a edição do dia 08 

de julho de 2014. As matérias estão enumeradas de um até 19. Existe uma imagem 

congelada com a matéria de destaque, um título, um resumo e outro link indicando “leia 

esta reportagem”, onde é possível ler todo o texto da reportagem exatamente como ela está 

disponível em vídeo. Abaixo do destaque estão outras quatro imagens congeladas de outras 

quatro reportagens e abaixo delas um hiperlink indicando: “Veja todas as reportagens do 

JN”, onde é possível encontrar vídeo e texto de todas as reportagens do JN. Todas as 

matérias e textos também podem ser compartilhados através do Twitter e do Facebook, e ao 

lado de cada rede social existe um cronometro indicando quantas vezes aquela matéria foi 

compartilhada e, ainda, com a possibilidade de ver os mesmos.  Além disso, o portal 

também disponibiliza outras informações através dos hiperlinks: “AO VIVO” e “Agora no 

G1”, conforme imagem abaixo: 

 

 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/index.html
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Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/index.html 

 

 Na tabela 2 apresentamos o levantamento das características que se encontram 

presentes em cada uma das plataformas observadas  utilizando sim quando uma 

característica está presenta e não quando não está presente. 

 

 Interatividade Distintos 

meios 

Distintas 

linguagens 

Blogs Redes 

Sociais 

JN TV Não Não Não Sim Sim 

JN internet Sim Não Sim Sim Sim 

G 1 Sim Sim Sim Sim Sim 

Tabela 2 

  

O Jornal Nacional na TV apesar de possuir um Blog (JN no Ar - 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/jnnoar.html) e estar presente no Twitter 

(twitter.com/JNTVGloboBrasil) desde novembro de 2010 e também no Facebook 

(http://facebook.com/JornalNacional) não interage pela televisão com estas outras 

plataformas. A interatividde só ocorre de forma indireta através do “Fale com Globo”, que é 

um canal aberto para todos os programas da emissora, via internet e telefone, que é atendido 

por uma equipe de especialistas, que direciona ou não para o programa caso julgue 

necessário. A utilização de distintos meios não foi identificada na transmissão do telejornal, 

mas sim de uma mídia e uma tecnologia. A partir da proposta de Fechine et al. (2013) que 

“a articulação de plataformas em pelos menos duas mídias é condição sine qua non para a 

produção de chamados conteúdos transmídias”, não é possível a identificação efetiva de um 

telejornalismo transmídia. A linguagem utilizada configura-se como o padrão do 

telejornalismo. Uma novidade que está ocorrendo com o JN, principalmente na cobertura da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 é a intensificação do uso do ao vivo. Uma estrutura 

com diversos repórteres, comentaristas e apresentadores interage e âncora na maior parte do 

telejornal. As redes sociais também estão sendo mostradas, por meio dos comentários que 

jogadores de futebol postam e seus perfis. Os comentários de maior repercussão são 

mostrados e lidos durante o telejornal. 

 O JN na internet apresenta uma interatividade controlada porque possibilita ao 

usuário assistir e compartilhar através de redes sociais. Não se configura na característica 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/index.html
http://facebook.com/JornalNacional
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distintos meios, porque não possui formatos diferentes do exibido na televisão. Já em 

relação às distantas linguagens faz um resumo da reportagem e apresenta um título diferente 

da retranca utilizada no telejornal para identificar as matérias. Aqui se pode identificar uma 

possibilidade de telejornalismo transmídia porque estão presentes dois tipos de linguagens 

(da TV e texto), caracterizando assim, a presença de duas mídias ancoradas por meio da 

tecnologia (internet) o que Fechine et al. denominou de conteúdos transmidias (grifo dos 

autores). 

 O Portal G1 – JN é a única plataforma que contempla todas as características do 

jornalismo transmídia porque apresenta uma interatividade mesmo que controla como o JN   

Internet. Possui hiperlinks para entrada de transmissão ao vivo e também o “Agora no G1”, 

“Editorias G1” e “Primeira página do G1”, onde podem ser encontrados textos, fotos, 

vídeos, blogs, colunas, jornais, revistas, enfim todas as mídias que fazem parte do grupo. 

 

Considerações Finais 

 

Este artigo como parte de um projeto de pesquisa, em sua fase inicial, sobre a 

possibilidade de um novo modelo de telejornalismo, ao recortar o Jornal nacional como 

objeto de estudo, constatou primeiramente que a televisão não consegue mais ser uma mídia 

hegemônica, no avançado processo de midiatização da sociedade. Ancorado na 

identificação de Fechine et al., (2013) de uma “crise de identidade” na TV, “provocada por 

novas práticas interacionais que desafiam a lógica de programação linear e em fluxo e 

tensionam seus modelos de negácio.” Colocando assim em cheque esse sistema de 

comunicação unidirecional – de um pra muitos. 

 Ao investigar a respeito das mudanças ocorridas no telejornal para assimilar as 

características de transmídia, neste primeiro recorte, foi possível observar que o telejornal 

muito provavelmente não seguirá o modelo de outras mídias, como o jornalismo impresso, 

por exemplo, que foi para internet, incluiu vídeos, som e interatividade. O telejornal já 

possui som e imagem. Talvez seja preciso pensar e buscar incorporar os dois vetores 

apontados por Fechine et al. como importantes nesse contexto: a interatividade e a oferta de 

conteúdos por demanda.  

As caraterísticas do jornalismo transmídia como interatividade, distintos meios, 

distintas linguagens, Blogs e Redes Sociais (Porto e Flores) não se configuram como uma 

prática efetiva da TV para as outras plataformas, e sim de outras plataformas para a TV. 
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Porque quando se busca os desdobramentos do telejornal através do Site do mesmo, o que 

se encontra é uma cópia (reprodução) do que foi exibido na televisão e não existe 

transmissão simultânea via internet. Quando se busca por algo mais nas Redes Sociais, 

como o Face book, por exemplo, o que se encontra é uma seleção diária das melhores 

matérias, por meio sete ou oito posts, com o link da matéria no G1, com uma tarja escrito 

“Deu no JN”. Com o Twitter acontece o mesmo.  Mas quando se busca os desdobramentos 

do telejornal no G1 é possível encontrar além do telejornal exibido, distintos meios, 

distintas linguagens, Blogs e Redes Sociais atualizadas constantemente.  

Com relação à interatividade, no site do telejornal existe uma interatividade 

controlada, onde o usuário pode enviar uma mensagem ou ligar, mas sempre para central 

geral de todos os programas ou compartilhar uma matéria por meio das Redes Sociais 

(Twitter, Face book e). Já no G1 existe a possibilidade de comentar, compartilhar e enviar 

para um e-mail. 

 O paradigma da comunicação de massa precisa ser revisto, pois não há como 

monopolizar a audiência em tempos de convergência, ou parafrasenado Ramonet saímos 

“da mídia de massa para a massa de mídia”. 
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