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RESUMO 

 

A pesquisa pretendeu analisar como os telejornais de maior audiência da TV Globo, apontada 

como a terceira maior emissora comercial do mundo e a maior da América Latina, e da Inter 

TV Cabugi, a TV de maior audiência do Rio Grande do Norte, têm se apropriado da narrativa 

transmídia para ampliar o seu conteúdo informacional da tela da TV para as redes sociais 

digitais, especificamente, o Facebook e o Instagram. Considerou-se que a TV e a internet são 

os meios de comunicação mais utilizados pela população brasileira. Nesse sentido, esta 

dissertação se justifica uma vez que o atual cenário midiático de convergência coloca uma série 

de desafios para mídia dita tradicional. Um deles é buscar formas de conviver e concorrer com 

as redes sociais digitais. Para o estudo, estão em análise as edições e as postagens do Jornal 

Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia RN e RNTV 2ª edição, no período de 26 de fevereiro a 03 de 

março de 2018. Nesta pesquisa, a fundamentação teórica baseia-se em autores, tais como 

Bourdieu (1997) que, há mais de 20 anos, nomeou de omnibus, o conteúdo dos telejornais que 

interessam a todo mundo, mas que não tocam em nada de importante; Jenkins (2003; 2009), 

primeiro autor a elencar os princípios fundamentais que cercam a narrativa transmídia; Fechine 

(2013), que caracterizou as estratégias e os tipos de conteúdo transmídia na teledramaturgia 

brasileira; Moloney (2011; 2015), autor que apresenta a transmidiação no campo do jornalismo; 

e Gambarato (2013), que propõe o modelo analítico de projeto transmídia. Quanto à 

metodologia, utiliza-se a análise de conteúdo e, em relação ao método de procedimento, foram 

empregados os princípios da narrativa transmídia, elencados por Gambarato (2013; 2016), às 

edições e às postagens dos referidos telejornais. De maneira geral, os telejornais estudados não 

utilizam as redes sociais para engajar o público, bem como não fazem uso da estratégia 

transmídia, uma vez que utilizam as redes sociais como espaço para reprodução de conteúdo já 

divulgado na TV, o que configura a estratégia crossmedia.  

 

Palavras-chave: Estudos da Mídia. Práticas Sociais. Telejornalismo. Redes Sociais Digitais. 

Transmídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze how TV News broadcasts, with the highest audience, that belong 

to TV Globo, pointed out as the third worldwide biggest broadcasting station and the first within 

Latin America, and TV Cabugi, the most watched broadcasting station from Rio Grande do 

Norte, borrow transmedia narrative to increase their information content from the TV screen to 

social media, specifically, Facebook and Instagram. It is considered that television and internet 

are the most used communication forms by Brazilian population. In this sense, this research 

makes its case as the actual convergence mediatic scenario sets several challenges for the so-

called traditional media. One of those challenges is to find out how to coexist and compete with 

digital social media. This study analyzed the editions and posts made by the Jornal Nacional, 

Jornal Hoje, Bom Dia RN e RNTV 2nd edition, from February 26 to March 03, 2018. The 

theoretical foundation of this research is based on authors such as Bourdieu (1997), who 20 

years ago, denominated as omnibus to the TV news broadcasts content that calls everybody´s 

attention without showing important issues; Jenkins (2003; 2009), who is the first author that 

listed the fundamental principles referring to transmedia narrative; Fechine (2013), who 

characterized the strategies and the types of transmedia contents within brazilian 

teledramaturgy; Moloney (2011; 2015), the one author that presents transmedia among the 

journalism field; and Gambarato (2013), who proposes the analytical model of the transmedia 

Project. The methodology of this research, is the analysis of content, and its procedure method 

relies on transmedia narrative, listed by Gambarato (2013, 2016), related to the editions and 

posts made by the aforementioned TV News broadcasts. In general, the TV News broadcasts 

analyzed in this paper neither use social media to inveigle the public nor use the transmedia 

strategy, they use instead, social media like and space to reproduce the content already 

published on TV, which configures the cross-media strategy. 

 

Key-words: Media study. Social Practices. News Broadcasts. Digital Social Media. 

Transmedia. 
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INTRODUÇÃO 

 
A televisão é, atualmente, a mídia mais utilizada pela população, de acordo com a 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 “sendo mencionada pela quase totalidade da amostra” 

(BRASIL, 2016, p. 33).  O estudo também revela que 77% dos entrevistados assistem TV todos 

os dias da semana e o tempo médio supera as três horas diárias. 

A internet aparece em segundo lugar como o meio de comunicação que informa a 

população sobre o que acontece no Brasil. Entre os entrevistados, aproximadamente dois em 

cada três utilizam à rede. “O tempo médio de acesso diário, considerando tanto o meio de 

semana quanto o final de semana, fica um pouco acima das quatro horas e trinta minutos” 

(BRASIL, 2016, p. 33). 

O rádio é a terceiro mídia que mais informa, com, em média, três horas de acesso por 

dia. "Aproximadamente dois em cada três entrevistados afirmam ouvir rádio, sendo que por 

volta da metade destes o faz todos os dias." (BRASIL, 2016, p. 33). 

Em relação a outras mídias, cerca de um em cada três entrevistados afirma ler jornal, 

sendo o tempo de acesso diário de quase uma hora e dez minutos. Um em cada quatro 

entrevistados diz ler revistas, sendo gasto aproximadamente uma hora e dez minutos com a 

leitura da referida publicação, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016. 

A TV e a internet são, portanto, os meios de comunicação mais utilizados pela 

população brasileira e observa-se que, à medida que o acesso à internet aumenta, a televisão 

parece estar se aproveitado dessa nova plataforma como forma de conquistar mais audiência. É 

possível verificar, por exemplo, que vários veículos de comunicação não atuam mais somente 

no meio off-line, eles também utilizam as plataformas online, como sites, blogs e redes sociais 

digitais. 

Muniz Sodré (2013) observa que essa mudança do off-line para o online está 

relacionada à tendência à virtualização presente no cenário contemporâneo, o que o autor chama 

de quarto bios. Sodré (2013) acredita que, atualmente, o mundo é reconfigurado em função do 

fascínio pela tecnologia.  

Mas, apesar desse fascínio, observado pelo uso crescente da internet, a confiança em 

relação às notícias divulgadas na rede é bem menor, se comparada à TV.  

 
Mais da metade dos entrevistados que assistem TV confiam sempre ou muitas 

vezes nas notícias veiculadas por esse meio. [...] Por sua vez, a maioria dos 

usuários de internet confia poucas vezes ou nunca confia nas notícias de sites, 

de blogs e de redes sociais (BRASIL, 2016, p. 33). 
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Apesar da certa desconfiança existente, no cenário atual de interatividade digital, o 

mercado de comunicação não pode desconsiderar o meio online.  A recepção da TV, por 

exemplo, já está disponível por meio de equipamentos portáteis, celulares e computadores. As 

formas de acesso à informação são múltiplas. 

Nesse contexto contemporâneo, a estratégia transmídia que, segundo Scolari (2013), 

trata-se da produção integrada de conteúdo “distribuídos e acessíveis através de uma variedade 

de dispositivos, como computadores pessoais, telefones celulares, televisão” (p. 25-26), surge 

como uma possibilidade de assegurar o engajamento do público, acompanhando o espectador 

na rua e também em casa, dentro e fora do horário de exibição do telejornal.  

Partindo disso, esta dissertação visa analisar como os dois telejornais de maior 

audiência da Rede Globo, terceira maior emissora comercial do mundo e a maior TV da 

América Latina, segundo o site UOL1, e da sua afiliada no Rio Grande do Norte, a Inter TV 

Cabugi, a emissora de maior audiência do Estado, têm utilizado as redes sociais digitais, 

especificamente, o Facebook e o Instagram, para divulgação de conteúdos. 

Neste trabalho foram estudados os dois telejornais de maior audiência das emissoras 

supracitadas: o Jornal Nacional (JN), o Jornal Hoje (JH), o Bom Dia RN e o RNTV 2ª edição. 

O JN foi o primeiro telejornal brasileiro a ser transmitido em rede, é o mais antigo noticiário 

televisivo que está no ar, desde 1969, e é o mais assistido do país, de acordo com dados do 

Ibope2. Já o JH é o 2º de maior audiência da emissora e líder no horário de exibição, conforme 

o site TV em Foco3.  

A Inter TV Cabugi foi fundada em 1987, como TV Cabugi, pelos irmãos Agnelo e 

Aluízio Alves, tendo permanecido com este nome até 2006, quando parte de suas ações foram 

vendidas para o proprietário da Rede Inter TV, um grupo de comunicação formado por seis 

emissoras em três estados brasileiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. 

Atualmente, possui 3 telejornais: Bom Dia RN, RNTV 1ª Edição e RNTV 2ª Edição, sendo o 

primeiro e o último líderes absolutos de audiência e o RNTV 1ª Edição segundo lugar na sua 

faixa de horário, ficando atrás de um programa policial exibido pela afiliada do SBT, a TV 

Ponta Negra, de acordo com o site TV em Foco4. 

                                                                 
1  Informação disponível em: <http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/04/25/emissoras-concorrentes-

parabenizam -globo-pelo-aniversario-de-50-anos.htm>. Acesso em: 16 jul. 2017. 
2 Dados do Kantar Ibope Media 2016. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-

nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-2507-a-3107/. 
3  Dados do TV Foco. Disponível em: http://www.otvfoco.com.br/jornal-hoje-explode-e-tem-segunda-maior-

audiencia-em-2016confira-os-consolidados-do-sabado-160716/. 
4 Dados do TV Foco. Disponível em: http://www.otvfoco.com.br/filial-do-sbt-surpreende-e-marca-4x-mais-que-

a-record-na-media-dia. 
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A escolha do Facebook e do Instagram levou em consideração a quantidade e a 

facilidade de acesso à informação nessas plataformas. Hoje o Facebook é a rede social mais 

acessada do Brasil e o Instagram a quarta colocada, ficando atrás apenas do WatsApp e do 

Google +, de acordo com dados da edição 2015 da pesquisa f/radar da Datafolha (F/NAZCA, 

2015).  

O período da análise, de 26 de fevereiro e 03 de março de 2018, considerou uma 

semana neutra, sem feriados e fora do período de férias, de modo a não haver interferência 

quanto ao tipo de conteúdo divulgado. 

O trabalho se ancorou em duas hipóteses: a primeira que os telejornais em questão 

utilizam a transmidiação de conteúdo de forma crescente, apropriando-se da mencionada 

estratégia como forma de engajar o espectador; e a segunda que os noticiários supracitados 

utilizam as redes sociais digitais, em sua maior parte, como espaço para reprodução de conteúdo 

já divulgado na TV, o que configuraria a estratégia crossmedia e, portanto, o uso insipiente de 

ações transmídia. 

Quanto aos objetivos específicos, primeiro, foram identificados os conteúdos dos 

mencionados telejornais no Facebook e no Instagram, a partir da observação do noticiário na 

TV e dos posts; em seguida, analisados os conteúdos, de modo a inferir sobre a frequência e as 

estratégias utilizadas; e, por fim, foi testado o modelo analítico de projeto transmídia, de 

Gambarato (2013), nas postagens realizadas pelos referidos telejornais no Facebook e no 

Instagram. 

A dissertação utiliza como metodologia a análise de conteúdo. Nesse sentido, Bardin 

(2009) destaca a importância da categorização. Segundo a autora, “a técnica consiste em 

classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas segundo critérios susceptíveis” (2009, 

p. 39). Neste trabalho, a mencionada técnica permitiu a observação do tipo de notícia divulgada 

pelos telejornais, a partir da categorização dos temas abordados, possibilitando assim a relação 

do conteúdo selecionado ao contexto local e nacional. 

Por meio deste estudo, foi possível responder, ainda, se os posts apresentam viés 

genuinamente informativo e são considerados fontes de informação 24 horas, bem como foi 

observado se o que Bourdieu (1997), há mais de 20 anos, caracterizou como omnibus, continua 

sendo aplicado nas edições dos telejornais. De acordo com ele, a TV insiste em notícias sobre 

variedades, “preenchendo esse tempo raro com o vazio, com nada ou quase nada” (p. 25). 

Também foi verificada a questão do infotainment, citada por França (2009), “a informação 

veiculada sob a forma de entretenimento” (p. 34). 
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Em relação à técnica de coleta de dados, utilizou-se pesquisa documental e 

netnográfica, tendo como fontes primárias as edições dos telejornais e as postagens realizadas 

no Facebook e no Instagram (disponíveis no Globo Play - JN e JH e no G1 RN - Bom Dia RN 

e RN TV 2ª Edição e a compilação dos posts foi feita por meio do software Capture Webpage 

Screenshot, que armazena as páginas, deixando o conteúdo permanentemente disponível off-

line), e pesquisa bibliográfica, sendo as fontes secundárias, livros, artigos, teses e dissertações.  

Quanto à técnica de observação, trata-se da não-participante, uma vez o pesquisador 

em questão não compartilhou conteúdo, tampouco interagiu com os posts, somente observou 

as edições dos telejornais e as postagens realizadas nas redes sociais digitais. 

Na fase de exploração do material, as edições dos telejornais de 26 de fevereiro e 03 

de março de 2018, assim como as postagens realizadas nesse período no Facebook e no 

Instagram, foram categorizadas, de modo a inferir, acerca da estratégia utilizada (crossmedia 

ou transmídia), como também a natureza dos conteúdos divulgados (policial, entretenimento, 

saúde etc.).  

Por fim, a etapa final consistiu em analisar os conteúdos divulgados pelos telejornais 

supracitados. Nessa última fase, foi realizado um teste de associação de temas. A partir do 

levantamento feitos, foram listados os temas e ao lado foi informada a frequência de ocorrência. 

Esse passo ajudou tanto na análise do omnibus de Bourdieu (1997), no infotainment, de França 

(2009), assim como na comparação entre os telejornais estudados, tendo sido possível inferir 

apontar os temas mais comuns na esfera nacional e local. 

A dissertação propôs como método de abordagem a aplicação do modelo analítico de 

projeto transmídia de Gambarato (2013) aos conteúdos dos telejornais estudados. Para orientar 

a análise, a autora elencou 10 princípios, como "premissa e propósito", "narração da notícia" e 

“construção de palavras", e apontou perguntas que facilitam a construção e a identificação de 

um projeto transmídia. Ao final, foi possível identificar os princípios mais recorrentes, ligados 

a determinados temas, assim como algumas particularidades do contexto local e nacional. 

O método de procedimento utilizado foi o comparativo, uma vez que foi feita uma 

relação entre as edições e postagens da Rede Globo e da Inter TV Cabugi; do Jornal Hoje e do 

Jornal Nacional; do Bom Dia RN e da RNTV 2ª Edição; e, por fim, uma comparação entre os 

conteúdos locais e nacionais das duas emissoras. 

Nesta dissertação foi possível observar como as redes de televisão estão trabalhando a 

produção e a distribuição de conteúdo no ambiente online, apropriando-se, para isso, de 

estratégias de transmidiação, bem como analisar se a forma como a TV atua está alinhada ao 

pensamento de Mattos (2010), que afirma que o cenário atual é de interatividade digital, 
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provocando uma reestruturação definitiva no mercado de comunicação, devido ao espaço 

ocupado pelas novas mídias.  

A dissertação tem como objetos teóricos os estudos sobre transmidiação, a partir da 

definição de Jenkins (2009), Moloney (2011, 2015), Fechine (2013) e Gambarato (2013). 

Moloney (2011) reforça que, em muitos casos, os veículos de comunicação apenas divulgam o 

mesmo conteúdo em várias mídias, sem alterar a informação e sem adaptar a linguagem. Nesse 

caso, utiliza-se a estratégia crossmedia.  

Para ajudar na identificação e construção de projetos transmídia, Gambarato (2013) 

propôs um modelo analítico ancorado em estudos sobre a transmidiação no entretenimento, de 

Jenkins e Elizabeth Strickler, autores americanos. O desafio deste trabalho portanto, é saber se 

a TV Globo e a Inter TV Cabugi fazem uso dessa ferramenta no campo jornalístico, assim como 

já utiliza, no caso específico da Rede Globo, nas telenovelas, conforme estudo realizado por 

Fechine (2013), que também será apresentado adiante. 

Desde 2003, Jenkins discute essa questão atrelada ao entretenimento e embora autores 

como Ford (2007) e Moloney (2011) considerem que é possível a transmidiação no campo do 

jornalismo, o cenário contínuo de produção de notícias 24 horas é um fator que desafia a 

utilização dessa estratégia. Para Flores e Porto (2012), por exemplo, a reportagem é o único 

formato possível para compor uma narrativa transmídia no jornalismo. 

O trabalho também mostra se  os telejornais da TV Globo e Inter TV Cabugi utilizam 

as redes sociais de maneira integrada e estratégica, indo ao encontro do que afirma Cannito 

(2010, p. 28): “a televisão não está com seus dias contados, ao contrário. Na era digital, poderá 

efetivar ainda mais suas particularidades”.   

Por fim, sobre o tema desta dissertação, observou-se que, até o momento, não foram 

encontrados trabalhos no Brasil que estudem a expansão de conteúdos transmídia de telejornais 

para as redes sociais, assim como a aplicação do projeto analítico transmídia de Gambarato 

(2013) a edições de telejornais brasileiros. Os trabalhos, no geral, estudam casos específicos e 

abordam também a aplicação da narrativa transmídia no jornal impresso. Dessa forma, esta 

proposta apresenta-se como uma oportunidade de avançar nessa temática. 

 A dissertação em questão está enquadrada na linha de pesquisa de Estudos de Mídia 

e Práticas Sociais, uma vez que analisou o papel central da comunicação midiática, mas, 

especificamente, seus produtos e suas estratégias de interação, a partir da análise das postagens 

e das edições dos telejornais já citados. 

O capítulo inicial, sobre televisão brasileira, aponta, a partir de Cannito (2010), Miller 

(2009) e Bourdieu (1997), que a TV, mesmo com o aumento de acesso à internet, continua 
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crescendo e detém um grande poder de penetração. No tópico telejornalismo, Squirra (2004) 

acredita que o telejornal é o programa que mais gera credibilidade e Junqueira (2013) afirma 

que o noticiário televisivo é capaz de promover cidadania. 

O capítulo também abarca o infotenimento, termo que remete à notícia que informa e 

diverte. Outros conceitos como notícia light, de Dejavite (2006), e omnibus, de Bourdieu (1997), 

serão abordados nesse tópico. Por fim, sobre TV Social, esta dissertação traz a definição de 

Fechine (2016), que caracteriza o termo como o ato de assistir junto a partir da troca de conteúdo 

enquanto um programa está no ar.   

O capítulo intermediário apresenta o conceito de convergência de mídia, ancorado, 

principalmente, em Jenkins (2007), que define o termo como a divulgação de conteúdos em 

mídias dispersas, porém, integradas. Um tópico aborda a ação crossmedia e explica que, 

diferente da estratégia transmídia, o termo está relacionado a utilização de diversos meios para 

divulgar uma mesma história.  

O capítulo também apresenta os princípios da narrativa transmídia a partir de Jenkins 

(2009), Fechine (2013) e Gambarato (2013), além do conceito de Scolari (2013), o qual aponta 

que, na transmidiação, a mídia está a serviço do conteúdo. Fechando o segundo capítulo, é 

abordada a narrativa transmídia no jornalismo, sendo apresentado os princípios elencados por 

Moloney (2011), assim como as definições de Ford (2007) e Flores e Porto (2012). 

O último capítulo, intitulado de “Análise das estratégias de divulgação de conteúdo no 

telejornalismo”, apresenta os objetos empíricos, no caso os telejornais já mencionados, e, por 

fim, a partir da metodologia apresentada acima, é feita a análise de conteúdo considerando o 

modelo analítico apresentado por Gambarato (2013; 2016). 

Após análise, verificou-se o uso de vários princípios listados por Gambarato (2013) 

somente no Jornal Hoje. No entanto, no caso estudado, não se observou uma constância definida, 

nem tampouco um padrão. Dessa forma, não é possível inferir que houve ação transmídia, uma 

vez que o conceito em si pressupõe ação estratégica, planejamento. 

De maneira geral, os telejornais estudados não fazem uso das redes sociais digitais 

como forma de engajar o público, já que utilizam as redes sociais como espaço para reprodução 

de conteúdo já divulgado na TV, o que demonstra o uso insipiente da estratégia transmídia. 
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1 TELEVISÃO 

 

1.1 Televisão no Brasil 

 

A TV, assim como o jornal impresso, é muitas vezes questionada quanto à sua 

perenidade, em razão dos avanços tecnológicos constantes e da interação crescente de usuários 

na internet. Nesse contexto, muitos autores se mostram convencidos quanto ao cenário de 

convergência das mídias atuais. Cannito (2010, p. 28) acredita que as diversas mídias não atuam 

de forma isolada, mas de maneira integrada: 

 

Estou convencido de que a televisão continuará tendo grande importância e 

de que entender suas especificidades será um grande diferencial na construção 

de conteúdos transmidiáticos. A televisão sempre atuará com a programação 

de massa, feita para o público genérico, e continuará sendo a catalizadora das 

outras mídias (CANNITO, 2010, p.72). 

 

No que tange ao uso casado da TV e da internet, entende o autor que: 

 
O usuário às vezes acessará a internet, mas continuará usando a televisão para 

o que ela faz de melhor: exibir bons programas televisivos. E o público 

continuará sabendo, intuitivamente, qual a diferença entre o conteúdo 

televisivo e os conteúdos da internet (CANNITO, 2010, p. 26). 

 

França (2009) concorda e afirma que “mais do que nunca os diferentes meios de 

comunicação constituem uma rede integrada”. Para a autora, o cenário atual no qual a TV e a 

internet estão inseridos “mais reforça que enfraquece os diferentes meios” (p. 49). 

García Canclini (2008) apresenta a mesma perspectiva. “As fusões multimídia e as 

concentrações de empresas na produção de cultura correspondem, no consumo cultural, à 

integração de rádio, televisão, música, notícias, livros, revistas e Internet” (p. 33). 

Miller (2009) reconhece o papel da internet na sociedade, mas acredita que, mesmo no 

cenário atual de uso crescente da internet, a televisão continua crescendo.  

 

A internet é o futuro. O grande organizador da vida diária por mais de meio 

século perderá o lugar de honra tanto na disposição física do lar quanto na 

ordem cotidiana do drama e da informação. Todos devemos dar boas-vindas 

ao mundo pós-televisão, onde os duplos monopólios foram rompidos – o 

objeto físico não domina mais, nem o seu modelo de produção unidirecional. 

A TV perdeu a sua identidade. No entanto, a evidência para tais alegações é 

esparsa e inconsistente. Historicamente é verdade que a maioria das novas 

mídias suplantou as anteriores como órgãos centrais de autoridade e lazer. 

Pense na literatura versus a retórica, o cinema versus o teatro, o rádio versus 

a música de orquestra. Mas a televisão é uma mistura de todas elas, um 

armazém cultural, e que continua crescendo (MILLER, 2009, p. 18-19). 
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Miller (2009), assim como os autores acima citados, também acredita que o cenário 

atual é de integração das mídias, prova disso é que, até o momento, não se observa o declínio 

da TV.  “Imaginar a internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é apenas mais 

uma forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se tornando mais popular, não menos. 

Suspeito que estamos testemunhando uma transformação na TV, ao invés do seu falecimento” 

(MILLER, 2009, p. 22). 

Bourdieu (1997) concorda que a TV ainda detém um grande poder de penetração e, há 

mais de 20 anos, disse “há uma proporção muito importante de pessoas que não leem nenhum 

jornal, que estão devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única de informações” 

(1997, p.23).  

A Pesquisa Brasileira da Mídia corrobora com Bourdieu (1997) quando aponta a 

televisão como a mídia mais utilizada pela população (BRASIL, 2016, p. 33). A PBM reforça 

esse vínculo da população com a televisão: 

 

Em média, os brasileiros passam 4h31 por dia expostos ao televisor de 2ª a 6ª 

feira e 4h14 nos finais de semana, números superiores aos encontrados na 

PBM 2014, que eram 3h29, respectivamente. De 2ª a 6ª feira as mulheres 

(4h48) passam mais horas em frente à TV do que os homens (4h12). E com 

relação à idade dos brasileiros a pesquisa mostra que os jovens de 16 a 25 anos 

(4h19) assistem cerca de uma hora a menos de televisão por dia da semana do 

que os mais velhos, acima dos 65 anos (5h16) (2015, p.7). 

 

Nos Estados Unidos, de acordo com Miller (2009), após o surgimento da internet, o 

uso da TV aumentou. “A população norte-americana assiste mais televisão do que na década 

passada – uma hora a mais do que naquela era basicamente pré-internet” (MILLER, 2009, p. 

20). O autor complementa “no terceiro mundo, um aparelho de TV é a principal prioridade de 

compra” (MILLER, 2009, p. 22).  

Miller (2009) acredita que a televisão é o meio mais influente na sociedade, inclusive, 

atualmente, na era pós-internet. “Entre todas as faixas etárias, a TV é o meio publicitário mais 

influente. A sua influência é maior do que na era pré-internet” (MILLER, 2009, p. 20). A 

mencionada mídia, segundo o autor, ainda possui maior credibilidade se comparada às demais. 

“De longe, a tevê ostenta mais credibilidade e utilização – apenas um entre vinte adolescentes 

prefere a internet para adquirir informações sociais e políticas” (MILLER, 2009, p. 23). 

Nesse contexto, Martín-Barbero (2013) também destaca o importante papel que a TV 

permanece tendo na atualidade. “Se a televisão na América Latina ainda tem a família como 

unidade básica de audiência é porque ela representa para a maioria das pessoas a situação 

primordial de reconhecimento” (p. 295). 
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Para o autor, apesar desse cenário de mudanças no qual a TV e outras mídias estão 

inseridas, no que se refere à mediação, não há mudanças. “Estamos convencidos de que, se o 

meio sofre o processo de numerosas mudanças, a mediação a partir da qual esse meio opera 

social e culturalmente não parece estar sofrendo na América Latina modificações de fundo” 

(MARTÍN-BARBERO, 2013, p. 294). 

Bucci (1996), inclusive, associa o espaço público com o que é transmitido pela 

televisão: "Ele se estende de trás para diante: começa lá onde chegam a luz dos holofotes e as 

objetivas das câmeras; [..] o que é invisível para as objetivas de TV não faz parte do espaço 

público brasileiro" (p.11). 

Tratando ainda sobre a esfera pública, França (2009) acredita que a televisão avançou 

muito e que já não é mais homogênea como alguns anos atrás à medida que mostra a 

diferenciação social, a desigualdade, o pobre, o luxo e a opulência. Para a autora, a diversidade 

do Brasil, hoje, está presente na TV. 

 

No mesmo movimento que nos projeta para fora de casa, ela reduz o 

estranhamento, organiza o diferente, atribuindo critérios de inteligibilidade. 

Recebida no âmbito doméstico, ela compõe e estrutura essa domesticidade. A 

televisão organiza o mundo e a sua complexidade, facilitando e aplainando 

nossa inserção nos lugares que são os nossos (FRANÇA, 2009, p. 38). 

 

A autora também afirma que a TV contribui para disseminação de um pensamento 

crítico uma vez que apresenta imagens sobre corrupção, impunidade e violência (FRANÇA, 

2009, p. 45). 

Aliado a tudo isso, há, ainda, indicativos que o crescimento da TV se deve a sua 

flexibilidade. 

 

Sua onipresença, sua convivência amigável, sua adaptabilidade às diferentes 

situações garantem seu sucesso e sua permanência. Apesar dos alarmistas, que 

estão sempre anunciando o fim disto e daquilo, a experiência histórica vem 

mostrando que novos meios não vêm substituir formas anteriores, mas 

provocar modificações e adaptações, reconfigurando continuamente o 

ambiente midiático de uma sociedade. Diferentes mídias se alimentam e se 

estimulam reciprocamente; a TV tem sabido conviver bem com a internet, se 

apropriar de seus recursos e estabelecer com ela uma relação não de 

concorrência, mas de extensão (FRANÇA, 2009, p. 28). 

 

Miller (2009) também concorda com o ponto de vista apresentado por França (2009). 

“O alcance da televisão está aumentando, a sua flexibilidade está se desenvolvendo, a sua 

popularidade está crescendo; e a sua capacidade de influenciar e incorporar mídias mais antigas 

e mais novas é indiscutível. A TV não está morta, ela está mudando” (MILLER, 2009, p.24). 
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Missika (2006, apud FRANÇA, 2009) retrata a questão da flexibilidade da TV ao 

apontar as três fases da televisão: a paleo-televisão, a neo-televisão e a pós-televisão. No 

primeiro, sugere que o espaço televisivo funcionava como um espaço distanciado. Na neo-

televisão, observa-se uma certa cumplicidade entre emissores e receptores, mas é na fase 

contemporânea, na pós-televisão, que ocorre um “um aprofundamento e um acabamento do 

processo de identificação trazido pela neotevê. Agora, não existe mais diferença entre aquele 

que está na televisão e aquele que assiste” (FRANÇA, 2009, apud MISSIKA, 2006, p. 28-29). 

Nessa última e atual fase, qualquer telespectador pode fazer parte da programação da 

TV. “A televisão é o vetor e o espaço de sua afirmação: qualquer um pode estar ali” (FRANÇA, 

2009, apud MISSIKA, 2006, p. 29). 

Nesse contexto da pós-televisão, esta dissertação apresentará no próximo tópico o 

telejornalismo, programa televisivo considerado por alguns autores como carro-chefe da 

televisão. 

 

1.2 Telejornalismo  

 

O telejornal segue desempenhando um papel importante na divulgação de notícias. Na 

programação televisiva, o telejornal tem local de destaque em função do permanente interesse 

da população por informação e, de acordo com Squirra (2004), ele é o programa que gera mais 

credibilidade às emissoras. 

 

Outro fator de importância são as específicas características dos programas 

jornalísticos com relação ao resto da programação das emissoras. O telejornal 

é, pelas características dos assuntos que aborda e veicula, o tipo de programa 

que mais credibilidade proporciona às emissoras. Credibilidade junto aos 

anunciantes (cujos espaços para anúncios são geralmente os mais caros) e 

prestígio junto ao poder político e econômico da nação. Isto por causa da 

capacidade que tem de falar com os mais diversos tipos e classes sociais que, 

no geral, caracterizam a televisão e o telejornal possui no particular (p. 14). 

 

Para França (2009), os telejornais têm uma importante função social: 

 

A televisão reflete e responde a esta tendência de retorno ao próximo e à 

necessidade de segurança. Sobretudo no âmbito dos telejornais, cresce o 

enfoque da realidade cotidiana, da vida de todos os dias, do entorno, das 

práticas comunitárias. Tanto os perigos, a violência e o desregramento da vida 

urbana são monitorados e denunciados, como as práticas de proteção, os 

gestos de solidariedade, as histórias edificantes são valorizadas e ressaltadas. 

Programas jornalísticos de natureza didática-ilustrativa nos fazem redescobrir 

práticas culturais esquecidas, revisitar lugares comuns, retomar experiências 

(FRANÇA, 2009, p. 37). 
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Scoralick (2008) afirma que o telejornal auxilia o telespectador no exercício da sua 

cidadania, pois, segundo o autor, "quanto mais informações o indivíduo possuir, maior será a 

sua consciência do mundo para tomar decisões" (SCORALICK, 2008, p.18). 

Para Junqueira (2013), o telejornalismo é capaz de promover a cidadania de duas 

formas:  

1ª) o telejornalismo amplia a rede de conhecimento sobre os fatos do cotidiano 

através da transmissão de notícias, fazendo com que o telespectador possa 

desenvolver uma ideia própria sobre determinado assunto e dessa forma se 

inserir na esfera pública. Esse formato de programa televisivo contribui para 

a capacidade de discussão do indivíduo, uma vez que fornece as informações 

necessárias. 2ª) o telejornalismo auxilia na construção da realidade, ou seja, 

mesmo não conhecendo determinado país ou determinada situação, através 

dos telejornais, posso me informar sobre os fatos que lá acontecem, as notícias 

são, portanto, um lugar de referência (p.73). 

 

Com linguagem acessível, o telejornalismo conquista o público de várias classes 

sociais.  

 

Principal meio de informação dos brasileiros, incluindo os jovens, os 

telejornais cumprem claramente uma função pública no Brasil, país marcado 

pela desigualdade no acesso aos bens de consumo e também a direitos 

essenciais como educação, saúde e segurança. [...] o público seria idealmente 

o princípio orientador dos afazeres jornalísticos em TV, ainda que em muitos 

casos na condição de audiência presumida (COUTINHO, 2003). 

 

Porém, ao longo dos tempos, a forma de fazer telejornalismo sofreu sensíveis 

mudanças, sempre na buscando captar mais audiência, segundo Marcondes Filho (1994), por 

meio de “espetáculos visuais e sonoros”. 

 

Na frente de todos, o telejornal vai abrindo espaço dentro de um novo 

horizonte informativo, em que a informação pura e simples já não é tão 

importante, mas é a encenação da informação que toma o lugar principal 

(MARCONDES FILHO, 1994, p. 49-50). 

 

Para Piccinin (2006), os telejornais, de maneira geral, utilizam critérios semelhantes 

para prender a audiência, “os jornalistas padronizam seus comportamentos editoriais” (p. 144). 

Além de resultar em conteúdos quase idênticos, o que a autora chama de “pasteurização do 

real”, essa atitude interfere diretamente na informação que vai ao ar. “Um dos efeitos da busca 

do telejornalismo por soluções e modelos narrativos foi o surgimento de uma estrutura 

estandardizada e homogeneizadora da notícia na televisão” (SALOMÂO apud PICCININ, 

2007, p. 144).  
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Outros questionamentos levantados se referem à supervalorização do entretenimento 

na programação televisiva, inclusive, dentro dos telejornais. “Ora, corroborando tal ênfase, uma 

das discussões atuais sobre o telejornalismo vem exatamente apontar a combinação cada vez 

mais umbilical entre as duas categorias, dando origem ao conceito de infotainment” (FRANÇA, 

2009, p. 34).  

Diante disso e após apresentadas as formas de enxergar o telejornalismo, considerando 

a proposta dos teóricos supracitados, será analisado no próximo tópico o conceito de 

infotenimento no telejornalismo. 

 

1.3 Infotenimento 

 

Em 1980 já se falava sobre infotenimento, mas no final da década de 90 o termo passou 

a ser empregado por profissionais e acadêmicos de comunicação remetendo à notícia que 

informa e também diverte. Para Gomes (2009) isso se deve a junção de conglomerados que 

antes trabalhavam separadamente a comunicação e o entretenimento. 

 

Nos anos 80 e 90 do século XX, a consolidação de grandes conglomerados de 

mídia, que se ocupam ao mesmo tempo da produção de entretenimento e de 

informação, a cada vez mais alta exigência da audiência e de lucro na indústria 

da cultura e a transmissão televisiva da primeira guerra do Golfo, 

evidenciaram o estreitamento entre informação e entretenimento (GOMES, 

2009, p. 202). 

 

Habermas (1984) já apontava para o uso crescente desse tipo de notícia. “A separação 

rígida entre fact e fiction é abandonada cada vez com maior frequência. Notícias e relatórios, 

mesmo tomados de posição, são equipados com instrumental da literatura amena” (p. 201). 

Na área de comunicação, os estudos costumam relacionar o infotenimento à 

informação jornalística. No entanto, de acordo com Gomes (2009), no infotainment não há, 

necessariamente, uma relação entre jornalismo e entretenimento. 

 

É que o infotainment carrega um sentido suficientemente amplo de informação 

para não se restringir à informação jornalística – o que permite aos autores 

recorrerem a infotainment para falar de produtos que não têm qualquer relação 

com o jornalismo, ainda que não se possa negar que contenham informação 

no seu conteúdo (GOMES, 2009, p. 202-203). 

 

Também conhecido como notícia light, infotenimento ou infotainment, o termo é 

definido por Dejavite (2006) como: 
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Grosso modo, o jornalismo de INFOtenimento é o espaço destinado às 

matérias que visam informar e divertir como, por exemplo, os assuntos sobre 

estilo de vida, as fofocas e as notícias de interesse humano – os quais atraem, 

sim, o público. Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção 

editorial do papel de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos 

ao mesmo tempo que atende às necessidades de informação do receptor dos 

dias de hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo que informa com diversão (p. 

72). 

 

Embora mal visto por muitos, não se pode negar o volume de informações 

transmitidos, mesmo com viés de entretenimento. “Pode-se argumentar a falta de profundidade 

das informações difundidas e o caráter pouco refletido do consumo; o volume informativo, no 

entanto, é inquestionável” (FRANÇA, 2009, p. 35).  

Para França, a escolha pelo entretenimento seria resultado da concorrência e luta pela 

audiência, deixando de lado a responsabilidade social da televisão. A diversão, por ser mais 

atrativa, seria uma jogada de marketing (FRANÇA, 2009, p. 32). Por isso, o telejornal incluiu 

na sua pauta o entretenimento. 

 

O que significa dizer que o traço da diversão, do lúdico, do descontraído é tão 

forte e marcante na televisão que ultrapassa os gêneros marcadamente 

inscritos na categoria entretenimento (telenovelas, programas humorísticos, 

de auditório, infantis etc.) e penetra no antes sisudo campo da “informação” 

(FRANÇA, 2009, p. 34). 

 

Dejavite (2006) acredita que separar diversão e informação não é tarefa fácil, 

considerando que o uso das mídias se dá, geralmente, no tempo livre, no momento no qual se 

procura algo para entreter-se.  

 

Para o receptor, o entretenimento é simplesmente aquilo que entretém, vale 

dizer, a ausência do tédio. Basicamente, a separação entre informação e 

diversão não tem nenhum sentido para o público, pois o oposto da mensagem 

de entretenimento veiculada pela mídia não é o conhecimento informativo, 

mas o conteúdo que não lhes agrada, as matérias enfadonhas, que não atraem 

a atenção (p. 76). 

 

Já Braudy (2003, apud DEJAVITE, 2006) considera tudo como entretenimento. “Tudo 

o que nós vemos como interessante para atrair uma audiência traz implícito em si um tipo de 

entretenimento. É entretenimento para o cérebro, digamos, talvez seja somente entretenimento 

para as emoções, mas é entretenimento” (p. 76). 

O que parece ser mais aceitável é que o infotainment pode designar uma série de 

programas que abordam a temática informativa e de entretenimento, como talk shows, 

programas de saúde, beleza, infantis etc., não necessariamente programas jornalísticos, mas 

com conteúdo informativo. 
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O que se percebe, de maneira geral, é que os estudos rotulam o entretenimento de 

forma depreciativa. “Ele é, frequentemente, o polo negativo de certas dicotomias: contrapõe-se 

a arte e cultura, contrapõe-se a filosofia, a conhecimento, a verdade, contrapõe-se a jornalismo” 

(GOMES, 2009, p. 203). A autora complementa: 

 

Em geral, quando usado nesse sentido, infotainment se refere a programas 

jornalísticos que ‘apelam’ ao popular, enfatizando a criminalidade, a tragédia, 

a transgressão, o grotesco, a sexualidade, a cobertura da vida de celebridades 

ou a transformação da gente comum em celebridade (GOMES, 2009, p. 205). 

 

Pode-se dizer também que o infotenimento está, de certa forma, relacionado ao 

conceito de omnibus, de Bourdieu (1997). Para o autor, “o omnibus - os fatos-ônibus são fatos 

que, como se diz, não devem chocar ninguém, que não envolvam disputas, que não dividem, 

que formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não tocam em 

nada de importante” (1997, p.23). 

Segundo Bourdieu (1997), a televisão dá muito destaque a assuntos ligados à 

entretenimento à medida que desvaloriza assuntos importantes. “Ora, tempo é algo 

extremamente raro na televisão. E se minutos tão preciosos são empregados para dizer coisas 

fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato muito importantes na medida em que ocultam 

coisas preciosas” (1997, p.23). 

E Bourdieu (1997) continua “ao insistir nas variedades, preenchendo esse tempo raro 

com o vazio, com nada ou quase nada, afastam-se as informações pertinentes que deveria 

possuir o cidadão para exercer seus direitos democráticos” (BOURDIEU, 1997, p.25). 

No infotenimento, o conteúdo apresentado traz fatos atuais, informa e também distrai. 

Na tentativa de mostrar os fatos ao vivo, instantaneamente, segundo Ramonet (1999), 

“informação e divertimento tendem a confundir-se” (p. 132-133). Diante disso, a seleção de 

notícias esbarra no dilema de divulgar os fatos mais importantes ou acontecimentos que 

chamem mais atenção e capte o público? 

A notícia da morte da princesa Diana é uma prova clássica do infotenimento, segundo 

Dejavite (2006). A imprensa se apropriou do acontecimento e divulgou matérias diversas 

alimentando a curiosidade do público. 

Tarruella e Gil (1997, apud Dejavite, 2006) elenca três características da notícia light: 

1) capacidade de distração; 2) espetacularização; e 3) alimentação das conversas. 

 

Resumidamente, a notícia light pode ser definida como aquele conteúdo 

rápido, de fácil entendimento, efêmero, de circulação intensa, que busca 

divertir o receptor. Ao que parece, nada mais é do que a solicitação feita pelo 

receptor da sociedade da informação que espera encontrar uma matéria que, 
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ao mesmo tempo que satisfaça suas necessidades e seus interesses de formar 

e informar, também distraia e permita-lhe vivenciar o fato, já que é o consumo 

da informação é feito naquele tempo destinado ao lazer, à diversão” (p. 70-

71). 

 

Outra questão bastante associada ao infotainment é a busca pela audiência. No entanto, 

talvez seja precipitado associação uma vez que, de maneira geral, essa é uma estratégia utilizada 

pela mídia nas suas produções nos dias atuais. 

No entanto, nesse contexto, onde a TV tem como desafio assegurar a audiência por 

meio de seu conteúdo, surge, além do infotenimento, a TV Social, que busca aumentar a 

visibilidade dos produtos televisivos, conforme será explorado no tópico a seguir.  

 

1.4 TV Social 

 

A integração das diversas mídias com as redes sociais digitais é cada vez mais evidente 

nos dias atuais. Hoje é possível observar que muitos conteúdos televisivos chegam aos Trending 

Topics5 do Twitter, o que demonstra um diálogo constante entre as mais variadas mídias.  

Dessa conversação/integração que envolve TV e internet, acabou surgindo o termo TV 

Social. Porém, até os dias atuais, existe uma imprecisão quanto ao conceito. Para Cavalcanti 

(2006), falar de TV Social é uma redundância, porque a televisão é um meio de sociabilidade, 

gera laços sociais e integra pessoas a partir do conteúdo que é divulgado na TV. 

Mas em meio a essa imprecisão, já existem vários conceitos que norteiam a TV Social. 

Para Cavalcanti (2016), a TV Social pode ser definida sob dois aspectos, um relacionado à 

tecnologia e o outro à conversação. O primeiro associa o termo às aplicações interativas 

desenvolvidas para a televisão, a partir da utilização da internet. Alguns modelos de TV, por 

exemplo, conhecidos como Smart TV (televisão inteligente), trazem a junção da televisão com 

a internet. Nesse quesito tecnológico, o telespectador ao mesmo tempo que acompanha um 

programa na TV, utiliza a mesma tela para participar de um chat, por exemplo.  

No segundo caso, a conversação promovida pela TV Social envolve plataformas que 

propiciam a interação entre usuários. “Trata-se de uma conversação em rede, o que o caracteriza, 

antes de mais nada, como conversação possível ou potencial entre os usuários propiciada pelas 

tecnologias interativas” (CAVALCANTI, 2016, p. 34). 

Para Fechine (2016), no começo, o termo TV Social se relacionava ao uso da TV 

digital interativa. Já no marketing, o conceito se referia ao diálogo existente entre televisão e 

                                                                 
5 Os Trending Topics do Twitter são uma ótima maneira de saber quais assuntos estão em alta no momento. 

Podemos ver as hashtags mais usadas e, assim sabemos sobre os assuntos em pauta.  

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/twitter.html
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mídias sociais. Atualmente, o termo é utilizado frequentemente como “telespectadores usuários 

de redes sociais virtuais comentando um acontecimento ou programa televisionado por uma 

emissora” (CRUZ, 2013, p. 110). 

Ou seja, o conceito da TV Social tem a ver com a conversação que ocorre nas redes 

sociais enquanto determinado programa de televisão está no ar. A interação simultânea via 

Facebook, Twitter, entre outras plataformas, acerca do conteúdo televisivo exibido naquele 

momento. Fechine (2016) descreve da seguinte forma: 

 

Considera-se como TV Social qualquer troca que envolva conteúdos 

televisivos entre dois interagentes desde que seja mediada por tecnologias 

interativas, disponíveis no computador ou em dispositivos móveis, em 

plataformas que permitem relacionamentos e compartilhamentos (FECHINE, 

2017, p. 88). 

 

A autora vai além e estabelece que o tempo que caracteriza a TV Social: “pode ocorrer 

ao mesmo tempo em que o programa está no ar ou pode se dar antes ou depois de sua exibição” 

(2016, p. 92). 

Porém, o que, de fato, caracteriza a TV Social, para Fechine (2016), é o ato de assistir 

junto. “Para a produção do efeito de ‘assistir com’ é preciso que os participantes dessa 

conversação assistam aos conteúdos no mesmo momento” (p. 92). 

Por fim, aspectos econômicos também cercam o termo. Cavalcanti (2016) acredita que 

a TV Social está diretamente relacionada a uma estratégia do veículo de comunicação. 

 

O fenômeno ‘TV Social’ está necessariamente associado à adoção de 

determinadas estratégias produtivas de empresas de comunicação (produtoras 

de conteúdos) ou de tecnologia (produtoras de aplicações), geralmente, com 

fins comerciais e articuladas com a programação da televisão (p. 54). 
 

Fechine (2017) corrobora e define o termo da seguinte maneira: 

 

Como resultado, encontramos características consideradas como definidoras 

do conceito e, com base nelas, desenvolvemos uma noção de TV Social que 

entende que a experiência de consumo criada pelo fenômeno depende de 

certas estratégias que são acionadas pelas indústrias televisivas e/ou softwares 

para estimular os espectadores a conversar em rede sobre os programas de 

modo concomitante à sua exibição. (FECHINE, 2017, p. 195-196). 
 

Diante do cenário de imprecisão e efervescência conceitual, uma vez que muitos 

aspectos são abarcados por autores quando o assunto é TV Social, este trabalho se norteará pela 

definição que engloba o ato de assistir junto e a questão da conversação gerada no momento da 

exibição de determinado programa televisivo. 
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2 JORNALISMO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA DIGITAL  

 

Diante desse quadro de mudança envolvendo novas e antigas mídias, este capítulo 

busca listar os conceitos existentes acerca da convergência de mídia, da estratégia crossmedia 

e da narrativa transmídia, dentro e fora do jornalismo, por autores reconhecidos e consagrados 

da área de comunicação.  

No total, foram consultadas 21 obras, entre livros, artigos, dissertações e teses da área 

de comunicação. Os autores mais citados foram Jenkins (2009), pela sua importância no cenário 

da narrativa transmídia, seguido por Moloney (2011) e Sam Ford (2007), que aplicaram a 

narrativa transmídia ao jornalismo, e também Fechine et al. (2013) e Gambarato (2013; 2016), 

em função da categorização de conteúdos apresentada pelas autoras.  

O primeiro desafio foi descobrir os principais conceitos reconhecidos no campo de 

conhecimento da comunicação sobre o tema em estudo. Para tanto, foram realizadas pesquisas 

em livros físicos, artigos, dissertações e teses disponíveis nos sites Portcom e Capes. 

Com o intuito de explicitar os conceitos acima citados, foram elaborados quadros a 

fim de permitir um cruzamento de dados que possibilite obter um panorama descritivo dos 

principais conceitos no que tange à narrativa transmídia. A proposta é apresentar de forma 

resumida e esquemática as pesquisas que têm sido desenvolvidas acerca do conceito de 

narrativa transmídia, dentro e fora do jornalismo, apontando as disparidades nas conceituações 

apresentadas para, ao final, discutir os principais resultados. 

Como a narrativa transmídia surge em função do cenário de convergência de mídias e 

muitas vezes é confundida com a estratégia crossmedia, todos esses aspectos serão objeto de 

um capítulo específico da dissertação pretendida. 

 

2.1 Convergência de mídia 

 

Primeiramente, cabe aqui explicar que se aplica melhor a pesquisa em questão o termo 

convergência de mídia, a partir do conceito proposto por Jenkins (2009), no entanto, encontra-

se na literatura terminologias como: convergência midiática, convergência de meios e 

convergência digital, entre outras.  

Inicialmente, o sentido da palavra convergência ligava o termo somente a aparatos 

tecnológicos. Um dos profetas da convergência dos meios de comunicação, o cientista político 

Ithiel de Sola Pool, por exemplo, previa que diversas mídias, que antes atuavam isoladamente, 

utilizariam a mesma estrutura física para funcionar. (JENKINS, 2009).  



30 

 

Já nessa época, em meados dos anos 80, Pool não achava que haveria harmonia, mas 

um longo período de adaptação, “durante o qual vários sistemas de mídia iriam competir e 

colaborar entre si, buscando a estabilidade que sempre lhes escaparia” (JENKINS, 2009, p. 38). 

Quase 30 anos depois, Cannito (2010, p. 84) também reforça que o cenário 

contemporâneo envolve a convergência de meios: “Telefonia móvel e fixa, PC, internet, 

broadcast, TV digital e interativa formarão uma plataforma de comunicação única e integrada”. 

Outro autor também observa a convergência como fator de reconfiguração do universo. 

 

O que queremos dizer quando nos referimos à convergência de mídia? É 

evidente que o surgimento de tecnologias digitais tornou possível a 

convergência de mídia: cinema digital, fotografia digital, TV digital, rádio 

digital, música digital, indústria de videogames em expansão, imprensa digital, 

etc., convergiram, adotando padrões tecnológicos comuns e formando 

também um novo universo.6 (MARZAL-FELICI, 2014, p. 14). 

 

Atualmente, o conceito está muito mais associado à ideia de rede e à possibilidade 

interação de diversos usuários por meio de uma variedade de plataformas.  

 
Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser 

compreendida principalmente como um processo tecnológico que une 

múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a convergência 

representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos de mídia dispersos (JENKINS, 2009, p. 29-30). 

 

Para Jenkins (2009), a cultura da convergência é o local “onde as velhas e as novas 

mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor 

de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (JENKINS, 2009, p. 

29). Nesse contexto, Cannito (2010) afirma, 

 
Não há mais sentido em separar as mídias, tudo é conteúdo digital e pode ser 

convertido em suportes diferentes; as empresas não mais se definem como 

produtoras de uma mídia (revista, internet, televisão etc.), e sim como 

produtoras de conteúdo (p. 84). 

 

Para Marzal-Felici (2014), o cenário de convergência pode também ser descrito como 

de “re-mediaciones”.  De acordo com o autor, o termo se refere a forma como os tradicionais 

meios de comunicação remodelam as chamadas novas mídias. “Nenhum meio pode funcionar 

                                                                 
6 De qué hablamos cuando nos referimos a la convergência de medios? Es evidente que la irrupción de las 

tecnologias digitales há hecho posible la convergência mediática: el cine digital, la fotografia digital, la TV digital, 

la radio digital, la música digital, la pujante indústria de los videojuegos, la prensa digital, etc., han ido 

convergiendo, adoptando unos estándares tecnológicos comunes, y configurando además un nuevo universo. 
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de forma independente e estabelecer seu próprio espaço de significado cultural de forma 

separada e autônoma.” 7 (MARZAL-FELICI, 2014, p. 15). 

O atual cenário midiático de convergência, segundo Jenkins, refere-se  

 
[...] 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 das experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 

2009, p. 29). 
 

Atualmente, a internet possibilita a participação do telespectador na programação da 

televisão. As emissoras de TV, por exemplo, passaram a utilizar plataformas online para se 

comunicar com o seu público, na tentativa de envolver e de assegurar o engajamento dos 

espectadores. (CANNITO, 2009, p. 149) 

No Brasil, a primeira participação do público em um programa de TV ocorreu há 25 

anos, no “Você Decide”, da Rede Globo (1992 a 2000). O programa inovou ao dar ao público 

a possibilidade de escolher o final de cada história, mesmo que de forma controlada. Por meio 

de telefonemas, permitia-se a interferência do espectador no desfecho do programa. A indústria 

de entretenimento, então, passou a utilizar essa estratégia para aumentar as possibilidades de 

contato do público.  

Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, a cada dia, cresce a participação 

do público nas produções midiáticas. Para Jenkins (2009, p. 30) “os consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídias 

dispersos”.  

Nesse cenário, onde o público possui uma participação ativa, Jenkins também 

relaciona o conceito de convergência midiática à noção de inteligência coletiva: “Nenhum de 

nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se 

associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades” (JENKINS, 2009, p. 30).  

 
A convergência não acontece por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações com outros. Cada um de nós constrói a 

própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações 

extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana (JENKINS, 2009, p. 30). 

 

                                                                 
7 Ningún médio puede funcionar de forma independente y estabelecer su próprio espacio de significado cultural 

de forma separada y autónoma. 
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Dessa forma, a convergência precisa, além de meios e conteúdos, da participação ativa 

do público. Nesse contexto, considerando a necessidade de captar a maior audiência possível, 

as empresas produtoras de conteúdos, criam mecanismo para ampliar seu produto ou serviço, 

utilizando uma variedade de mídias. É nesse cenário que surge a estratégia crossmedia. 

 

2.2 Crossmedia 

 

A palavra crossmedia começou a ser usada no final da década de 90, quando o 

programa Big Brother, exibido na Holanda, passou a utilizar uma combinação de mídia para 

divulgação de conteúdo, como TV Analógica, TV a cabo interativa, internet, telefonia móvel, 

revistas e jornais (FILGUEIRAS et al., 2008 apud GABRIEL, 2012).  

O termo, que significa mídia cruzada, é conhecido também como COPE – Create 

Once, Publish Everywhere 8 ou Create Once, Play Everywhere9 (FILGUEIRAS et al., 2008 

apud GABRIEL, 2012). As expressões estão relacionadas à capacidade de divulgar um único 

conteúdo em múltiplas plataformas.    

De maneira geral, a definição gira em torno da utilização de diversos meios para 

divulgação de uma mesma história, apenas adaptando a mensagem a um formato específico 

para cada mídia. (RENÓ; RENÓ, 2013). Os conceitos adotados pela maioria dos autores, de 

maneira geral, apresentam similaridade. 

 Outra definição aponta que o público, na narrativa crossmedia, é direcionado de um 

meio para outro. “Crossmedia é o suporte colaborativo de múltiplos meios para entregar uma 

única história ou tema, no qual o enredo direciona o receptor de um meio para outro, de acordo 

com a força de cada mídia para o diálogo”10 (FILGUEIRAS et al., 2008 apud GABRIEL, 2012).  

Nessa mesma perspectiva, Boumans (2004) acredita que cinco características cercam 

a narrativa crossmedia, são elas: envolve mais de uma mídia; visa uma produção integrada; o 

conteúdo é disponibilizado em várias mídias; é preciso mais de uma mídia para divulgar uma 

única mensagem; a mensagem é distribuída em múltiplas plataformas e a interação, por sua vez, 

se dá nessas diferentes plataformas.  

Apesar de alguns autores se referirem de forma semelhante às narrativas crossmedia e 

transmídia, existe um aspecto fundamental que diferencia as duas, conforme lembra Martins 

                                                                 
8 Criado uma vez, publicado em vários lugares. 
9 Criado uma vez, espalhado/jogado em vários lugares. 
10 Crossmedia is the collaborative support of multiple media to delivering a single story or theme, in which the 

storyline directs the receiver from one medium to the next, according to each medium’s strength to the dialogue.  
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(2011 apud ARAÚJO, 2014, p. 92): "na narrativa crossmidiática o diálogo acontece entre as 

mídias - aspecto tecnológico - e não entre os conteúdos, como na narrativa transmidiática."  

A diferença da ação transmídia, para Marzal-Felici (2014), é que se trata de um projeto 

composto por várias histórias que se desenrolam em inúmeras plataformas. “O usuário tem a 

possibilidade de escolher entre diferentes propostas para seguir ou participar do 

desenvolvimento da história, onde cada uma delas tem uma forma e um sentido adequados”11 

(MARZAL-FELICI, 2014, p. 16). 

Dessa forma, é possível inferir que a diferença fundamental está no conteúdo. O termo 

crossmedia está relacionado à replicação de um mesmo conteúdo em várias mídias, enquanto a 

estratégia transmídia requer, necessariamente, à extensão de conteúdo, como será abordado no 

tópico a seguir. 

 

2.3 Narrativa transmídia 

 

Primeiramente, é importante destacar que, ao longo do estudo, os termos transmedia 

storytelling, transmidiação e narrativa transmídia são utilizados como sinônimos, assim como 

já fazem alguns autores, como Flores e Porto (2012), Foutora, Nunes e Pase (2012) e Araújo 

(2014). Da mesma forma, são utilizadas de forma equivalente as expressões jornalismo 

transmídia e narrativa transmídia no jornalismo. 

Este levantamento inicia ao destacar a postura mais ativa das mídias diante das 

inúmeras plataformas disponíveis para interação, tudo isso visando assegurar a audiência. Para 

França (2009, p. 49), isso é tão notório que os “programas televisivos remetem a 

desdobramentos, maiores informações e mesmo à possibilidade de interação no site da empresa 

ou no blog do apresentador”. 

Nessa busca pelo espectador que já não utiliza mais apenas as mídias tradicionais, é 

possível observar um cenário de convergência digital, que García Canclini (2008, p. 33) 

considera ser “a integração de rádio, televisão, música, notícias, livros, revistas e internet”. Para 

Jenkins (2009, p. 33) a convergência “presume que novas e antigas mídias irão interagir de 

formas cada vez mais complexas”. Inclusive, as pesquisas apontadas pelo autor mostram que o 

acesso ao computador não abole a utilização de outras mídias. Pelo contrário, a tendência é que 

                                                                 
11 El usuário tiene la possibilidade de elegir entre diferentes propuestas para seguir o participar em el desarrollo de 

la historia, donde cada una de ellas posee uma forma y sentido propios.  
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as narrativas extrapolem a mídia tradicional e ofereçam novas experiências em outras 

plataformas. (JENKINS, 2003).  

França (2009) tem a mesma visão e avalia as diversas mídias existentes como parte de 

uma rede integrada. Para a autora, esse cenário no qual a TV e a internet se inserem “mais 

reforça que enfraquece os diferentes meios”. (FRANÇA, 2009, p. 49).  

É nesse contexto de integração entre novas e velhas mídias que o conceito de 

convergência digital se amplia e, então, surge a narrativa transmídia. Para Jenkins (2009, p. 49) 

“refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética 

que faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa da comunidade do 

conhecimento”. 

Para contar um pouco da trajetória da transmedia storytelling, o termo foi concebido 

por Jenkins (2009), em 2003, e reflete a forma como a indústria de entretenimento diversifica 

seus produtos em múltiplas plataformas, com o intuito de incentivar o consumo. Inicialmente, 

o autor utilizou a expressão na análise de seriados americanos na TV.  

Nesse, então, novo cenário, Jenkins (2003) aponta que a narrativa transmídia se 

desenvolve por meio de diversos suportes midiáticos, cada um contribuindo de uma forma 

diferente para o enredo do produto. 

 
Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz melhor - para 

que uma história possa ser introduzida em um filme, expandida através da 

televisão, romances e quadrinhos, e seu mundo possa ser explorado e 

experimentado através do jogo. Cada entrada de franquia precisa ser 

autossuficiente o suficiente para permitir o consumo autônomo. Ou seja, você 

não precisa ter visto o filme para desfrutar do jogo e vice-versa (JENKINS, 

2003, online).12 

 

Scolari (2013), ao conceituar a narrativa transmídia, aponta que, nessa condição, a 

mídia está a serviço do conteúdo. 

 
A produção compreende mais de um meio e todos se apoiam entre si a partir 

de suas potencialidades específicas. É uma produção integrada. Os conteúdos 

são distribuídos e são acessíveis através de uma variedade de dispositivos, 

como computadores pessoais, telefones celulares, televisão, etc.; O uso de 

mais do que um meio para fornecer suporte às necessidades de um sujeito / 

história / target / mensagem, dependendo do tipo de projeto (SCOLARI, 2013, 

p. 25-26).13 

                                                                 
12 In the ideal form of transmedia storytelling, each medium does what it does best-so that a story might be 

introduced in a film, expanded through television, novels, and comics, and its world might be explored and 

experienced through game play. Each franchise entry needs to be self-contained enough to enable autonomous 

consumption. That is, you don't need to have seen the film to enjoy the game and vice-versa. 
13  La producición comprende más de um medio y todos se apoyan entre sí a partir de sus potencialidades 

específicas; Es una producción integrada; los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de 
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Outra definição reforça a multiplicidade de mídia: 

 
A narrativa transmídia iria mais além, tratando de um modelo de narrativa em 

que várias plataformas são utilizadas ao mesmo tempo para contar uma 

história. No entanto, as plataformas são utilizadas de ‘forma inteligente’, 

sincronizadas, sem cair na redundância de conteúdo e com alto índice de 

participação das pessoas (DÓRIA, 2010, apud PERNISA JÚNIOR, 2010, p. 

3). 

 

Gambarato (2013) e Fechine et al. (2013) levantam questões importantes acerca do 

termo transmídia. Para Gambarato (2013, p. 83), o uso da palavra transmídia está associado a 

questões regionais, que variam de lugar para lugar. 

 
Existem diferenças entre os discursos de país para país e as preferências 

podem também variar dependendo do setor da indústria de mídia. Por 

exemplo, transmídia (TS) é preferido no Brasil, em detrimento dos meios de 

comunicação, nos contextos profissionais e acadêmicos. Nos Estados Unidos, 

é possível identificar a preferência por TS nas imagens em movimento, 

especialmente, em Hollywood. Os termos vão organicamente evoluindo em 

concomitância com a sociedade onde estão inseridos.14 
 

De acordo com Fechine et al. (2013, p. 22), transmídia e transmidiação “foram 

adquirindo tamanho grau de generalização que passaram a se confundir com noções mais 

amplas de convergências de mídias ou cultura participativa, que são precondições para a 

emergência do fenômeno que nos interessa circunscrever”. A autora define transmidiação como  

  
[...] um modelo de produção orientado pela distribuição em distintas mídias e 

plataformas tecnológicas de conteúdos associados entre si e interacionais 

propiciadas pela cultura participativa estimulada pelo ambiente de 

convergência (FECHINE et al., 2013, p. 26). 

 

Além de associar a múltiplas plataformas, a autora também relaciona o termo a “uma 

ação estratégica de comunicação oriunda de um destinador-produtor geralmente identificado” 

(p. 25). Mais adiante, Fechine et al. (2013, p. 25) descreve como “um projeto de produção de 

conteúdo associado a um determinado planejamento estratégico”.  

Moloney (2011) reforça que os editores devem considerar o tipo de mídia adequado 

para a construção da narrativa transmídia.  

                                                                 
dispositivos como ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, etc. El uso de más de un medio debe 

servir de soporte a las necesidades de un tema/historia/objetivo/mensaje, dependiendo del tipo de proyecto. 
14  There are differences between the discourses from country to country and the preferences can also vary 

depending on the sector of media industries. For instance, TS is preferred in Brazil to the detriment of cross-media 

in both professional and academic contexts. In the United States, it is possible to identify the preference for TS in 

the moving pictures industries, especially in Hollywood. The terms are organically evolving in concomitance with 

the society they are inserted in.  
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Os editores devem considerar quais mídias estão disponíveis para eles e como 

as forças individuais desses meios podem ser usadas para a vantagem da 

história. [...] À medida que a complexidade, relevância social ou a natureza 

contínua de uma história aumenta, assim também deve acontecer com o 

planejamento atrás da entrega (MOLONEY, 2011, p. 95-96).15 

 

Gambarato, Alzamora e Tarcia (2016, p. 1448) também lembram que a narrativa 

transmídia não consiste simplesmente em transbordar o mesmo conteúdo em diferentes 

plataformas: “A cobertura de mídia envolve planejamento editorial específico em cada 

instituição de mídia”.16 

Considerando o que foi proposto pelos autores supracitados, o quadro 01 apresenta os 

pontos comuns relacionados ao conceito de narrativa transmídia. Sem pontos díspares, a 

conceituação gira em torno da utilização de múltiplas plataformas e do uso de planejamento 

estratégico.  

 

     Quadro 1:  Pontos comuns do conceito de narrativa transmídia. 

Autores Múltiplas plataformas 

 

Planejamento estratégico 

 

Jenkins (2003) 

 

X 

 

Dória, 2010, apud Pernisa 

Júnior, 2010 
X 

 

Moloney (2011) X 

 

X 

 

Fechine et al. (2013) 

 

X 

 

X 

Scolari (2013) X 

 

Gambarato, Alzamora e 

Tarcia (2016) 
X 

 

X 

      Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base nos autores supracitados. 

 

                                                                 
15 Editors must consider what media are available to them and how the individual strengths of those media can be 

used to the story’s advantage. [....] but as the complexity, social relevance or ongoing nature of a story increases, 

so should the planning behind delivery.  
16 Media coverage involves specific editorial planning in each media institution. 
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Embora Jenkins (2009) não tenha usado claramente a palavra planejamento, fica 

implícita em sua fala a necessidade de um: “Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio 

faz o que faz melhor” (JENKINS, 2003, online).17 Da mesma forma, Scolari (2013, p. 25) trata 

a transmidiação como “uma produção integrada”.18 

Outra particularidade relacionada à narrativa transmídia é que, para Fechine  et al. 

(2013, p. 25), são iniciativas localizadas no âmbito dos conglomerados midiáticos, que possuem 

interesses cruzados no cinema, na TV aberta e a cabo, em jornais e revistas, no mercado editorial 

e em outros meios digitais. 

Importante destacar ainda que, na narrativa transmídia, elege-se uma mídia principal, 

o que Jenkins (2009) chama de “nave mãe” e Fechine et al. (2013, p. 29) se referem como 

“mídia regente”, isto é, a mídia na qual “se desenvolve o texto de referência (um programa 

narrativo principal), a partir do qual se dão os desdobramentos e articulações”.  

Inicialmente concebida na ficção, a narrativa transmídia migrou para outras esferas 

midiáticas.  

 
O conceito de narrativa transmedia foi originalmente concebido no contexto 

de ficção, vários estudiosos, como Moloney (2011), têm investigado até que 

ponto a narrativa transmídia poderia também caracterizar o jornalismo 

contemporâneo, que constrói uma narrativa que cria várias plataformas de 

entrada e envolve diferentes segmentos de audiência (GAMBARATO; 

ALZAMORA; TARCIA, 2016, p. 1447).19 

 

Para definir o que seria uma narrativa transmídia, ao longo do tempo, teve início o 

processo de caracterização de conteúdos, com o intuito de evidenciar o tipo de estratégia 

utilizada para captar os consumidores. Jenkins (2009), Gambarato (2013) e Fechine et al. (2013) 

apresentam algumas proposições.  

Jenkins (2009) foi o primeiro a elencar os princípios fundamentais que cercam uma 

narrativa transmídia e até hoje essa categorização serve de base para muitos estudos na área de 

comunicação, conforme o quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17 In the ideal form of transmedia storytelling, each medium does what it does best.  
18 Una producción integrada. 
19 Even though the concept of transmedia storytelling was originally conceived in the context of fiction, several 

scholars, such as Moloney (2011), have investigated to what degree transmedia storytelling could also characterize 

contemporary journalism, which constructs a narrative that creates various entry platforms and involves different 

audience segments.  
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Quadro 2:  Sete princípios da narrativa transmídia. 

Princípio Conceito 

Potencial de 

compartilhamento X 

Profundidade 

Capacidade que o conteúdo tem de ser compartilhado versus a 

capacidade do espectador de explorar profundamente o conteúdo 

que prende sua atenção. 

Continuidade X 

Multiplicidades 

Manutenção da coerência em todas as extensões de conteúdo versus 

a criação de versões alternativas dos personagens ou de universos 

paralelos relacionados à história. 

Imersão X Extração 

Entrada do espectador no universo da história (ex.: parques) versus 

utilização por parte dos fãs de aspectos da história como itens do 

dia-a-dia (ex.: produtos da loja do parque).  

Construção de mundos 

Utilização de extensões transmídia, não diretamente relacionadas à 

narrativa, que enriquecem o universo da narrativa principal, levando 

os fãs a catalogar e capturar elementos díspares. 

Serialidade 

Divisão da narrativa transmídia, que antes se restringia em pequenos 

pedaços dentro de uma única história, agora se espalhou para 

utilização de várias mídias. 

Subjetividade 

Extrapola o conflito central através de novos olhares, como os de 

personagens secundários, levando os fãs a considerarem mais 

cuidadosamente quem está contando a história. 

Performance 

Leva os fãs a produzir performances que podem se tornar parte da 

própria narrativa. Algumas performances são por convite do criador 

do conteúdo, mas nem sempre.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base em Jenkins (2009). 

 

Nessa mesma perspectiva, Fechine et al. (2013) resolveu ir além e caracterizar as 

estratégias e os tipos de conteúdos transmídia na teledramaturgia brasileira. Para isso, utilizou 

como ponto de partida, a caracterização do conteúdo veiculado nas redes sociais e na internet 

como estratégias de propagação e extensão, conforme a figura 1. A autora propõe que as 

categorias ali apontadas sejam testadas na análise de produções transmídia em outros campos 

de produção cultural (jornalismo, publicidade, cinema etc.).  
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                       Figura 1: Estratégias e conteúdos transmídia. 

 
Fonte: (LOPES, 2013). 

 

A estratégia de propagação, sugerida por Fechine et al. (2013), divide-se em conteúdos 

reformatados e informativos, que visam repercutir os conteúdos já divulgados na TV em outras 

mídias. Os conteúdos reformatados oferecem informações já divulgadas na televisão, com 

algumas variações, e são identificados como antecipação, uma espécie de teaser do que será 

veiculado na TV; como recuperação, quando possibilita ao consumidor que resgatar o material 

não visto no texto de referência; e como remixagem, quando ressignificam algum conteúdo, 

tendo, geralmente, um viés cômico. 

Segundo Fechine et al. (2013), os conteúdos informativos disponibilizam ao 

espectador informações adicionais relacionadas ao apresentado na televisão para auxiliar na 

compreensão do universo da telenovela. No estudo, os conteúdos informativos são divididos 

em contextuais, que trazem informações novas como, por exemplo, um fato histórico, que 

aprofunda o conhecimento do consumidor em relação ao tema; e os promocionais, que oferecem 

ao “destinatário-consumidor” um conhecimento sobre os bastidores, com intuito de gerar mais 

interesse nesse universo. 

A estratégia de expansão, de acordo com Fechine et al.  (2013), desdobra o universo 

narrativo, estimulando o consumidor a “entrar no jogo” e é dividida em conteúdos de extensão 

textual e lúdica. O primeiro complementa, estende o conteúdo da TV, podendo ser suprimida 

sem que haja prejuízo ao texto de referência, dividindo-se em extensões narrativas e diegéticas. 

As extensões narrativas nada mais são que o prolongamento da própria narrativa. A série Os 

Normais, por exemplo, saiu da TV e virou filme. Trata-se de desdobramentos, a partir do 

programa principal. Nas extensões diegéticas, conteúdo adicionais são incorporados à narrativa, 
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sem que interfira no encadeamento da narrativa. São elementos como a criação de blogs, diários 

dos personagens da telenovela, sites de empresas fictícias.  

Já o conteúdo de extensão lúdica, conforme Fechine et al. (2013), referem-se exploram 

a imaginação dos consumidores, convidando-os a participar do universo ficcional, por exemplo, 

convidam os consumidores a aderirem a campanha na internet relacionada à novela. Os 

conteúdos de extensão lúdica se dividem em extensões vivenciais e de marca. O primeiro 

estimulava o espectador a participar do universo narrativo, permitindo envolvimento direto e 

ativo, a partir de enquetes, jogos, campanhas etc.; o segundo se refere à disponibilização de 

materiais promocionais gratuitos, como papéis de parede, protetores de tela. A utilização 

manifesta a filiação clara do “destinatário-consumidor”, com a telenovela, nesse caso. 

Outra categorização de conteúdo é proposta por Gambarato (2013). No modelo 

analítico de projeto transmídia, ao lado de cada um dos dez princípios elencados, a autora listou 

perguntas de modo a ajudar na identificação e até na construção de projetos transmídia, como 

detalhado no quadro 3. 

 
Quadro 3: Modelo analítico de projeto transmídia. 

Princípio Questões a serem consideradas 

Premissa e propósito 

1- Qual é a agenda do evento planejado? Qual é o tema central? 

2- Qual é o propósito fundamental do evento? 

3- Qual é a magnitude do evento? É um evento local, regional ou 

global? 

4- Quais áreas estão envolvidas na cobertura (esportes, cultura, 

política, economia, etc.)? 

Narração da notícia 

Notícias principais e paralelas 

1- Que elementos da notícia (quem, o quê, onde, quando, porquê e 

como) do evento estão envolvidos na cobertura? 

2- Qual é o prazo da notícia? 

3- Utiliza-se elementos de jogos na cobertura de notícias? Envolve 

ganhos e perdas? 

4- É possível identificar textos intermidiais nas notícias? 

Construção de palavras 

1- Onde o evento é estabelecido? 

2- O universo da narrativa (storyworld) envolve alguma 

característica fictícia? 

3- Existem diferentes fusos horários envolvidos na cobertura da 

notícia? Se sim, quais são os possíveis problemas relacionados à ela 

e que estratégias alternativas para cada plataforma podem ser 

usadas? 

4- Quais são os regulamentos e políticas relacionados à cobertura 

jornalística? 

5- O evento é grande o suficiente para suportar expansões ao longo 

da cobertura multiplataforma? 

Personagens 
1- Quem são os personagens principais apresentados pela cobertura? 

Quantos são? Eles são agregados à cobertura a posteriori? 
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Princípio Questões a serem consideradas 

2- Quem são as fontes primárias e secundárias de informação acerca 

do evento? Qual é a abordagem dessas fontes? Elas são oficiais, não-

oficiais ou ambas? 

3- O público também pode ser considerado um personagem? 

Extensões 

1- Quantas extensões estão inclusas na cobertura de notícias? 

2- As extensões são meras reproduções do mesmo conteúdo ou 

expansões reais das notícias através dos vários meios de 

comunicação? 

3- Existe um plano para manter o conteúdo atualizado em cada 

extensão (por exemplo, em blogs e em redes de mídias sociais)? 

4- As extensões têm a capacidade de espalhar o conteúdo e fornecer 

a possibilidade de explorar a narrativa em profundidade? 

5- Qual a duração do evento?  Se o evento é longo, como proceder 

com a cobertura de forma a manter o interesse do público durante 

todo o tempo? 

Plataformas de mídia e 

gêneros 

1- Quais tipos de plataformas de mídia (televisão, rádio, mídia 

impressa, web, móvel) estão envolvidas na cobertura de notícias? 

2- Quais dispositivos (computador, tablet, telefone celular, etc.) são 

exigidos pela cobertura? 

3- Existe uma estratégia de implementação para o lançamento de 

cada extensão de cobertura? Se sim, qual o plano para liberar as 

plataformas? 

4- Quais estilos de jornalismo (artigos de notícias, reportagens, 

opiniões, etc.) estão inclusos na cobertura? 

5- Quais gêneros jornalísticos (esportes, celebridade, jornalismo 

investigativo, etc.) são apresentados pela cobertura? 

Engajamento 

1- Qual a porcentagem do público que participa do evento in loco e 

qual porcentagem possui acesso por meio de cobertura da imprensa? 

2- Quais são os mecanismos de interação na estratégia transmídia 

decobertura? 

3- A participação está envolvida na cobertura? Se sim, como o leitor 

/ usuário / espectador / ouvinte pode participar do sistema aberto? 

4- Existe conteúdo gerado pelo usuário (UGC) no que se refere ao 

evento (paródias, repescagens, mashups, comunidades de fãs, etc.)? 

5- Existem políticas que restrinjam a divulgação do UGC? 

6- Quais atividades estão disponíveis para o público dentro das redes 

de mídias sociais relacionadas ao evento? 

7-  Existe um sistema de recompensas e penalidades? Por exemplo, 

o público pode comentar ou publicar fotos; as pessoas podem ser 

recompensadas por atividades de mídia social e podem ter 

comentários bloqueados ou removidos? 

Público e mercado 

1- Qual é o público-alvo da cobertura? Qual é o leitor / usuário / 

espectador / ouvinte direcionados? 

2- Que tipo de leitores (metódico ou o que utiliza” scanning”; 

contemplativo ou fragmentado) o projeto atrai? 

3- Existe outra cobertura jornalística como essa? Eles conseguem 

alcançar o seu propósito? 

4- Qual é o modelo de negócios de cobertura? Ele envolve 

plataformas abertas, canais de televisão aberta, TV a cabo, satélite, 

pay-per-view, monopólio, etc.? 

5- A cobertura do evento é bem sucedida em termos de receita? 
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Princípio Questões a serem consideradas 

Estrutura 

1- Qual empresa de mídia está cobrindo o evento? Quão grande ela 

é? 

2- Qual é a infraestrutura de cobertura disponível oferecida pelos 

organizadores do evento? 

3- Qual é o orçamento da empresa de mídia para a cobertura de 

notícias do evento? 

4- A cobertura jornalística é planejada para ser transmidiática? 

5- Como a cobertura termina? Algumas extensões continuam ativas 

após o término do evento? 

Estética 

1- Que tipos de recursos visuais (vídeo, foto, infográficos, news 

games, animação, holografia, etc.) são utilizados na cobertura? 

2- A aparência geral da cobertura é realista ou utiliza ambiente 

integrado (uso da holografia, jornalismo imersivo, realidade 

aumentada)? 

3- É possível identificar estilos de design específicos na cobertura? 

4- Como funciona o áudio na cobertura? Existe som ambiente, 

efeitos sonoros, música, entre outras coisas? 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base em Gambarato (2013). 

 

Com base nesse levantamento, percebe-se que a categorização específica de Jenkins 

(2009) está diretamente relacionada ao entretenimento, já o modelo analítico de projeto 

transmídia de Gambarato (2013) pode ser aplicado para todo tipo de ação transmídia, assim 

como a categorização de Fechine et al. (2013) que, segundo a própria autora, pode ser testada 

até em produções do jornalismo.  

 

2.4 Jornalismo transmídia 

 

O pesquisador Sam Ford (2007), ao observar o uso crescente de conteúdos transmídia 

em conteúdos ligados ao entretenimento, sugeriu aplicar ao jornalismo. Para o autor, o foco de 

uma notícia, utilizando a convergência de mídias, seria a de informar de maneira abrangente, 

ou seja, fazendo uso de múltiplas plataformas de modo a facilitar a compreensão do assunto. 

 
A finalidade de uma notícia transmídia é informar os leitores da melhor 

maneira possível e usar uma combinação de mídias, isso faz sentido em um 

mundo onde tais parcerias com plataformas de conteúdos estão se tornando 

mais plausíveis e onde a publicação na internet fornece os meios pelo qual se 

pode reunir um pacote de texto, áudio, vídeo e imagens em um pacote 

abrangente de cobertura (FORD, 2007, online).20 

 

                                                                 
20 The purpose of a transmedia news story is to inform the readers in the best way possible, and using a combination 

of media forms to do so makes sense in a world where such partnerships across content platforms is becoming 

more plausible and where Internet publishing provides the means by which one can put together a package of text, 

audio, video, and pictures into an overarching coverage package. 
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Diante dessa perspectiva conceitual, pode-se inferir que as possibilidades transmídia 

ampliaram o universo informacional do jornalismo. Renó e Vivar (2012, p. 82) caracterizam o 

jornalismo transmídia como “uma forma de linguagem jornalística que contempla diferentes 

mídias, com várias linguagens e narrativas de vários meios de comunicação e inúmeros 

usuários”.  

Ainda na discussão acerca de jornalismo transmídia, Renó e Vivar (2012) trazem à 

tona dez paradigmas propostos por Orichuela (2003). O autor apresenta o antigo e o atual modus 

operandi do, então, novo cenário das mídias: 1º) do público ao usuário; 2º) da mídia para o 

conteúdo; 3º) de monomidiática para multumidiática; 4º) da periodicidade ao tempo real; 5º) da 

escassez à abundância; 6º) de mediada por editor a não mediada; 7º) de distribuição para acesso; 

8º) de uma maneira para a interatividade; 9º) de linear para hipertexto e; 10º) dos dados ao 

conhecimento. 

A narrativa transmídia, à medida que apresenta novas possibilidades às mídias de 

massa, também expande o papel fundamental do espectador. O jornalismo transmídia pode, 

portanto, ser entendido como aquele que transita em diversos dispositivos de mídia e que conta 

com a colaboração dos usuários. Sobre a multiplicidade de meios e a participação do público, 

Scolari (2011, online) reforça: 

 
Podemos incluir o relato informativo ao estudo da “transmedia storytelling”? 

Pode-se dizer que o jornalismo cumpre as condições que caracterizam as 

narrativas crossmídia: estamos na presença de uma história que se conta 

através de várias mídias (web, RSS, blogs, rádio, televisão, jornal imprenso, 

etc.) e, por sua vez, é enriquecido com as contribuições dos usuários (blogs, 

comentários, tweets, chamadas telefônicas, cartas ao editor, etc.).21 

 

Aqui, curiosamente, os termos crossmedia e transmídia parecem ser usados por Scolari 

(2011) como sinônimos. No entanto, essa equivalência não dá conta do universo conceitual e 

teórico, conforme já explicado nesse estudo.  

Transpondo as diferenças entre crossmedia e transmídia, de maneira geral, a narrativa 

transmídia no jornalismo é conceituada considerando a multiplicidade de mídias e a expansão 

de conteúdos, conforme também é possível observar na definição de Flores e Porto (2012, p. 

16): 

 

                                                                 
21  Podemos incluir al relato informativo en el estudio del “transmedia storytelling”? Podría decirse que el 

periodismo cumple las dos condiciones que caracterizan a las narrativas crossmedia: estamos en presencia de una 

historia que se cuenta a través de varios medios (web, RSS, blogs, radio, televisión, prensa impresa, etc.) y a su 

vez está enriquecido con los aportes de los usuarios (blogs, comentarios, tweets, llamadas telefónicas, cartas al 

editor, etc.).   
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O Jornalismo Transmídia vem a ser uma forma de linguagem jornalística que 

contempla, ao mesmo tempo, diferentes mídias, com diferentes linguagens e 

narrativas de muitos meios de comunicação   dirigidos a diferentes usuários e 

tudo graças à interatividade da mensagem. Portanto, se adotam recursos 

audiovisuais, interativos e de mobilidade e sua difusão a partir de diferentes 

meios, como blogs e redes sociais.22 

 

No caso específico do telejornal, a narrativa transmitida pelo mesmo já não é única e 

nem suficiente para manter o público informado. Além da transmissão televisiva, as emissoras 

utilizam as redes sociais digitais para distribuição de conteúdo. Araújo (2014) confirma essa 

questão: 

 

Como resposta, as empresas jornalísticas seguem um caminho que visa não 

apenas ocupar mídias distintas, mas integrá-las por meio da articulação de 

conteúdos. No caso da TV, como já se disse, passa-se a disponibilizar 

conteúdos online, mas faz-se isso através de portais que também produzem 

conteúdos próprios, de modo que cada meio se torna um ponto de contato para 

“convidar” o público a consumir também o outro (p. 90). 

 

Uma dificuldade do jornalismo em relação à ficção é a instantaneidade das notícias. 

De acordo com Vera Iris Paternostro (1999), a instantaneidade e o imediatismo é uma das 

características do telejornalismo. 

 

Imediatismo: transmite informação contemporânea quando mostra o fato no 

momento exato em que ele ocorre através da imagem – o signo mais acessível 

à compreensão humana. A TV tem hoje uma agilidade muito grande, porque 

o aparato técnico para uma transmissão está muito simplificado. [...] - 

Instantaneidade: a informação da TV requer ‘hora certa’ para ser vista e 

ouvida – a mensagem é momentânea, instantânea. Ela é ‘captada’ de uma só 

vez, no exato momento em que é emitida (p. 64-65). 
 

O grande desafio da narrativa transmídia, portanto, nesse contexto, é trabalhar uma 

informação em diversas mídias contando com uma equipe reduzida de profissionais, sem contar 

com a pressão de estar sempre publicando novas notícias.  

 

O formato notícia costuma estar relacionado ao ciclo de produção jornalística 

de 24 horas, no qual o curto espaço de tempo para apuração, redação e edição 

do conteúdo, para alguns, seria impeditivo de um planejamento mais adequado 

para a produção de conteúdos que sejam complementares e que proporcionem 

aprofundamento. A partir desse ponto de vista, a reportagem seria o formato 

mais adequado para este fim (ARAÚJO, 2014, p. 94). 
 

                                                                 
22 El Periodismo Transmedia 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 

usuarios y todo esto gracias a la interactividad del mensaje. Por tanto, se adoptan recursos audiovisuales, 

interactivos y de movilidad y su difusión a partir de distintos medios, como los blogs y las redes sociales. 
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Diante das limitações das redações de jornais, Flores e Porto (2012, p. 16) também 

apontam a reportagem como o formato mais adequado para compor uma narrativa transmídia 

no jornalismo, “a essência da narrativa transmídia está no campo das reportagens, por sua 

riqueza de conteúdos e de construção narrativa, assim como no que diz respeito ao tempo de 

produção deste gênero, que possibilita uma melhor arquitetura textual”.  

Fontoura, Nunes e Pase (2012, p. 70) trazem à tona a mesma questão: “(...) um 

jornalismo legitimamente transmídia precisa ser pensado do início como tal. Este planejamento 

intenso e a demanda de tempo e recursos tornam muito difícil a implementação de narrativa 

transmidiática no jornalismo diário (...)”. 

Moloney (2011, p. 50) reforça que, em muitos casos, os veículos de comunicação 

apenas divulgam o mesmo conteúdo em outras mídias, sem alterar a informação e sem adaptar 

a linguagem à mídia utilizada.  

 

Embora o jornalismo de convergência seja "multimídia" na medida em que 

utiliza múltiplas tecnologias de entrega de mídia, eu argumento que ele não é 

transmídia. Na maioria dos exemplos de jornalismo digital, até agora, o 

mesmo conteúdo é simplesmente reaproveitado para um novo meio. O público 

não ganha nenhum valor agregado em ler ou ver a mesma história de outra 

forma, e nem a escrita nem a produção mudam para refletir os diferentes 

usuários desses meios.23 
 

Persina Júnior (2010, p. 4) também aponta que o conceito transmídia, na maioria, é 

utilizado de forma inadequada. 

 
O difícil, ainda, é visualizar este jornalismo transmidiático na prática, já que 

o que se vê, na maioria das vezes, são os modelos de veículos analógicos sendo 

transplantados para o meio digital. Isso não facilita em nada a missão de se 

buscar um jornalismo que transponha os limites de um veículo para se fazer 

presente em vários deles, com conteúdos complementares.   

 

Inspirado pelo levantamento realizado por Jenkins (2009), Moloney (2011) aplicou os 

princípios das narrativas transmídia ao jornalismo. De acordo com o autor, embora todos os 

príncipios ainda não tenham sido utilizados juntos em uma única história, redações já estão 

utilizando um princípio ou outro.  

Para exemplificar, Moloney sugeriu uma categorização com a intenção de discutir a 

narrativa transmídia aplicada a conteúdos jornalísticos, conforme mostrado no quadro 4.  

 

 
                                                                 
23 Though convergence journalism is “multimedia” in that it makes use of multiple media delivery technologies, I 

argue it is not transmedia. In most examples of digital journalism so far, the same content is simply repurposed for 

a new medium. The public gains no added value from reading or viewing the same story in another form, and 

neither writing nor production changes to reflect the differing users of those media. 
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Quadro 4: Aplicabilidade dos princípios das narrativas transmídia ao jornalismo. 

Princípio Conceito 

Distribuível 

Embora a adesão da narrativa transmídia não tenha sido rápida, o 

jornalismo não deixou de considerar os aspectos da comunicação em 

rede e hoje está presente em quase todas as produções jornalísticas. 

Explorável 

No contexto das normas do jornalismo, a capacidade de perfuração 

é melhor realizada por meio de hiperlink direcionando para 

informações dentro e fora das próprias páginas da organização. 

Continuidade e Serialidade 

A continuidade no jornalismo está relacionada à abordagem editorial 

e estilo, não importando o meio de entrega, uma história "contínua" 

mantém a história e o caráter coesos. 

Diversidade e de pontos de 

vista pessoais  

A diversidade de mídia é condição importante para a qualidade da 

narrativa transmídia. Com isso, o jornalismo pode alcançar públicos 

diferenciados e mantê-los engajados. 

Imersão  

A ideia principal é a participação do público, proporcionando acesso 

às imagens e aos sons que acompanham a notícia. Com o avanço da 

tecnologia, há uma possibilidade ainda maior de imersão mais 

profunda, permitindo que o público sinta a cena por si mesmo. 

Extração 

 A ideia de que a informação jornalística modifica as ações 

cotidianas e envolve a comunidade. A lição que o público tirar 

acerca da matéria deve coincidir com os ideais do veículo de 

comunicação. 

Construção em 

mundos reais 

No jornalismo, as histórias devem existir veridicamente. Dessa 

forma, construir mundos no jornalismo está mais relacionado a 

explorar as histórias de forma cada vez mais esclarecedora, de modo 

a facilitar o entendimento do público. 

Inspiração à ação 

O jornalismo pode inspirar o público à ação contando histórias 

convincentes sobre pessoas, em vez de usar estatísticas. A matéria 

também pode fornecer uma saída para a ação que pode realmente 

ajudar o público. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base em Moloney (2011) 

 

Por fim, o quadro 5 apresenta os pontos comuns relacionados ao conceito de narrativa 

transmídia no jornalismo pelos diversos autores que tratam do tema. Percebe-se que também 

não há disparidades. A conceituação gira em torno da expansão de conteúdos em múltiplas 

plataformas. 
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    Quadro 5:  Pontos comuns do conceito de narrativa transmídia no jornalismo. 

Autores Temas comuns 

Sam Ford (2007) 
Informar os leitores da melhor maneira possível e usar uma 

combinação de mídia. 

Scolari (2011) 
Uma história que se conta através de várias mídias e, por sua 

vez, é enriquecido com as contribuições dos usuários. 

Renó e Vivar (2012) 

Forma de linguagem jornalística que contempla diferentes 

mídias, com várias linguagens e narrativas de vários meios de 

comunicação e inúmeros usuários. 

Flores e Porto (2012) 
Os conteúdos são distribuídos e são acessíveis através de uma 

variedade de dispositivos. 

Araújo (2014) 

As empresas jornalísticas seguem um caminho que visa não 

apenas ocupar mídias distintas, mas integrá-las por meio da 

articulação de conteúdos. 

Moloney (2015) 
Transmedia storytelling conta muitas histórias ao invés de 

uma e faz isso de forma expansiva ao invés de redundante.  

     Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base em Sam Ford (2007), Scolari (2011), Renó e Vivar (2012), 

Flores e Porto (2012), Araújo (2014) e Moloney (2015) 

 

De maneira geral, a narrativa transmídia, dentro e fora do jornalismo, apresenta uma 

harmonia em relação à conceituação. Os temas comuns são múltiplas plataformas, expansão de 

conteúdo, participação do usuário e ação integrada ou planejamento estratégico. A abordagem 

é bastante linear, não apresentando disparidades entre os autores. 

 

3 ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO NO 

TELEJORNALISMO 

 

Esta dissertação apresenta como metodologia a análise de conteúdo. Para Laurence 

Bardin (1977, p. 33), trata-se de “um conjunto de técnicas de análise de comunicações”. Sendo 

mais minuciosa, a autora esclarece que esse tipo de metodologia pode ser uma análise dos 

“significados (exemplo: a análise temática), embora possa ser também uma análise dos 

significantes (análise lexical, análise dos procedimentos)” (BARDIN, 1977, p. 37).  

Dentro da análise de conteúdo, Bardin (1977) destaca a importância da categorização: 

“a técnica consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas gavetas segundo critérios 

susceptíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão inicial” 

(p. 39).   
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Nesta proposta, a técnica categorial permitirá a observação do tipo de notícia divulgada 

pelos telejornais, a partir da categorização dos temas abordados, possibilitando assim a relação 

do conteúdo selecionado ao omnibus de Bourdieu (1997), ao infotainment, de França (2009), e 

ao contexto local e nacional do objeto empírico em estudo. 

De acordo com Bardin (1977, p. 121), no processo de análise de conteúdo, a descrição 

é a primeira etapa, a inferência a fase intermediária e a interpretação a etapa final. Essas etapas 

também podem ser divididas em momentos cronológicos: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados.  

Na etapa de pré-análise do objeto, sugerida por Bardin (1977), esta dissertação abarcou 

as seguintes fases: a) leitura flutuante, que “consiste em estabelecer contato com os documentos 

a analisar” (p. 96); b) escolha dos documentos, que implica na reflexão acerca do material a ser 

utilizado; e c) preparação do material, no caso deste trabalho, as edições dos telejornais, 

disponíveis no Globo Play, no caso do JN e JH, e no G1 RN, no caso do Bom dia RN e RNTV 

2ª Edição, e a compilação dos posts, feita por meio do software Capture Webpage Screenshot, 

que armazena as páginas, deixando o conteúdo permanentemente disponível off-line. 

Em relação à técnica de coleta de dados, fez-se uso da pesquisa documental e 

netnográfica, tendo como fontes primárias as edições dos telejornais e as postagens realizadas 

no Facebook e no Instagram, e pesquisa bibliográfica, sendo as fontes secundárias, livros, 

artigos, teses e dissertações.  Quanto à técnica de observação, trata-se da não participante, uma 

vez que o pesquisador não compartilhou conteúdo, tampouco interagiu com os posts, somente 

observou as edições dos telejornais e as postagens realizadas.  

Esgotada a primeira etapa destacada acima, de pré-análise do objeto, chegou-se à fase 

de exploração do material. As edições dos telejornais, assim como as postagens realizadas no 

Facebook e no Instagram, no período em estudo, foram categorizadas por tema, sendo 

observado o tempo conferido a cada temática e, em seguida, identificado o tipo de estratégia de 

divulgação de conteúdo utilizado, se transmídia ou crossmedia. 

Essa segunda fase também abarcou a escrita sobre a bibliografia que versa sobre 

televisão no Brasil, telejornalismo, infotenimento e TV Social, no primeiro capítulo, e sobre 

convergência de mídia, estratégia crossmedia, narrativa transmídia e jornalismo transmídia, no 

capítulo seguinte.  

Por fim, a etapa final consistiu-se na análise dos conteúdos divulgados pelos telejornais 

supracitados, portanto, no tratamento dos resultados, inferências e interpretações. Nessa última 

parte da análise, a partir do levantamento feitos na etapa 2, foram listados os assuntos centrais 

e, por meio de gráfico, foi informado o tempo e o percentual de ocorrência de cada tema. Esse 
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passo ajudou tanto na análise do omnibus de Bourdieu (1997), no infotainment, de França 

(2009), assim como na comparação entre os telejornais estudados. Foi possível também inferir 

os temas mais comuns nas esfera nacional e local. 

O projeto propôs como método de abordagem a aplicação do modelo analítico de 

projeto transmídia de Gambarato (2013) aos conteúdos dos telejornais estudados. Esta 

dissertação analisou se os princípios listados pela autora: 1) Premissa e propósito; 2) Narração 

da notícia; 3) Construção de palavras; 4) Personagens; 5) Extensões; 6) Plataformas de mídia e 

gêneros; 7) Engajamento; 8) Público e mercado; 9) Estrutura; e 10) Estética, conforme quadro 

3, aplicam-se ao conteúdo dos telejornais estudados.  

Nessa última fase, as edições dos telejornais associadas às postagens no Facebook e 

Instagram foram analisadas uma a uma, com o intuito de verificar a presença dos princípios 

propostos por Gambarato (2013). Ao final, foi possível identificar os princípios mais 

recorrentes, ligados a determinados temas, assim como algumas particularidades do contexto 

local e nacional. 

As edições dos telejornais associadas às postagens no Facebook e Instagram foram 

analisadas uma a uma, com o intuito de verificar a presença dos princípios propostos por 

Gambarato (2013). Ao final, foi possível identificar os princípios mais recorrentes, ligados a 

determinados temas, assim como algumas particularidades do contexto local e nacional. 

O método de procedimento utilizado foi o comparativo, uma vez que foi feita uma 

relação entre as postagens da Rede Globo e da Inter TV Cabugi; os posts do Jornal Hoje e do 

Jornal Nacional; as postagens do Bom Dia RN e da RNTV 2ª Edição e; por fim, uma 

comparação em relação aos assuntos abordados e quanto à utilização das redes sociais para 

ampliar o conteúdo informacional da TV para as redes sociais digitais.  

 

3.1 Caracterização do objeto 

 

3.1.1 Jornal Nacional 

 

O JN foi o primeiro telejornal brasileiro a ser transmitido em rede nacional, é o mais 

antigo noticiário televisivo no ar, além de ser o mais assistido do país, de acordo com dados do 

Ibope24. Nascido em 1969, de acordo com o site do JN25, logo após seu início, já foi considerado o 

                                                                 
24 Dados do Kantar Ibope Media 2016. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-

nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-2507-a-3107/. 
25 Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html>. Acesso em 12 

jul. 2017. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html
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mais importante noticiário brasileiro com altos índices de audiência. Hilton Gomes, ao lado de Cid 

Moreira, abriu a primeira edição do noticiário. 

Ao longo desses quase 50 anos, vários jornalistas passaram pela bancada do Jornal 

Nacional, entre eles: Sérgio Chapelin, Lillian Witte Fibe, Fátima Bernardes, Patrícia Poeta e William 

Bonner, que está no ar há mais de 20 anos, agora, ao lado de Renata Vasconcelos.  

Como marcos, segundo o site do JN26, destacam-se a primeira reportagem ao vivo, 

ocorrida em 1977, feita pela repórter Glória Maria sobre o movimento de carros na saída do 

Rio de Janeiro e a, então, inédita transmissão ao vivo de uma guerra, no Golfo, em 1991. 

 Em 2001, o telejornal foi indicado ao Prêmio Emmy com a cobertura dos atentados de 

11 de setembro nos EUA. No mesmo ano, o JN conquistou o Prêmio Esso de Jornalismo, com a 

reportagem "Feira de Drogas". Também em 2001, ocorreu a estreia do site do Jornal Nacional. 

Atualmente, os formatos predominantes na programação são, prioritariamente, notícia, 

nota coberta, nota seca e reportagem. Verifica-se ainda que o programa mantém um tom sóbrio, 

com ausência de comentários cômicos aos fatos noticiados. 

 

3.1.2 Jornal Hoje 

 

O JH, que estreou em 1971, é o segundo telejornal mais antigo da TV Globo e o 2º de 

maior audiência da emissora, líder no horário de exibição, conforme o site TV em Foco27.  

Sob o comando de Léo Batista e Luís Jatobá, o programa se propôs, em sua primeira edição, 

a ser uma espécie de revista diária, com matérias variadas sobre arte, espetáculos e entrevistas. 

Inicialmente, de acordo com o site do Jornal Hoje28, era restrito ao Rio de Janeiro, mas, três anos 

depois, em 1974, passou a ser transmitido nacionalmente. 

O JH contou com as crônicas de Rubem Braga, com particularidades do cotidiano brasileiro, 

de Nelson Motta, apresentando questões relacionadas à música, e de Rubens Ewald falando sobre 

cinema. O chamado telejornal-revista apresenta quadros leves e entrevistas especiais, sobre 

comportamento humano, cultura, música, lazer, saúde, mulher, além de atualidades. 

                                                                 
26 Informação disponível em: < http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html>. 

Acesso em 12 jul. 2017. 
27  Dados do TV Foco. Disponível em: http://www.otvfoco.com.br/jornal-hoje-explode-e-tem-segunda-maior-

audiencia-em-2016confira-os-consolidados-do-sabado-160716/. 
28 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2010/04/historia-do-jornal-hoje.html/>. 

Acesso em 12 jul. 2017.. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/04/confira-historia-do-jn.html
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Segundo o site do Jornal Hoje29, já passaram pela bancada do JH os seguintes jornalistas: 

Leda Nagle, Valéria Monteiro, Márcia Peltier, Carlos Nascimento, Carla Vilhena, Evaristo Costa e 

Sandra Annenberg, agora acompanhada por Dony De Nuccio. 

 

3.1.3 Jornal Bom Dia RN 

 

O Bom Dia RN surgiu em 1987, no mesmo mês de nascimento da TV Cabugi. 

Inspirado no Bom Dia SP, “o jornal repercute as notícias do dia anterior e antecipa o que vai 

ser destaque ao longo do dia” (FRANCISCO JÚNIOR, 2014, p. 30). Os assuntos apresentados 

são variados, como: trânsito, política, emprego, saúde, esporte e polícia. Atualmente, o 

telejornal, líder de audiência no horário, é apresentado pelo jornalista Murilo Meireles. 

 

3.1.4 Jornal RNTV 2ª Edição 

 

O RNTV 2ª Edição, telejornal do Rio Grande do Norte que está a mais tempo no ar, 

“tem como missão noticiar o que de mais importante aconteceu durante o dia” (FRANCISCO 

JÚNIOR, 2014, p. 30). Exibido pela primeira vez, também, em 1987, o noticiário televisivo tem 

como uma das características mais marcantes a objetividade.  “Por ser o com menor tempo de 

produção de todos da programação local, as notícias têm que ser passadas de forma concisa, 

clara e direta”. (2014, p. 49).  

 

3.2 Análise do dia 26/02/2018 

 

3.2.1 Jornal Nacional 

 

Tabela 1: Matérias do Jornal Nacional. 

JORNAL NACIONAL 

26 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Polícia  14:13 

2 Política  08:50 

3 Economia 05:25 

                                                                 
29 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2010/04/historia-do-jornal-hoje.html/>. 

Acesso em 12 jul. 2017.. 
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4 Esporte 04:36 

5 Internacional/Política 02:23 

6 Internacional/Polícia 01:52 

7 Institucional da Globo 01:00 

8 Internacional/Guerra 00:38 

9 Meio Ambiente 00:31 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Observa-se que o Jornal Nacional aborda, prioritariamente, notícias policiais e 

políticas. Matérias econômicas e esportivas também tiveram lugar de destaque, sendo seguidas 

por notícias internacionais e de meio ambiente.  

A única referência à outra mídia ocorre no encerramento do telejornal, por meio de 

caracteres, que informam que o JN também está disponível no Globo Play. O Instagram já não 

é mais utilizado pelo JN, enquanto o Facebook é usado como espaço para replicação do 

conteúdo apresentado na TV, ou seja, é utilizada a ação crossmedia.  

Das 18 matérias que foram exibidas na televisão, 13 foram disponibilizadas no 

Facebook. Dessas, 12 foram replicadas para o meio online sem qualquer edição, o que 

caracteriza a estratégia crossmedia, tendo como única exceção a previsão do tempo, conforme 

figura 2. 

 

          Figura 2: Previsão do tempo no Facebook do JN. 

 
           Fonte: https://www.globoplay.com/JornalNacional/ (2018). 

 

Nesse caso, o link no Facebook aponta para a página do Globo Play e ao clicar na 

notícia, a previsão por região aparece, ao lado direito, conforme figura acima. No entanto, 

https://www.globoplay.com/JornalNacional/
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demonstra uma mudança de estratégia em relação ao mês de março de 2017. De acordo com 

Gomes e Kneipp (2017),  

 

Pode-se inferir que o conteúdo estrategicamente pensado para as redes e que, 

de fato, apresenta uma extensão de conteúdo, ou seja, uma ação transmídia, é 

a previsão do tempo. Na TV, somente é exibida a previsão nacional, no entanto, 

no Facebook é disponibilizado o link por região, onde é apresentada 

detalhadamente a previsão em todas as capitais brasileiras (p.9). 
 

Dessa forma, todo o material exibido no Jornal Nacional foi publicado no Facebook, 

o que pode estar relacionado com o que Flores (2012) propõe em relação à dificuldade de um 

jornalismo transmídia considerando a produção de notícias 24 horas.  

A previsão do tempo, embora fuja da regra, uma vez que permite a produção do 

referido material ao longo do dia, também não foi utilizada estrategicamente nas redes sociais, 

não tendo apresentado no Facebook, especificamente, conteúdo extra além do exibido na mídia 

principal.  

Levando em conta o projeto analítico de Gambarato (2013), a referida ação, no Globo 

Play, encaixa-se nos princípios “Plataformas de mídia e gêneros”, uma vez que utiliza outro 

dispositivo, além da TV; e “Extensões”, pois o material mantém as características originais, no 

entanto, enriquece o conteúdo inicial, difundindo novos conteúdos. Uma particularidade que o 

telejornal apresenta em relação ao recém-referido princípio é que, no caso da TV Globo, os 

links só são disponibilizados online, nunca na transmissão.  

A única postagem diferenciada no Facebook é a foto dos apresentadores na bancada 

do telejornal, minutos antes do início da edição do dia. Embora não fique claro, parece um 

convite para o internauta ligar a TV e conferir a edição do dia. Utiliza-se a referida rede social, 

nesse caso, estrategicamente, com intuito de fisgar o público para o JN. 

No que se refere ao projeto analítico de Gambarato, é possível verificar o princípio 

“Propósito”, nesse caso específico, há um viés de entretenimento e informação. Considerando 

a categorização de conteúdo de Fechine et al. (2013), os posts utilizaram estratégia de 

propagação, sendo o primeiro na categoria conteúdo informativo, do tipo promocionais, e o 

segundo de conteúdo reformatados, do tipo antecipação. 

Pode-se inferir que o post utiliza a estratégia de propagação, pois, segundo a definição 

de Fechine et al. (2013, p. 43), essa subcategoria “contribui para a construção de um efeito de 

acesso ‘interno’ à instância de produção, despertando o interesse e promovendo o produto”.   

A subcategoria antecipação, como dito acima, também foi utilizada. Os conteúdos 

reformatados fazem com que os espectadores “alimentem expectativas sobre o que ainda será 



54 

 

exibido” (FECHINE et al., 2013, p. 38). Na subcategoria antecipação, explica a autora, “os 

conteúdos divulgados em outras plataformas com o objetivo de estimular, motivar, despertar 

interesse dos consumidores sobre a narrativa” (FECHINE et al., 2013, p. 38). 

A figura 3 mostra um extrato das postagens realizadas no Facebook: 

  
Figura 3: Matérias no Facebook do JN. 
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 Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 26 fev. 2018. 

 

A questão do infotainment, citada por França (2009), e do omnibus de Bourdieu (1997) 

pode ser observada nas matérias policiais e esportivas, as demais tiveram, essencialmente, teor 

informativo. Ou seja, 48% do total do jornal se encaixam nessa definição. 

Bourdieu (1997), quando se refere ao omnibus, também inclui notícias políticas: 

 

A busca do divertimento inclina, sem que haja necessidade de pretendê-lo 

explicitamente, a desviar a atenção para um espetáculo todas as vezes que a 

vida política faz surgir uma questão importante, mas de aparência tediosa, ou, 

mais sutilmente, a reduzir o que se chama de atualidade a uma rapsódia de 

acontecimentos divertidos, frequentemente situados a meio caminho entre as 

notícias de variedades e o show, a uma sucessão sem pé nem cabeça de 

acontecimentos (BOURDIEU, 1997, p. 139). 
 

Analisando o conteúdo das matérias políticas, três das quatro exibidas no JN estão 

relacionadas a escândalos, como se pode observar nas chamadas “PF indicia Jaques Wagner 

por suspeita de propina na Fonte Nova”; “Acordo de delação de Wesley Batista e ex-executivo 

da J&F é suspenso”; e “Dodge pede ao STF que diretor da PF não interfira em inquérito sobre 

Temer”, conforme apêndice A. 

A notícia “Neymar sofre lesão no tornozelo direito e deve ficar um mês sem jogar”, da 

mesma forma disponível no apêndice A, por exemplo, também apresenta uma das 

características básicas para a notícia light, “facilita as relações sociais, oferecendo temas de 

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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conversação do dia-a-dia, como boatos e notícias sobre celebridades” (TARRUELLA; GIL, 

1997 apud DEJAVITE, 2006, p. 70). 

Dessa forma, pode-se dizer que 70% do telejornal apresentam notícias que se 

enquadram no conceito de infotainment e de omnibus. 

 

3.2.2 Jornal Hoje 

 

Tabela 02: Matérias do Jornal Hoje. 

JORNAL HOJE 

26 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Polícia 09:06 

2 Internacional/Guerra 04:18 

3 Economia 03:46 

4 Segurança 03:31 

5 Previsão do tempo 03:06 

6 Política 02:20 

7 Esporte 02:15 

8 Internacional/Polícia 01:51 

9 Internacional/Clima 01:40 

10 Institucional da Globo 00:58 

11 Incêndio 00:37 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Das 19 matérias exibidas na TV, conforme apêndice C, seis foram disponibilizadas no 

Facebook. Nessa mencionada rede social, acontece a utilização da estratégia crossmedia, pois 

a matéria é replicada na rede social sem nenhum acréscimo ou corte, conforme figura 4. 
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                    Figura 4: Matérias no Facebook do JH. 

 

 

                    Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalHoje/>. Acesso em: 26 fev. 2018. 

 

Durante toda a exibição do telejornal, não foi feita nenhuma referência à internet ou às 

redes sociais. No Instagram do Jornal Hoje, observa-se postagem sobre a neve na Europa, 

conforme figura 5. A descrição da foto do dia 26 de fevereiro de 2018 tem um tom descontraído 

e diz “sacerdotes da universidade gregoriana, perto do Vaticano, se divertiram com as bolas de 

neve”. O post indica que a matéria completa está disponível no link localizado na bio (no perfil) 

do JH.  

A postagem abaixo mostra uma adaptação do conteúdo da televisão para o da rede 

social. Não se trata de repetição de conteúdo sem nenhuma edição. A descrição parece ter sido 

pensada especificamente para essa rede social. Embora o link apresente o mesmo conteúdo 

exibido na TV, a “chamada” no Instagram foi construída de forma a captar a atenção e despertar 

o interesse do seguidor, conforme mostra figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JornalHoje/
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   Figura 5: Matéria no Instagram do JH. 

 
   Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/jornalhoje/ >. Acesso em: 26 fev. 2018. 

 

No que se refere ao projeto analítico de Gambarato (2013), nas duas primeiras 

postagens é possível verificar os princípios “Propósito”, tendo sido identificado o viés 

informativo, no entanto, também é visível um teor de entretenimento; “Plataformas de mídia e 

gêneros”, uma vez que utiliza outro dispositivo, além da TV, nesse caso o Instagram; e 

“Extensões”, o material mantém as características originais, porém, enriquece o conteúdo 

inicial.  

Em relação ao omnibus de Bourdieu (1997), observa-se que o Jornal Hoje aborda, em 

46% do tempo total do telejornal, matérias nacionais e internacionais que envolvem polícia, 

segurança pública e guerra. 

Importante frisar que Bourdieu (1997) associa o omnibus a notícias que abordam 

sangue e tratam sobre questões policiais, por isso, durante esta análise será dado ênfase a esse 

aspecto. Cabe também pontuar que as notícias policiais dos telejornais nacionais são diferentes 

dos noticiários locais, uma vez que focam mais em ações de combate à corrupção da Polícia 

Federal, por exemplo, Operação Lava Jato, entre outros. Já os telejornais da Inter TV Cabugi 

abordam assassinatos, contrabando, latrocínio etc. 

Retomando a análise do JN, ainda sobre a definição de omnibus, pode-se acrescentar 

a matéria de esporte que fala, especificamente, sobre a contusão sofrida pelo jogador Neymar. 

O autor fala que a TV busca atrair a atenção para fatos que tendem a interessar a todo mundo 

(BOURDIEU, 2007). 

Quase 60% do telejornal trazem notícias que remetem às características básicas da 

notícia light, à medida que possuem 1) Capacidade de distração; 2) Espetacularização; e 3) 

Alimentação das conversas.. 

 

https://www.instagram.com/jornalhoje/
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3.2.3 Bom Dia RN 

 

Tabela 03: Matérias do Jornal Bom Dia RN. 

JORNAL BOM DIA RN 

26 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Esporte 11:04 

2 Chuva 09:13 

3 Economia 08:34 

4 Emprego 07:28 

5 Água e esgoto 05:53 

6 Polícia 05:09 

7 Educação 05:07 

8 Aposentadoria 05:04 

9 Emprego 04:58 

10 Saúde 03:33 

11 Entretenimento 02:07 

12 Trânsito 01:55 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O tempo maior do telejornal é destinado à editoria de esporte, seguido pelas matérias 

relacionadas às chuvas que atingem municípios do Rio Grande do Norte e economia, emprego 

etc., conforme apêndice F. Em relação aos jornais nacionais, observa-se que o local apresenta 

uma variedade de temas, como trânsito, esgoto, saúde, aposentadoria, entre outras. 

Quanto à transmidiação, não foi utilizada outra mídia para expandir os conteúdos do 

referido telejornal. Dessa forma, cabe apenas analisar a questão do infotenimento e aguardar a 

análise dos próximos dias, de modo a verificar o uso que é feito das redes sociais pelos 

telejornais locais. 

Destrinchando o telejornal de segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018, verifica-se 

matérias policiais, de esporte e entretenimento, de acordo com o apêndice E. De maneira geral, 

parece bem informativo e pouco sensacionalista, embora Bourdieu (1997) afirme que a 

imprensa é bastante sensacionalista, buscando sempre assuntos que façam vender jornais. 
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Até as matérias policiais que tiveram destaque de mais de 20% nos telejornais 

nacionais, aqui tiveram poucos minutos, tendo representado apenas 7% de todo conteúdo do 

Bom Dia RN. Nesse aspecto, faz mais sentido o que Bourdieu (1997) fala aqui "as notícias de 

variedades consistem nessa espécie elementar, rudimentar, da informação que é muito 

importante porque interessa a todo mundo sem ter consequências e porque ocupa tempo" (p. 

23). 

 

3.2.4 RNTV 2ª Edição  

 

Tabela 04: Matérias do Jornal RN TV 2ª Edição. 

JORNAL RN TV 2ª EDIÇÃO 

26 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Polícia  07:11 

2 Greve 03:12 

3 Utilidade pública 02:24 

4 Esporte 00:56 

5 Protesto 00:54 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Nessa edição, quase metade da edição do telejornal é destinada a assuntos policiais, 

conforme destacado no apêndice H. Quanto ao omnibus de Bourdieu (1997, p. 25), as notícias 

policiais se encaixam nesse conceito, quando o autor sugere que “em relação às guerras, o que 

interessará são as rebeliões”.  

O noticiário traz matérias sobre assassinato de chefe de facção, adolescente encontrado 

morto e sobre a chegada da Força Nacional ao estado do Rio Grande do Norte, como 

apresentado no apêndice G. Outras matérias que não são policiais tratam sobre situação de caos 

na cidade em função da greve dos vigilantes e protesto de motoristas do Uber. De um lado, os 

serviços públicos foram prejudicados com a greve e no segundo aspecto o trânsito foi impactado 

com o protesto. 

Nesse jornal local também não foi feita nenhuma referência à internet e às redes sociais, 

dessa forma, não foi possível observar conteúdos expandidos para outras mídias. 
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3.3 Análise do dia 27/02/2018 

 

3.3.1 Jornal Nacional 

              

Tabela 5: Matérias do Jornal Nacional. 

JORNAL NACIONAL 

27 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Polícia  14:27 

2 Política  06:09 

3 Esporte 02:47 

4 Economia 02:29 

5 Internacional/Clima 01:37 

6 Institucional da Globo 00:55 

7 Internacional/Guerra 00:41 

8 Internacional/Política 00:41 

9 Previsão do Tempo 00:29 

10 Chuva 00:24 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Os grandes blocos do jornal são divididos, basicamente, em polícia, política e esporte, 

como mostra o apêndice J. A edição analisada possui 41 minutos. Tratando, especificamente, 

sobre o tema central política, estão matérias sobre a demissão de diretor-geral da Polícia Federal, 

processos no Conselho de Ética da Câmara contra Maluf, bem como investigação envolvendo 

o presidente Michel Temer. 

Percebe-se que as temáticas política e polícia se aproximam, pois, até as notícias 

policiais tratam de agentes políticos, como, por exemplo, delação envolvendo políticos, assim 

como depoimento do ex-presidente Lula à PF em inquérito que investiga mesada para seu irmão, 

bem como desvio de dinheiro comandado pela quadrilha do ex-governador do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral, conforme listado no apêndice I. 

Bourdieu (1997) afirma que, no telejornalismo, a busca do divertimento surge para 

desviar a atenção de algum fato político importante, no entanto, nessa edição do Jornal Nacional, 
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a própria política é o tema central da edição. Das 21 matérias exibidas, quase 50% tratam de 

assuntos correlatos à política. 

No esporte, a notícia “Neymar vai operar o pé direito, mas retorno aos gramados será 

antes da Copa do Mundo” retrata bem o viés de entretenimento versus informação. Inclusive, 

importante observar que essa foi a matéria mais longa do telejornal, tendo sido reservado ao 

tema quatro minutos e 23 segundos. 

 

                                               Figura 6: Matéria no Facebook do JN. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

Das 14 matérias disponibilizadas no Facebook, 12 não sofreram edição, tendo sido, 

portanto, replicadas para o meio online, o que caracteriza a estratégia crossmedia, tendo como 

exceção a postagem dos apresentadores na bancada e um vídeo da jornalista potiguar Michelle 

Rincon explicando como gravar um vídeo contando o que o telespectador espera para o futuro, 

parte da campanha institucional do jornalismo da Globo que pretende mostrar o que pessoas de 

todos os municípios do Brasil esperam dos políticos neste ano de eleição.  

O referido vídeo foi divulgado no telejornal antes da edição do dia. Embora a 

campanha tenha sido abordada no noticioso, não parece estar relacionado diretamente com o 

conteúdo divulgado mais tarde no JN. Além disso, o mesmo material divulgado no Jornal 

Nacional sobre o mencionado tema foi, após a edição do dia, replicado no Facebook. 

Dessa forma, não parece haver estratégia de divulgação nas redes sociais, uma vez que 

o primeiro post da jornalista Michelle Rincon é descasado do conteúdo do telejornal. 

 

 

 

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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                  Figura 7: Matérias no Facebook do JN. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

Mais uma vez, a única referência à outra mídia ocorre no encerramento do telejornal, 

por meio de caracteres, que informam que o JN também está disponível no Globo Play. O 

Facebook é usado como espaço para replicação do conteúdo apresentado na TV.  

 

3.3.2 Jornal Hoje 

 

Tabela 06: Matérias do Jornal Hoje. 

JORNAL HOJE 

27 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Polícia 14:27 

2 Política 06:19 

3 Esporte 02:47 

4 Economia 02:29 

5 Internacional/Clima 01:37 

6 Institucional da Globo 00:55 

7 Internacional/Guerra 00:41 

8 Internacional/Política 00:41 

9 Previsão do tempo 00:29 

10 Chuva 00:24 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Quase metade da edição do jornal, conforme apêndice L, foi destinada a notícias 

policiais, 20% tratam sobre política e outros 9% são matérias esportivas. Em relação ao dia 

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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anterior, houve o acréscimo de 13% nos assuntos policiais. Nas próximas edições será possível 

verificar o foco principal de telejornal no que diz respeito à temática.  

No Instagram do Jornal Hoje, pode-se observar conteúdo feito especialmente para a 

referida rede. Antes do jornal entrar no ar, o repórter Tiago Scheuer convida o internauta a 

conferir uma matéria na íntegra sobre roubo de combustível. 

A postagem apresenta o seguinte texto “o @xoia está preparando uma reportagem 

especial sobre o furto de combustível de avião. A polícia descobriu que uma quadrilha de São 

Paulo usava túneis, caminhão-tanque e válvulas [...] Às 13h20 você confere a reportagem 

completa e depois desse horário no nosso link na bio”. 

A outra publicação trata da contusão do jogador Neymar. A postagem informa que o 

jogador pode ficar mais tempo fora dos gramados e fala sobre a convocação da seleção para 

disputar amistosos contra a Rússia e a Alemanha. O post disponibiliza o link da matéria, a 

mesma divulgada na televisão, na biografia do Jornal Hoje no Instagram. 

Considera-se conteúdo transmídia, uma vez que é possível observar um tipo de edição 

especial para a referida rede social, diferente do que acontece no Facebook, que apenas 

disponibiliza o link para acesso à matéria. 

 

    Figura 8: Matérias no Instagram do JH. 
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    Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/JornalHoje/>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

Considerando o modelo analítico de Gambarato (2013), pode-se dizer que foi utilizado 

o princípio “Extensões”, uma vez que amplia a narrativa por meio de outras mídias, nesse caso 

o Instagram, e também pela capacidade de difundir conteúdo, bem como fornecer a 

possibilidade para explorar a narrativa em profundidade. 

Outro princípio que se adequa aos conteúdos divulgados, conforme figura 8, é 

“Plataformas de mídia e gêneros”, uma vez que envolve a utilização do Instagram e do Globo 

Play. 

Outro aspecto elencado por Gambarato (2013) é a “Estrutura”. Nesse caso, o conteúdo 

se encaixa em ação pró-ativa. Já quanto ao último princípio – “Estética”, a postagem de Neymar 

fez uso de imagem que parece pretender fisgar a atenção do público. 

 

Figura 9: Matéria no Facebook do JH. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalHoje/>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

file:///C:/Users/taiannegomes/AppData/Local/Temp/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.instagram.com/JornalHoje/
https://www.facebook.com/JornalHoje/


67 

 

No Facebook, seis matérias foram replicadas, conforme figura 9. Diz-se isso porque 

não houve edição de conteúdo. Seis das 16 matérias apresentadas na televisão foram divulgadas 

no Facebook. O único diferencial foi a apresentação de um vídeo da jornalista da Inter TV 

Cabugi, Michelle Rincon, ilustrado na figura 9.  

A postagem trata da campanha “Brasil que eu quero”, que convida brasileiros a dizer 

o que esperam de melhorias para o Brasil. O vídeo foi repostado do perfil da Rede Globo e não 

houve relação direta com o conteúdo exibido no Jornal Hoje. Dessa forma, não é possível supor 

que houve transmidiação. 

 

                    Figura 10: Matérias no Facebook do JH. 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalHoje/>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

 

 Nesses últimos dois dias, foi possível observar que o Jornal Hoje não apresenta a 

previsão do tempo no Facebook, mesmo a estratégia crossmedia não é utilizada.  

As notícias abordadas no referido telejornal, quase 50% relacionada à temática policial, 

conforme listadas no apêndice K, fazem lembrar o omnibus de Bourdieu (1997), principalmente, 

quando o autor faz uma crítica à imprensa que, segundo ele, preferencialmente, explora o 

sangue e o crime.  

A utilização das imagens também é outro ponto abordado por Bourdieu (1997). No 

telejornal foi bastante explorada fotos do atacante Neymar no momento que sofre a contusão, 

https://www.facebook.com/JornalHoje/
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conforme figura 8. O Instagram do Jornal Hoje também se aproveitou dessa imagem quando 

tratou sobre o assunto.  

 
O princípio de seleção é a busca pelo sensacional, do espetacular. A televisão 

convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, 

trágico (p. 25). 

 

A valorização da imagem também é abordada por Dejavite (2006), “o público está 

acostumado, principalmente depois do sucesso com a televisão e agora com a internet, a aceitar 

a notícia de melhor montagem cênica” (p. 68). 

 

3.3.3 Bom Dia RN 

 

Tabela 07: Matérias do Jornal Bom Dia RN. 

JORNAL BOM DIA RN 

27 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Meio ambiente 16:29 

2 Greve 09:05 

3 Esporte 06:16 

4 Polícia 05:07 

5 Serviço público 04:58 

6 Saúde 03:03 

7 Utilidade pública 02:26 

8 Previsão do Tempo 01:44 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O telejornal reservou para a temática saúde quase 40% do seu espaço total, 23% sobre 

meio ambiente e 12% para temas relacionados à greve dos vigilantes no Rio Grande do Norte, 

como demonstrado no apêndice N. Desde o início da análise, percebe-se uma variedade de 

assuntos. No dia 26 de fevereiro de 2018, foram 14 assuntos diferentes retratados, já no deste 

dia 27, oito temas foram abordados. 

Diferente de outros noticiários estudados, apenas 7% foi reservado a notícias policiais, 

conforme matérias listadas no apêndice M. No total, foram quatro matérias abordando esse 
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tema, número muito superior à temática saúde e meio ambiente, por exemplo, no entanto, o 

tempo reservado a elas foi pouco. 

 

3.3.4 RNTV 2ª Edição  

 

Tabela 08: Matérias do Jornal RN TV 2ª Edição. 

JORNAL RN TV 2ª EDIÇÃO 

27 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Utilidade pública 05:24 

2 Polícia 04:28 

3 Trânsito 02:29 

4 Protesto 01:48 

5 Política 01:38 

6 Sonegação fiscal 00:58 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

       

A edição do telejornal foi dividida em seis temas: polícia, política, protesto, sonegação 

fiscal, utilidade pública e trânsito. Observa-se que um terço é reservado a matérias de utilidade 

pública, seguida das notícias policiais que abrem o noticiário, abrangendo 26% do tempo do 

RN TV 2ª Edição, como demonstrado no apêndice P. 

O telejornal é bastante informativo e difere um pouco do que Bourdieu (1997) fala 

sobre o tempo que a TV utiliza tratando sobre variedades que interessam a todo mundo. Esta 

edição em estudo é diferente da do dia anterior que utilizou cerca de 50% do seu tempo 

abordando assuntos policiais, como assassinatos e sobre a chegada da Força Nacional para 

reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. 

As duas edições trazem como similaridade os assuntos policial, utilidade pública e 

protesto. Enquanto no dia 26 de fevereiro de 2018, o destaque ficou para temas policiais, 

seguido de utilidade pública, nessa edição em questão, utilidade pública teve espaço maior e 

seguido pelos assuntos policiais. 

Em relação às ações transmídia, não foi utilizada outra mídia para expansão de 

conteúdo. 
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3.4 Análise do dia 28/02/2017 

 

3.4.1 Jornal Nacional 

 

  Tabela 9: Matérias do Jornal Nacional. 

JORNAL NACIONAL 

28 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Política 09:24 

2 Judiciário 07:52 

3 Polícia 07:25 

4 Previsão do tempo 01:40 

5 Internacional/Clima 01:18 

6 Esporte 01:13 

7 Institucional da Globo 00:45 

8 Meio Ambiente 00:38 

9 Saúde 00:25 

   Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

   

Pode-se inferir que o noticiário está dividido em três grandes temas: política (31%), 

judiciário (26%) e polícia (24%), conforme apêndice R. Essa última temática teve uma queda 

em relação aos dias anteriores, considerando que no primeiro dia da análise, o telejornal 

reservou para o tema 30% do seu tempo total e, no dia seguinte, 47%. 

Se detalhar o tema central judiciário, a partir da observação do apêndice Q, será 

possível observar assuntos relacionados à política, como ações que questionam o código 

florestal, o pedido do ex-presidente Lula para afastar o juiz Sérgio Moro de investigação sobre 

a compra do terreno do Instituto Lula. Dessa forma, pode-se inferir um grande bloco de 57% 

de política e judiciário. 

Essa interferência fez lembrar o que Bourdieu (1997) fala sobre a concorrência que 

existe nos meios de comunicação “em suma, há objetos que são impostos aos telespectadores 

porque se impõem aos produtores; e se impõe aos produtores porque são impostos pela 

concorrência com outros produtores” (p. 39). 
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Essa lembrança se dá porque os assuntos não interferem diretamente na vida dos 

telespectadores, como por exemplo “Tribunais de Justiça tem até maio para mandar para 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lista de presos”. A matéria na TV poderia ser de utilidade 

pública se informasse o objetivo da ação e as melhorias que se esperam com esse levantamento. 

Nesse sentido, Bourdieu (1997) fala que a TV, ao tratar sobre variedades, afasta o telespectador 

de informações importantes que deveria possuir o cidadão. 

Em relação às matérias exibidas no telejornal, das 22, seis foram replicadas no 

Facebook, sem edição, como mostra figura 11. A previsão do tempo que, conforme Gomes e 

Kneipp (2017), há um ano era constante, não foi sequer replicada na referida rede social. Dessa 

forma, de maneira geral, foi utilizada somente a estratégia crossmedia. 

O conteúdo diferencial, fora da edição, ficou por conta da chamada do telejornal, no 

entanto, trata-se da mesma divulgada na televisão antes da edição do dia iniciar; e da foto dos 

âncoras na bancada do noticiário, informando “Boa noite! O JN está no ar”. Dessa forma, não 

se pode dizer que houve expansão de conteúdo, ação transmídia. 

 
                  Figura 11: Matérias no Facebook do JN. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

 

3.4.2 Jornal Hoje 

 

Tabela 10: Matérias do Jornal Hoje. 

JORNAL HOJE 

28 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Polícia 13:01 

2 Política 08:58 

3 Previsão do tempo 03:21 

4 Educação 03:16 

5 Correios 02:36 

6 Internacional/Clima  01:51 

7 Institucional 00:57 

8 Economia 00:30 

9 Aposentadoria 00:24 

10 Utilidade pública 00:11 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O telejornal utilizou 37% do seu tempo destacando notícias policiais e reservou 26% 

para temas políticos, conforme apêndice T. O restante abordou assuntos diversos, como: 

previsão do tempo, educação correios, aposentadoria etc. 

No total, foram sete das 18 matérias sobre assuntos policiais, todas listadas no apêndice 

S. Tem-se observado que essa temática tem grande penetração dentro da edição do noticiário, 

considerando que no dia 26 de fevereiro de 2018 foi dedicado ao tema 30% do tempo total do 

telejornal e, no dia 27 de fevereiro, 47%, ou seja, quase metade do Jornal Hoje. 

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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             Figura 12: Matéria no Instagram do JH. 

 

 Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/jornalhoje/ >. Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

No Instagram, conforme figura 12, o JH aproveitou para divulgar uma chamada 

convidando o telespectador para conferir uma matéria sobre ensino público. A chamada na 

mencionada rede social informa “A Globo e seus parceiros estão lançando uma campanha pela 

qualidade do ensino público no Brasil”. O vídeo é feito por um repórter que estudou em escola 

pública e convida o público a assistir a reportagem, na íntegra. 

Pode-se dizer que é uma ação transmídia, considerando o projeto analítico de 

Gambarato (2013). Quanto ao princípio “Estrutura”, o conteúdo se encaixa em ação pró-ativa. 

Em relação a “Plataformas de mídia e gêneros”, o JH utilizou o Instagram e o Globo Play. No 

que se refere a “Extensões”, a postagem traz a possibilidade de difundir conteúdo por meio de 

outras mídias. 

 
                  Figura 13: Matérias no Facebook do JH. 

 

https://www.instagram.com/jornalhoje/
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Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalHoje/>. Acesso em: 28 fev. 2018. 

 

Das 18 matérias exibidas na TV, seis foram replicadas no Facebook. Não há conteúdo 

novo, nem foi feita edição especial. Desse total, quatro matérias, conforme figura 13, abordam 

temas policiais, ou seja, 67% das postagens. 

Quando França (2009, p. 205) trata da conotação negativa que o infotainment carrega, 

a autora afirma que, em geral, o termo é utilizado para caracterizar programas jornalísticos que 

enfatizam, entre outros assuntos, a criminalidade, a tragédia, a transgressão e o grotesco. 

 

3.4.3 Bom Dia RN 

 

Tabela 11: Matérias do Jornal Bom Dia RN. 

JORNAL BOM DIA RN 

28 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Saúde 21:05 

2 Utilidade pública 16:04 

3 Voluntariado 09:17 

4 Entretenimento 05:38 

5 Serviço público 04:28 

6 Trânsito 03:58 

7 Pesquisa 03:08 

8 Esporte 02:33 

9 Polícia 02:07 

10 Previsão do tempo 02:07 

11 Política 01:38 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

https://www.facebook.com/JornalHoje/
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Nesta edição, o Bom Dia RN também trouxe temas diversos, no total, 11. A temática 

com maior destaque foi saúde, seguida de utilidade pública e de ações voluntárias. Assuntos 

policiais só tiveram 3% de espaço, conforme listado no apêndice V. 

Em relação à edição anterior, de 27 de fevereiro de 2018, o tema saúde teve destaque 

similar e os assuntos policiais representaram 7% do tempo total. Já comparado ao dia 26, os 

destaques foram esporte, chuvas no Estado e assuntos econômicos. 

O noticiário é bastante informativo e traz assuntos de interesse do cidadão, como os 

benefícios da prática esportiva, formas de combater Lesão por Esforço Repetitivo (LER), a 

oferta de serviços jurídicos por parte dos alunos da UFRN, aplicativo que possibilita a consulta 

dos horários dos ônibus em Natal, como agir no caso de perda da placa do carro, entre outros 

temas. 

Das 16 matérias que compõem o telejornal, avalia-se que, de certa forma, 12 são 

notícias de utilidade pública, embora tratem de temas diversos, como saúde, esporte e trânsito, 

como demonstrado no apêndice U. Dessa forma, o noticiário local difere do conceito de 

omnibus de Bourdieu (1997), de que o telejornal insiste em variedades, preenchendo o tempo 

com assuntos sem importância. 

Em relação às ações transmídia, não houve, uma vez que sequer foi utilizada outra 

mídia para expansão de conteúdo. 

 

3.4.4 RNTV 2ª Edição  

 

Tabela 12: Matérias do Jornal RN TV 2ª Edição. 

JORNAL RN TV 2ª EDIÇÃO 

28 de fevereiro 

Assunto Tempo 

1 Saúde 02:39 

2 Concurso  02:30 

3 Salários atrasados 01:58 

4 Economia 01:57 

5 Institucional 01:41 

6 Greve 01:09 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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O RN TV 2ª Edição, por ser um jornal de curta duração, traz no noticiário do dia 28 

de fevereiro seis temas centrais. Desse total, 22% tratam sobre saúde, 21% concurso, 17% 

salários dos servidores atrasados, além de assuntos econômicos, greve e institucional da Globo, 

como demonstrado no apêndice W. 

Em relação às edições passadas, o tema policial não foi abordado. No dia 26 de 

fevereiro, o assunto teve quase 50% de inserção e no dia seguinte, 27 de fevereiro de 2018, 

26%. 

Ainda comparando com os dias anteriores, no dia 27 de fevereiro, os temas centrais 

foram totalmente distintos e quanto ao dia 26, a única similaridade foi o assunto protesto. 

Percebe-se que essa edição, em especial, é diferente das demais analisadas, que guardam em si 

similaridades em relação aos temas utilidade pública, polícia e protesto. 

Em relação às ações transmídia, não houve, uma vez que não foi utilizada outra mídia 

para expansão de conteúdo. 

 

3.5 Análise do dia 01/03/2018 

 

3.5.1 Jornal Nacional 

                

Tabela 13: Matérias do Jornal Nacional. 

JORNAL NACIONAL 

01 de março 

Assunto Tempo 

1 Economia 10:04 

2 Judiciário 06:39 

3 Entretenimento 04:40 

4 Política 04:01 

5 Polícia 03:10 

6 Esporte 02:41 

7 Previsão do tempo 02:39 

8 Internacional/Política 02:30 

9 Internacional/Economia 02:16 

10 Acidente 01:54 
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11 Transporte 01:23 

12 Institucional da Globo 00:41 

13 Internacional/Eleições 00:19 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Nesta edição do Jornal Nacional, o tema polícia cai pela segunda vez, tendo o telejornal 

reservado para o assunto apenas 7% do seu tempo total. O assunto com maior destaque foi 

economia, com 24%, judiciário, 16%, entretenimento, 11%, e política, 9%, conforme apêndice 

Z. A edição abordou assuntos diversos, no total, 13, incluindo, além dos já citados temas 

centrais, esporte, polícia, transporte, acidente, entre outros. 

Se comparada às edições anteriores, em estudo, tem sido reservado ao judiciário uma 

fatia considerável do tempo total do noticiário. 

A matéria mais longa teve como tema central – entretenimento, como listado no 

apêndice Y, e tratou sobre a premiação do Oscar 2018, tendo apresentado o segredo do cinema 

no que se refere à utilização de efeitos especiais até a participação do elenco no processo de 

produção dos filmes.  

 

Figura 14: Matérias no Facebook do JN. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

 

Das 23 matérias apresentadas, nove foram replicadas no Facebook sem edição. Pela 

quarta vez seguida, a chamada do telejornal realizada na TV foi disponibilizada na referida rede, 

conforme figura 14. Os assuntos apresentados, de certa forma, como Dejavite (2006) aponta, 

trazem características da notícia light, especificamente a capacidade de distração, uma vez que 

ocupa o tempo livre, sem aborrecer, pois não traz temas enfadonhos ou que tendam a gerar 

estresse. 

A alimentação de conversas é outro ponto que caracteriza a notícia light, uma vez que, 

segundo Dejavite (2006), o noticiário oferece temas que facilitam as relações sociais. Entre 

esses assuntos, pode-se destacar as duas matérias mais longas do noticiário, uma já citada 

anteriormente que trata sobre o Oscar 2018 e outra sobre a decisão do Supremo que estabelece 

que transexuais podem mudar o nome sem fazer cirurgia. 

Outra matéria que se adequa é sobre a chegada do jogador de futebol Neymar ao Brasil 

que, após contusão durante jogo, fará cirurgia; assim como o caso Eliza Samudio, que se refere 

aos acontecimentos que envolveram o desaparecimento e morte da modelo e atriz. A matéria 

informa que a justiça mandou um dos acusados para o regime semiaberto. Dessa forma, as 

notícias se encaixam na definição de notícia light, pois, ao mesmo tempo que entretêm,  

atendem a necessidades de informação dos telespectadores (DEJAVITE, 2006). 

A foto na bancada indicando que o JN está no ar também foi utilizada, como mostra a 

figura 14. Embora não haja expansão de conteúdo e, portanto, não possa ser considerada ação 

transmídia, o post remete à categorização de Fechine et al. (2013), de subcategoria 

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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promocionais, que, segundo a autora, “contribuem para a construção de um efeito de acesso 

‘interno’ à instância de produção, despertando o interesse e promovendo o produto” (2013, p. 

43). 

 

3.5.2 Jornal Hoje 

 

Tabela 14: Matérias do Jornal Hoje. 

JORNAL HOJE 

01 de março 

Assunto Tempo 

1 Polícia 12:58 

2 Economia 07:49 

3 Segurança pública 03:47 

4 Saúde 03:40 

5 Previsão do tempo 02:43 

6 Política 02:20 

7 Internacional/Clima  02:08 

8 Internacional/Imigração 01:48 

9 Institucional 00:55 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A temática policial continua tendo muito destaque na edição do Jornal Hoje, tendo 

sido reservado a esse assunto 34%, como demonstrado no apêndice B1. Adicionando o tema 

central segurança pública, com 10% de inserção no referido noticiário, pode-se dizer que quase 

50%, metade do JH aborda assuntos policiais, uma vez que a temática segurança pública 

apresenta ações do governo para combate da violência em estados brasileiros. 

Nas três últimas edições analisadas, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2018, o tema 

teve, respectivamente, 30%, 47% e 37% de penetração no telejornal. Ou seja, esse tema central 

é bem marcado no Jornal Hoje. 

Sobre isso, além de Bourdieu (1997) e França (2009), Ignacio Ramonet (1999) 

considera o assunto de sumo interesse dos noticiários televisivos. “Os eventos produtores de 

imagens fortes – violências, guerras, catástrofes, sofrimentos de todos os tipos – tornam, 
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portanto, a proeminência na atualidade: eles se impõem aos outros assuntos mesmo que, em 

termos absolutos, sua importância seja secundária” (p. 27). 

No JH, economia também teve bastante espaço na edição deste dia 1º de março de 

2018, seguido por saúde e segurança pública, este último já citado anteriormente. 

                     

                      Figura 15: Matérias no Facebook do JH. 

 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/jornalhoje/ >. Acesso em: 01 mar. 2018. 

 

Diferente do Jornal Nacional, as matérias são curtas e nenhuma tem mais de três 

minutos de duração. No total, foram nove temas centrais. Das 22 matérias exibidas, conforme 

apêndice A1, apenas seis foram publicadas no Facebook, conforme figura 15, no entanto, trata-

se de ação crossmedia, pois não houve adaptação da informação à nova mídia, nem também 

expansão de conteúdo.  

 

                           Figura 16: Matéria no Instagram do JH 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/JornalHoje/>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

https://www.facebook.com/jornalhoje/
file:///C:/Users/taiannegomes/AppData/Local/Temp/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.instagram.com/JornalHoje/
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Neste dia 1º de março de 2018 também foi divulgado um post no Instagram com um 

pequeno resumo de uma matéria que foi ao ar na TV, tratando sobre transplante de órgãos. A 

legenda da postagem traz o lead do jornalismo (quem, quando, o quê, onde, por que e como), o 

que relaciona o mencionado conteúdo ao princípio “Narração de notícia” de Gambarato (2013).  

O vídeo divulgado, conforme figura 16, mostra uma pessoa recém-transplantada 

agradecendo à família do doador por ter autorizado o transplante. Esse conteúdo parece ter sido 

estrategicamente pensado para a referida rede e sofreu edição de modo a se adequar ao tipo de 

conteúdo veiculado no Instagram. 

  

3.5.3 Bom Dia RN 

       

Tabela 15: Matérias do Jornal Bom Dia RN. 

JORNAL BOM DIA RN 

01 de março 

Assunto Tempo 

1 Entretenimento 17:34 

2 Saúde 10:47 

3 Desemprego 07:55 

4 Doação 07:03 

5 Capacitação 05:59 

6 Polícia 05:49 

7 Economia 05:31 

8 Esporte 04:43 

9 Concurso  02:30 

10 Salários atrasados 02:08 

11 Previsão do tempo 01:48 

12 Abastecimento de água 00:44 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O destaque do Bom dia RN ficou para a temática entretenimento, com 24%, seguida 

por saúde, 15%, desemprego, 11%, e doação, 10%, como apresentado no apêndice D1. O tema 

central polícia teve 8% do tempo total do noticiário, guardando proporcionalidade em relação 

às demais edições aqui estudadas, o que demonstra que o referido tema não tem grande destaque 
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no mencionado telejornal. No entanto, embora a temática polícia parece ser inexpressiva se 

comparado a outros temas, na edição do Bom Dia RN, o noticiário traz quatro matérias sobre 

esse tema, cada uma com, em média, um minuto e meio de duração. 

A temática entretenimento, que teve o maior destaque no dia 1º de março, nas demais 

edições analisadas não chegou a 10%. A proeminência do tema se deve à entrevista no estúdio 

sobre a peça de William Shakespeare que será apresentada em Natal. Somente a entrevista teve 

nove minutos de duração. 

 A temática saúde é mais comum nesse telejornal, tendo 37% de inserção no dia 27 de 

fevereiro de 2018 e, no dia 28 de fevereiro de 2018, 29%. Nesse aspecto, os assuntos 

apresentados são de utilidade pública, uma vez que tratam sobre a quarta maior causa de 

afastamento no trabalho e dicas de como prevenir a Lesão por Esforço Repetitivo (LER), bem 

como sobre a intensificação do trabalho de combate ao mosquito Aedes Aegypti. 

No total, das 21 matérias, conforme listado no apêndice C1, sete trazem assuntos de 

utilidade pública. Dessa forma, destoa quando Dejavite (2006) aponta o que seria supostamente 

o objetivo do noticiário “difundir apenas os fatos que chamem a atenção, divirtam e mexam 

com as sensações das pessoas” (p. 68). 

A edição do Bom Dia RN também contraria a definição de infotainment. França (2009) 

enfatiza que o termo “apela ao popular, a sexualidade, a cobertura da vida de celebridades ou a 

transformação de gente comum em celebridade” (p. 205). Dessa forma, considerando toda a 

edição do dia 1º de março de 2018 do Bom Dia RN, o conceito de notícia light e infotenimento 

não se aplica nesse contexto. 

Quanto à expansão de conteúdo, não foi observada qualquer postagem no Instagram 

ou Facebook, apenas no site do G1 RN, onde o telejornal foi replicado na íntegra, sem edição 

específica para essa referida mídia. 

3.5.4 RNTV 2ª Edição  

 

Tabela 16: Matérias do Jornal RN TV 2ª Edição. 

JORNAL RN TV 2ª EDIÇÃO 

01 de março 

Assunto Tempo 

1 Chuva 07:16 

2 Esporte 04:51 

3 Economia 02:22 
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4 Institucional 01:41 

5 Acidente de trânsito 00:37 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

                 

O RN TV 2ª Edição foi dividido em dois grandes blocos: chuva, 43%, e esporte, 29%, 

conforme apêndice F1. Os temas não guardam similaridade com os apresentados nas edições 

anteriores, com exceção de economia, que teve 14%, e institucional, 10%. Há dois dias, a 

temática policial não é abordada pelo noticiário televisivo. 

Nesta edição, o noticiário apresentou cinco notícias, tendo destaque absoluto a chuva 

que caiu no Rio Grande do Norte, tendo sido reservado sete dos quinze minutos do telejornal. 

A temática esporte, embora tenha ficado em segundo lugar, teve a inserção de três matérias na 

edição deste dia 1º de março de 2018 no mencionado telejornal. Outra matéria sobre a temática 

economia trata sobre a taxa de desemprego que caiu no Rio Grande do Norte, tendo 19 mil 

pessoas conseguido trabalho no último semestre, como listado no apêndice E1. 

Os conteúdos explorados, de certa forma, tratam-se de variedades que alimentam 

conversas e que permitem a socialização (DEJAVITE, 2006). Diferente do Bom Dia RN, os 

assuntos não são um serviço de utilidade pública para o telespectador. O mesmo se observa em 

relação aos dias anteriores. 

O infotenimento é observado também quando o RN TV 2ª Edição foca em fatos que 

chamam a atenção e mexem com as sensações do telespectador, prova disso são as matérias 

“chuva de 32 milímetros alaga ruas e deixa carro submerso em Natal”, com mais de sete minutos 

de duração, e “carro bate em carreta, pega fogo e motorista morre carbonizado na BR”. 

Quanto à expansão de conteúdo, não houve, uma vez que nenhuma outra mídia foi 

utilizada para esse fim. 

 

3.6 Análise do dia 02/03/2018 

 

3.6.1 Jornal Nacional 

 

Tabela 17: Matérias do Jornal Nacional. 

JORNAL NACIONAL 

02 de março 

Assunto Tempo 

1 Judiciário 07:14 
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2 Polícia 05:46 

3 Entretenimento 04:29 

4 Política 03:34 

5 Saúde 03:00 

6 Internacional/Economia 02:43 

7 Chuva 02:33 

8 Previsão do tempo 02:17 

9 Estiagem 02:02 

10 Internacional/Política 01:54 

11 Esporte 01:53 

12 Institucional 00:41 

13 Economia 00:15 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Nesta edição, o Jornal Nacional é composto por 21 matérias sobre 13 temas centrais, 

conforme apêndice G1. As notícias com maior destaque foram sobre judiciário, polícia, 

entretenimento e política. Os assuntos policiais que tinham sofrido uma queda nas duas últimas 

edições voltaram a ter lugar de destaque no telejornal. 

Embora o tempo dedicado ao judiciário seja maior, a quantidade de matérias policiais 

superam. Das 21 notícias, cinco abordaram o tema policial, como “PM condenado a 119 anos 

de prisão por chacina”, “Médico é preso suspeito de abusar sexualmente nove mulheres” e 

“Mais de uma tonelada de cocaína é apreendida no Rio de Janeiro”. 

Outro fato importante é que as notícias sobre judiciário tratam de questões policiais 

também, como “Justiça do RS decide que réus da boate Kiss não vão a júri popular” e “Ex-

secretário de Saúde de Cabral acusa Pezão de ter recebido propina”. 

No que tange à questão do infotenimento, Tarruella e Gil (1997, apud Dejavite, 2007) 

elenca as características da notícia light – capacidade de distração, espetacularização e 

alimentação das conversas e afirma 

 

Ao que parece, nada mais é do que a solicitação feita pelo receptor da 

sociedade da informação que espera encontrar uma matéria que, ao mesmo 

tempo que satisfaça suas necessidades e seus interesses de formar e informar, 

também distraia e permita-lhe vivenciar o fato, já que é o consumo da 

informação é feito naquele tempo destinado ao lazer, à diversão (Dejavite, 

2007, p. 70-71). 
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Comparando com a edição passada, de 1º de março de 2018, o tema judiciário, 

entretenimento e política continuam entre os assuntos com mais destaque. 

Novamente, a matéria mais longa do noticiário tratou sobre a temática entretenimento, 

especificamente sobre o brasileiro Carlos Saldanha que concorre ao Oscar 2018 no quesito 

melhor animação. 

No Facebook, o Jornal Nacional publicou 13 matérias, conforme figura 17. À medida 

que eram apresentadas no noticiário na televisão, as notícias eram disponibilizadas na referida 

rede. No entanto, não houve edição ou qualquer estratégia de transmidiação. 

Outra postagem que tem sido recorrente, observada, inclusive, nos dias anteriores da 

semana em análise, trata-se da divulgação diária da foto dos apresentadores na bancada do 

Jornal Nacional. Esse tipo de post não parece evidenciar um tipo de estratégia transmídia, uma 

vez que não envolve expansão de conteúdo, no entanto, assemelha-se a uma espécie de teaser 

com a intenção de chamar atenção do internauta para o que está por vir. 

  
                   Figura 17: Matérias no Facebook do JN. 
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 Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

Durante todo o telejornal, a única referência à internet foi para informar que no Globo 

Play estava disponível um quiz para testar os conhecimentos do público sobre o Oscar, 

conforme figura 18. O quiz é uma ação transmídia, pois expande o conteúdo da TV para outra 

mídia. No entanto, não é disponibilizado no Facebook ou no Instagram nada sobre o assunto. 

A previsão do tempo é disponibilizada por região no Globo Play e, embora, seja uma 

ação de expansão de conteúdo, uma vez que na televisão apenas a previsão nacional é 

apresentada, o Jornal Nacional não disponibiliza no Facebook o link para as previsões regionais. 

Dessa forma, pode-se inferir que não há ação transmídia do conteúdo da TV para as redes 

sociais estudadas. 

               

              Figura 18: Matérias no Facebook do JN. 

 

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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Fonte: Disponível em: <https://www.globoplay.com/JornalNacional/>. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

3.6.2 Jornal Hoje 

 

Tabela 18: Matérias do Jornal Hoje. 

JORNAL HOJE 

02 de março 

Assunto Tempo 

1 Polícia 14:09 

2 Judiciário 07:09 

3 Entretenimento 03:55 

4 Internacional/Economia 03:01 

5 Previsão do tempo 02:57 

6 Política 01:26 

7 Esporte 01:18 

8 Institucional 00:51 

9 Alagamento 00:33 

10 Internacional/Política 00:32 

11 Chuva 00:29 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O telejornal foi dividido em 11 temas centrais. A temática policial continua de maior 

destaque do noticiário com quase 40% do tempo total do telejornal, como demonstrado no 

apêndice J1. O assunto, ao longo dessa semana de análise, apresenta sempre mais de 30% de 

https://www.globoplay.com/JornalNacional/
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inserção no tempo do noticiário. Dessa forma, é possível inferir que esse é o tema principal do 

Jornal Hoje. 

Diferente do que acontece nos demais noticiários, essa temática é bem marcada no JH, 

parecendo ser uma pauta fixa que é alimentada diariamente com novos acontecimentos. 

Exemplo disso são as matérias “Polícia prende dois homens com quase dois milhões de reais” 

e “Polícia apreende 1,3 tonelada de cocaína”, listadas no apêndice I1. 

Tiveram destaque na edição do dia 02 de março de 2018 judiciário, com 20%, 

entretenimento, 11%, e previsão do tempo, 8%. 

As notícias, de maneira geral, não trazem informações de utilidade pública, apresentam 

temas gerais que parecem não interferir diretamente na vida da população brasileira, embora 

haja reflexos indiretos, como, por exemplo, “Neymar é aguardado em BH, onde vai operar o 

pé”, “Venezuela adia eleições presidenciais para o dia 20 de maio”, e “Temer discute com 

aliados nome de um civil para comandar o Ministério da Defesa”. Portanto, lembra o que 

Bourdieu (1997) fala sobre a TV afastar o cidadão de informações importantes para o exercício 

de direitos democráticos. 

               

                   Figura 19: Matérias no Facebook do JH. 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.facebook.com/jornalhoje/ >. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

https://www.facebook.com/jornalhoje/
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Quanto ao uso das redes sociais, no Facebook, o JH postou seis matérias das 17 

exibidas na TV. Todas utilizaram estratégia crossmedia, pois foram replicadas na referida rede 

sem nenhuma edição ou complemento.  

As notícias postadas no Facebook se dividiram em policial, judiciário, política, 

entretenimento e institucional, essa última relacionada à campanha da Globo “Que Brasil você 

quer para o futuro?”. 

No Instagram ocorreu o maior número de postagens, desde o início desta análise, 

conforme figura 20. Na primeira postagem do Instagram, abaixo destacada, o jornalista Tiago 

Scheuer fez um vídeo abordando a previsão do tempo, com linguagem bem descontraída “E aí 

galera, sextou!”, anunciou o risco de chuva forte em alguns estados brasileiros. Na legenda do 

vídeo também se observa abordagem leve, “Quer saber a previsão do tempo para o final de 

semana? Vem na do @xoia que é sucesso! Às 13h20 no #JornalHoje e logo depois no nosso 

site”. 

Outro vídeo é o da jornalista Patrícia Falcoski tratando sobre preços abusivos cobrados 

por flanelinhas nas ruas de São Paulo. O vídeo apresenta linguagem leve. A jornalista está na 

sala de edição e, na ocasião, apresenta aos seguidores o editor de imagens. Levando em conta 

a categorização de Fechine et al. (2013), trata-se de conteúdos reformatados, que oferecem 

informações da televisão, com algumas variações, da subcategoria antecipação, uma espécie de 

teaser do que será veiculado na TV. 

 

 Figura 20: Matérias no Instagram do JH. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/JornalHoje/>. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

A última postagem é de entretenimento abordando o Oscar. O post traz imagem de 

cada um dos quatro filmes indicados ao Oscar 2018 que são protagonizados por mulheres. A 

legenda informa, “Em meio às críticas à falta de protagonistas femininas nas telas, este ano, as 

mulheres vieram com tudo”. A postagem foi disponibilizada logo após a matéria ter sido exibida 

na TV e sugere, ainda na legenda, “reportagem do #jh no link da bio”. 

Nesta edição do JH, pode-se afirmar que, em relação ao princípio “Extensões”, de 

Gambarato (2013), foram três considerando as postagens no Instagram. Os posts têm a 

capacidade de espalhar conteúdo, no entanto, não é possível explorar o assunto em 

profundidade, uma vez que é um breve resumo da notícia. 

Quanto às “Plataformas de mídia e gêneros”, só a web foi utilizada, Instagram, nesse 

caso, porque o Facebook apenas replicou conteúdo, não estendeu a narrativa. Em relação a 

gêneros, foi variedades, incluindo o tema cidades, previsão do tempo e entretenimento. Quanto 

à “Estética”, outro princípio apontado por Gambarato (2013), faz-se uso de recursos visuais, no 

caso vídeos e fotos. 

 

 

file:///C:/Users/taiannegomes/AppData/Local/Temp/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.instagram.com/JornalHoje/
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3.6.3 Bom Dia RN 

       

Tabela 19: Matérias do Jornal Bom Dia RN. 

JORNAL BOM DIA RN 

02 de março 

Assunto Tempo 

1 Entretenimento 16:56 

2 Chuva 11:35 

3 Esporte 11:15 

4 Polícia 05:09 

5 Educação 04:57 

6 Saúde 03:42 

7 Economia 03:03 

8 Segurança 02:55 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Nesta edição, o tema entretenimento teve, pela segunda vez, consecutiva, o maior 

destaque, com 26%, conforme apêndice L1. No entanto, nas demais edições, de 26 a 28 de 

fevereiro de 2018, o tema não teve destaque, tendo penetração, respectivamente, de 3%, 0% e 

8%. A alta inserção do tema no noticiário se deu por conta da divulgação da agenda de shows 

do fim-de-semana, abordando os temas “Projeto Clube do Samba Potiguar” e o “Show da banda 

Cafonight”. 

A outra temática com maior inserção foi chuva e esporte, com 18%, polícia, 8%, e 

educação, 8%. Saúde, que costuma ser o tema central com bastante destaque no Bom Dia RN, 

teve apenas 6% de penetração em relação ao tempo total do telejornal e abordou apenas o risco 

da automedicação. 

O esporte traz resultados dos jogos realizados no dia anterior, 1º de março de 2018, e 

trata também sobre reunião para definir estratégia para garantir a segurança no Clássico Rei, 

América versus ABC, como demonstrado no apêndice K1.  

Diante da edição do Bom Dia RN, percebe-se o que Ramonet (1999) afirma em relação 

ao noticiário, “informação e divertimento tendem a confundir-se” (p. 132-133). Nesse sentido, 

o conteúdo do mencionado telejornal também lembra a definição de Dejavite (2007) sobre o 

termo notícia light, informação de fácil entendimento e de circulação intensa, que visa distrair 

o receptor. 
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   Figura 21: Matéria no Facebook da Inter TV Cabugi. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/intertvrnoficial/>. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

Quanto ao uso de redes sociais, pela primeira vez na semana em análise, o perfil da 

Inter TV Cabugi realiza postagem no Facebook e no Instagram, conforme figuras 21 e 22. No 

entanto, trata-se de chamadas dos programas que serão exibidos no dia seguinte, o Rota Inter 

TV e o Resenhas do RN. Portanto, não há relação com o conteúdo dos telejornais locais 

estudados e, por consequência, não se configura uma ação transmídia. 

                   

Figura 22: Matéria no Instagram da Inter TV Cabugi. 

  

Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/intertvrn/?hl=pt-br />. Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

 

file:///C:/Users/Taianne/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.facebook.com/intertvrnoficial/
file:///C:/Users/Taianne/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.instagram.com/intertvrn/%3fhl=pt-br%20/
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3.6.4 RNTV 2ª Edição  

 

Tabela 20: Matérias do Jornal RN TV 2ª Edição. 

JORNAL RN TV 2ª EDIÇÃO 

02 de março 

Assunto Tempo 

1 Manutenção de via pública 03:49 

2 Entretenimento 02:34 

3 Ressaca do mar 02:30 

4 Alagamento 01:47 

5 Salários atrasados 00:48 

6 Polícia 00:44 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

As edições dos telejornais não guardam similaridade em relação a temas. Os assuntos 

apresentados deste dia 02 de março de 2018 tratam sobre manutenção de via pública, 

correspondendo a 31% do tempo total do telejornal; entretenimento, com 21%; ressaca do mar, 

20%; alagamento, 15%; salários atrasados, com 7%; e polícia, 6%, conforme apresentado no 

apêndice N1. 

Os temas são explorados de maneira informativa e, de certa forma, o noticiário cobra 

do poder público ações para melhoria da via pública, dos alagamentos e dos salários atrasados, 

por exemplo. 

A edição, portanto, não se encaixa no conceito de infotenimento quando, 

especificamente, França (2009) sugere que o entretenimento virou pauta do telejornalismo. No 

entanto, levando em conta o que Dejavite (2006) propõe, a edição se adequa à notícia light, uma 

vez que, para autora, o entretenimento é a ausência de tédio.  

 

Para o receptor, o entretenimento é simplesmente aquilo que entretém, vale 

dizer, a ausência do tédio. Basicamente, a separação entre informação e 

diversão não tem nenhum sentido para o público, pois o oposto da mensagem 

de entretenimento veiculada pela mídia não é o conhecimento informativo, 

mas o conteúdo que não lhes agrada, as matérias enfadonhas, que não atraem 

a atenção (p. 76). 

 

Quanto à expansão de conteúdo, não se observa no referido noticiário. A edição do RN 

TV 2ª Edição é apenas desmembrado em matérias e disponibilizado na página da internet do 

G1 RN.  
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3.7 Análise do dia 03/03/2018 

 

3.7.1 Jornal Nacional      

   

Tabela 21: Matérias do Jornal Nacional. 

JORNAL NACIONAL 

03 de março 

Assunto Tempo 

1 Saúde 08:01 

2 Esporte 06:44 

3 Entretenimento 05:17 

4 Segurança 04:51 

5 Chuva 03:43 

6 Política 03:34 

7 Polícia  03:15 

8 Previsão do tempo 02:34 

9 Institucional da Globo 02:04 

10 Internacional/Política 02:03 

11 Internacional/Clima 01:03 

12 Enchente 00:18 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Na edição de sábado, dia 03 de março de 2018, a temática com maior destaque foi 

saúde, depois esporte e entretenimento. Além desses temas, o noticiário tratou de outros 10 

assuntos, como segurança, chuva, política, polícia e outros, conforme apêndice P1. 

O tema polícia não é constante, pelo que se observa ao longo dessa semana de análise. 

Algumas vezes com destaque maior, outras vezes o assunto é abordado de forma inexpressiva 

se comparado ao tempo total do telejornal. 

Diferente dos demais dias, esporte e entretenimento tiveram destaque, sendo entre os 

assuntos abordados a operação do jogador Neymar, a vitória do Flamengo contra o Botafogo, 

além de campeonato realizado na descida das escadarias de Santos. Novamente, a matéria mais 

longa tratou sobre o Oscar 2018, tendo mais de cinco minutos de inserção no telejornal, como 

apresentado no apêndice O1.   
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O fato relatado logo acima se encaixa com a definição de Dejavite (2007) sobre o 

termo notícia light, que, segundo a autora, o jornalismo de Infotenimento é o espaço destinado 

às matérias que tem como objetivo informar e entreter, tratando, por exemplo, sobre assuntos 

como estilo de vida, fofocas etc.  

Quanto à expansão de conteúdo, também no sábado, o comportamento do Jornal 

Nacional é o mesmo quanto às postagens no Facebook. Foi realizada como nos dias anteriores 

uma postagem com a chamada do telejornal, a mesma divulgada na TV. Em seguida, é 

disponibilizada no perfil do JN uma imagem dos apresentadores com a informação “Boa noite! 

O #jn está no ar!”. 

O post com a foto dos apresentadores do Jornal Nacional, embora não seja uma ação 

transmídia, uma vez que não há expansão de conteúdo, aproxima-se do princípio imersão de 

Fechine et al. (2013), uma vez que possibilita um mergulho mais profundo nos bastidores do 

telejornal. 

 
 Figura 23: Matérias no Facebook do JN. 

 

  

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalNacional/>. Acesso em: 03 mar. 2018. 

 

Na sequência, foram postadas seis notícias no Facebook. Também não se evidencia a 

expansão de conteúdo exibido na TV. Diferente dos outros dias, o número de posts foi inferior. 

As notícias apresentadas abordam esporte, entretenimento, saúde, polícia, matéria institucional 

que trata sobre a campanha “Que Brasil você quer para o futuro?” e, por fim, a previsão do 

tempo.  

https://www.facebook.com/JornalNacional/
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Essa última postagem, conforme figura 23, não disponibiliza link para as previsões do 

tempo por região. Isso contraria o que Flores propõe em relação à dificuldade de um jornalismo 

transmídia considerando notícias 24 horas. Isso, porque, a previsão do tempo possibilita um 

certo agendamento e, portanto, facilita a produção de um material específico que vai além do 

conteúdo exibido na mídia principal. 

 

3.7.2 Jornal Hoje 

 

Tabela 22: Matérias do Jornal Hoje. 

JORNAL HOJE 

03 de março 

Assunto Tempo 

1 Entretenimento 03:59 

2 Internacional/Política 03:22 

3 Energia elétrica 02:33 

4 Saúde 02:18 

5 Pontos facultativos 02:04 

6 Previsão do tempo 01:35 

7 Segurança 01:32 

8 Esporte 01:31 

9 Política 01:26 

10 Internacional/Clima 01:22 

11 Institucional 00:54 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

No último dia de análise do Jornal Hoje, foram 16 matérias divididas em 13 temas 

centrais, como listado no apêndice Q1. Pela primeira vez, o tema polícia aparece no telejornal 

com inserção de menos de 30%, neste caso, 16%. No entanto, ainda assim é o tema com maior 

destaque.  

Em termos de tempo, o segundo com maior inserção na edição do JH foi a temática 

entretenimento, com 13%, política internacional, com 11%, e energia elétrica, com 8%, como 

apresentado no apêndice R1. Sobre isso, foi observado que assuntos relacionados a 

entretenimento só foram divulgados na sexta e no sábado, dias 02 e 03 de março de 2018, 
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respectivamente, sobre a participação feminina no Oscar 2018 e uma crônica internacional em 

Los Angeles – a capital do cinema. 

Nesse sentido, Dejavite (2006) esclarece que “a atividade jornalística tem, sim, a 

função de divertir (apesar de quase sempre ser apresentada ao público como algo sem humor e 

pesado)” (p. 89). 

                      

                     Figura 24: Matérias no Facebook do JH 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/JornalHoje/>. Acesso em: 03 mar. 2018. 

 

Em relação às redes sociais, neste sábado em questão, foram realizadas sete postagens 

no Facebook. O material foi replicado da televisão para a referida rede, sem qualquer edição. 

Um dos posts é a chamada do noticiário, a mesma veiculada na TV, foi publicada no Facebook 

minutos depois de sua exibição. As outras seis trataram sobre temas diversos: segurança, 

judiciário, entretenimento, ponto facultativo, polícia e política internacional. 

Dessa forma, não se observa ação transmídia no Facebook. A partir das postagens 

realizadas, conforme figura 24, pode-se inferir a utilização apenas de estratégia crossmedia. O 

https://www.facebook.com/JornalHoje/
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termo, de maneira geral, é definido como a utilização de diversos meios para divulgação de 

uma mesma história, apenas adaptando a mensagem a um formato específico para cada mídia. 

(RENÓ; RENÓ, 2013). 

 

Figura 25: Matéria no Instagram do JH. 

 
Fonte: Disponível em: < https://www.instagram.com/jornalhoje/ >. Acesso em: 03 mar. 2018. 

 

No Instagram, conforme figura 25, foi postada foto e legenda acerca da matéria que 

trata sobre o fim dos pontos facultativos em município de Santa Catarina. A mesma matéria 

divulgada no Instagram foi também replicada no Facebook. Não se observa expansão de 

conteúdo, apenas, replicação do material que foi divulgado na TV. 

O post informa “A prefeitura de São João Batista (SC) decretou o fim dos pontos 

facultativos. É uma decisão polêmica, que muda a rotina de escolas, creches e até postos de 

saúde. Você concorda? Reveja a reportagem na nossa página g1.com.br/jornalhoje”.  

A postagem parece utilizar o princípio “Engajamento”, de Gambarato (2013), uma vez 

que cria mecanismo de interação. No entanto, como não há expansão de conteúdo, não se pode 

inferir que houve a utilização da estratégia transmídia. Além disso, observa-se 65 comentários 

respondendo o questionamento feito, mas não há qualquer resposta do referido telejornal, nem 

tampouco as participações dos seguidores são curtidas.  

 

3.7.3 RNTV 2ª Edição  

 

Tabela 23: Matérias do Jornal RN TV 2ª Edição. 

JORNAL RN TV 2ª EDIÇÃO 

03 de março 

Assunto Tempo 

https://www.instagram.com/jornalhoje/
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1 Saúde 02:24 

2 Esporte 02:07 

3 TV Digital 02:04 

4 Tecnologia 01:45 

5 Entretenimento 01:45 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

                

No sábado, dia 03 de março de 2018, assim como acontece com o noticiário nacional, 

a edição traz temas mais leves. Embora o tema saúde tenha o maior tempo de inserção no 

telejornal, com 24%, esporte e TV digital tem 21% cada e tecnologia e entretenimento, 17%, 

conforme apêndice T1. 

Entre os temas exibidos no noticiário, como listado no apêndice S1, estão “Caravana 

Digital proporciona lazer e aprendizado em bairro de Natal”, “Jovens influenciam o mercado 

tecnológico em Natal” e “Paralamas do Sucesso faz show em Natal”. O caráter de variedades 

que o telejornal traz, além dos temas leves apresentados, faz lembrar a noção de omnibus de 

Bourdieu, de notícias que não choquem, não envolvam disputas e que formam consenso. 

Ainda são realizadas duas postagens no Instagram. O primeiro post traz uma chamada 

do programa RN TV Rural, conforme figura 26. Trata-se do mesmo material apresentado na 

TV. O texto é descontraído. “A @ivanucialopes mandou esse convite especial, mas esqueceu 

de mandar junto um pouquinho de doce de banana pra gente. Poxa, Ivanúcia!”. 

 

Figura 26: Matéria no Instagram da Inter TV Cabugi. 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/intertvrn/?hl=pt-br />. Acesso em: 03 mar. 2018. 

 

file:///C:/Users/Taianne/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.instagram.com/intertvrn/%3fhl=pt-br%20/
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Não houve expansão de conteúdo, pois o mesmo vídeo veiculado na TV foi 

disponibilizado na referida rede social. A novidade foi a publicação de fotos no stories do 

Instagram, conforme figura 27, abordando a caravana digital que está visitando bairros de Natal 

com intuito de tirar dúvidas acerca da TV digital. 

          

             Figura 27: Matérias no Instagram (stories) da Inter TV Cabugi. 
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Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/intertvrn/?hl=pt-br />. Acesso em: 03 mar. 2018. 

 

Considerando o Modelo Analítico de Projeto Transmídia de Gambarato (2013), a 

“Premissa” da ação em questão é a divulgação do sinal digital e do desligamento da TV 

analógica. O princípio “Extensão” utiliza conteúdos reais das notícias, no entanto, não 

possibilita explorar a narrativa em profundidade; quanto às “Plataformas de mídia e gêneros”, 

foi utilizada a web, especificamente, o Instagram, e em relação ao gênero, pode-se inferir que 

se trata de informação de utilidade pública; e, por fim, sobre o princípio “Estética”, o recurso 

visual usado foi foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Taianne/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttps:/www.instagram.com/intertvrn/%3fhl=pt-br%20/


102 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que, ao longo do trabalho, os termos notícia light, 

omnibus e infotenimento foram tratados como sinônimos, uma vez que a conceituação dos 

temas pareceu bastante similar. Dito isto, será agora, após análise, apresentado o resultado 

consolidado dos telejornais considerando o viés informativo e de entretenimento para, em 

seguida, apontar se há adesão do Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia RN e RN TV 2ª Edição 

ao modelo analítico de projeto transmídia, proposto por Gambarato (2013). 

Em uma das definições, a notícia light é colocada por Dejavite (2006) como aquilo 

que simplesmente entretém, a ausência de tédio. De fato, é possível que para muitos 

telespectadores assistir o noticiário seja considerado como um momento de lazer. No entanto, 

é importante destacar que este trabalho analisou o conteúdo divulgado nos telejornais e não o 

tempo que os espectadores dedicam aos noticiários televisivos. 

Durante a análise, pode-se verificar, em muitos momentos, o que Bourdieu (1997) 

chamou de omnibus, variedades que atraem e distraem, porque, especificamente, esse autor se 

referia ao conteúdo abordado nos telejornais. Bourdieu (1997), inclusive, tem uma visão muito 

pessimista em relação às notícias apresentadas nos jornais televisivos. 

No entanto, mesmo o omnibus tendo sido apontado durante a análise dos telejornais 

em questão, fica a pergunta: até que ponto notícias policiais, do judiciário, de saúde e de outros 

temas gerais são variedades que afastam o cidadão de informações pertinentes que deveria 

possuir para exercer seus direitos democráticos, como Bourdieu (1997) afirma? 

Se partirmos da ideia de Braudy (2003, apud DEJAVITE, 2006) de que tudo traz 

implícito em si um tipo de entretenimento, pode-se afirmar que as notícias de utilidade pública, 

por exemplo, exploradas, principalmente, pelo Bom Dia RN, não possuem um viés informativo 

superior ao de entretenimento? 

Pode ajudar, nessa questão, a apresentação dos dados consolidados dos principais 

temas apresentados pelos telejornais estudados na semana de 26 de fevereiro a 03 de março de 

2018. 

O Bom Dia RN, por exemplo, teve 25 temas diferentes e 20% do tempo total do 

mencionado telejornal foi dedicado a assuntos de saúde, 12% para entretenimento, 10% para 

esporte, 7% correspondeu a notícias policiais, 6% se referiu às chuvas no estado do Rio Grande 

do Norte e 5% do tempo foi reservado a matérias de entretenimento.  
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Mesmo com temáticas variadas, constatou-se que assuntos fora do tema central 

“utilidade pública” trouxeram um serviço útil para o dia-a-dia do telespectador. O noticiário em 

questão tem esse traço bem marcado, diferente dos demais telejornais estudados. 

Quanto ao RN TV 2ª Edição, o viés é de informes gerais sobre acontecimentos que 

marcaram o dia ou acerca de assuntos que estão repercutindo na imprensa. No total, foram 21 

temas centrais abordados ao longo da semana analisada. O tema policial é bem destacado, sendo 

dedicado a ele quase 15% do tempo total, esporte e utilidade pública ficaram em segundo lugar, 

com 10% de inserção, seguidos por chuva, saúde, greve e entretenimento com, respectivamente, 

9%, 6%, 5% e 5%. 

Os outros dois objetos de análise, do cenário nacional, são o JN e o JH. O Jornal 

Nacional abordou na semana estudada 22 diferentes temas centrais, mas cerca de 50% do 

telejornal foi reservado, basicamente, às seguintes temáticas: política, 15%; policial, 13%; 

esporte, 12%; judiciário, 11%; economia, 8%; e entretenimento 7%.  

O Jornal Hoje também apresenta assuntos variados, no total, também, 22 temas 

diferentes. A temática policial é bem marcada, sendo reservada a ela 24% do tempo total do 

telejornal. Outros assuntos que têm destaque diário são: política, 14%; esporte, 11%; economia, 

8%; saúde e segurança, ambas com 7% cada; e entretenimento, 6%. 

Dito isto, Bourdieu (1997) é categórico ao afirmar que o alimento predileto da 

imprensa sensacionalista é sangue, sexo, drama e crime, pois sempre fizeram vender. No 

entanto, o que se percebe é que, embora os telejornais estudados abordem questões policiais, 

essa não parece ser a pauta principal, com exceção do Jornal Hoje que apresenta quase 25% de 

notícias sobre essa temática.  

Ainda nesse sentido, França (2009) afirma que o popular, a sexualidade, a cobertura 

da vida de celebridades são assuntos recorrentes, porém, da mesma maneira, não foi possível 

observar destaque a esses temas nos noticiários estudados.  

Da mesma forma, não se constatou o traço marcante do entretenimento no conteúdo 

apresentado pelos noticiários televisivos estudados. Percebe-se que o entretenimento está 

presente na edição, mas não é a pauta principal. Tirando o Bom Dia RN, que dedicou 12% de 

suas edições ao tema, os demais telejornais tiveram entre 5 e 7%. 

Quanto ao modelo analítico, proposto por Gambarato (2013), o que se percebe é a 

utilização insipiente da estratégia transmídia. De maneira geral, os conteúdos novos não 

parecem ter sido produzidos com intuito de expandir conteúdo da TV para outras mídias. 
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O Facebook é utilizado, na maior parte, como espaço para reprodução do conteúdo 

exibido na televisão e, portanto, ao longo da análise, não se observou adesão ao modelo 

analítico de projeto transmídia, de Gambarato (2013).  

Entre todos os telejornais estudados, somente no JH verificou-se uma tendência à 

utilização crescente de ampliação de conteúdo da TV para outras mídias. Quanto ao modelo 

analítico de projeto transmídia, proposto por Gambarato (2013), os princípios foram aplicados 

apenas no Instagram, pois no Facebook só houve replicação de conteúdo veiculado, 

primeiramente, na TV.  

Entre os princípios utilizados, estão 1) “Premissa e propósito”, tendo sido identificado 

o viés informativo, no entanto, as postagens apresentaram linguagem leve, divertida, o que 

demonstra adaptação ao perfil da rede social Instagram; 2) “Plataformas de mídia e gêneros”, 

uma vez que utiliza outro dispositivo, além da TV, para expansão de conteúdo. As notícias 

também foram divulgadas nos sites das emissoras e no Globo Play, mas essas plataformas não 

foram objeto de análise deste estudo.  Em relação a gêneros, o mais comum foi variedades, uma 

vez que abordou temas como cidades, previsão do tempo e entretenimento. 

O princípio 3) “Extensões” também foi bastante utilizado. Quanto a isso, observou-se 

que o material mantém as características originais, mas enriquece o conteúdo inicial divulgado 

na TV, em outras palavras, amplia a narrativa. No entanto, não explora em profundidade, no 

geral, os posts apresentam um breve resumo da notícia e acrescentam mais algumas 

informações. 

O princípio 4) “Estética” pode ser observado no que se refere ao uso de recursos visuais, 

no caso vídeos e fotos, sendo imagens que parecem querer fisgar a atenção do público; quanto 

ao 5) “Narração da notícia”, parte das postagens traz, na legenda ou nos vídeos, uma espécie de 

lead do jornalismo (quem, quando, o quê, onde, por que e como), o que adequa o conteúdo ao 

mencionado princípio. 

Também foi utilizado o 6) “Engajamento”, uma vez que cria mecanismo de interação, 

porém, não interage. Ou seja, o perfil do referido noticiário no Instagram é de mão única, não 

busca gerar engajamento e, portanto, parece não criar vínculo com o seguidor. 

Após análise, percebe-se que os princípios elencados por Gambarato (2013) são 

fundamentais na concepção de um projeto transmídia. Estabelecer os princípios a seguir é o 

melhor caminho para tanto, uma vez que o conceito em si de transmidiação pressupõe ação 

estratégica, envolve planejamento. 
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Nas postagens do Jornal Hoje foi verificado o uso de vários princípios, daqueles 

listados por Gambarato (2013). No entanto, no caso estudado, não se observa uma estratégia, 

uma vez que não há constância definida, nem tampouco um padrão.  

Como observadora não participante, foi constatada algumas oportunidades de 

expansão de conteúdo como, por exemplo, nas matérias relacionadas ao Oscar 2018. O Jornal 

Nacional anunciou na edição da TV um quiz disponível no site G1 RN. Esse material poderia 

ter sido utilizado nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, pois além de ter o perfil de 

assunto da referida rede, poderia ter gerado uma boa repercussão e uma maior participação do 

público. 

No entanto, o que se observa no JN é um certo retrocesso. Primeiro, levando em conta 

pesquisa anterior de Gomes e Kneipp (2017), em 2017, havia uma ação transmídia recorrente 

no Facebook. A previsão do tempo, antes disponibilizada na mencionada rede social como 

conteúdo complementar, por região, não é mais observada, conforme apresentado nesta 

pesquisa. 

Flores (2012) afirma que uma das dificuldades de um jornalismo transmídia é a 

necessidades de produção de notícia contínua, 24 horas. Nesse sentido, a previsão do tempo é 

um dos poucos conteúdos que permite um certo agendamento, mas, atualmente, como já dito, 

o JN não faz mais uso desse tipo de extensão de conteúdo no Facebook. 

Importante destacar que o que se chamou de retrocesso pode ser uma ação estratégica 

da própria emissora, considerando, por exemplo, o baixo número de acessos. Quanto a isso, não 

foi feito contato com a produção do referido telejornal para entender a decisão de não mais 

expandir conteúdo da previsão do tempo da TV para o Facebook. 

Outro ponto observado foi o abandono do Instagram. Na concepção deste trabalho, na 

fase do projeto de pesquisa, o Jornal Nacional possuía uma conta no Instagram que, 

basicamente, apresentava a foto diária dos jornalistas na bancada do telejornal. No entanto, ao 

longo da pesquisa, o JN excluiu a conta na mencionada rede, ficando apenas com o Facebook. 

A questão da não utilização estratégica das redes sociais digitais também pode estar 

relacionada ao lucro obtido com a venda de espaços publicitários no site do G1 nacional e local. 

Direcionar o telespectador para o referido site amplia o número de acessos e, portanto, interfere 

diretamente no valor dos espaços para propaganda. Diferente disso, no Facebook e no 

Instagram, o lucro não é revertido para a emissora, como acontece no G1, pois tanto a Globo 

quanto a Inter TV Cabugi estão submetidas as regras das mencionadas redes sociais. Além 

disso, o custo para implantar as estratégias transmídia no Facebook e no Instagram pode não 

compensar a visualização que os telejornais terão nas referidas redes. 
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Nos telejornais locais, considerando também que as equipes são ainda mais reduzidas, 

a produção específica de conteúdo para as redes sociais se torna ainda mais desafiadora. Mesmo 

quando se faz uso do stories, como se observou em uma ocasião, não se aprofunda a narrativa, 

o que torna a utilização da estratégia transmídia insipiente. 

Agora, tratando sobre todos os noticiários estudados, de maneira geral, a partir da 

análise, infere-se que o telespectador, em momento algum, é convocado a participar, a interagir. 

A transmidiação, como apontado no início deste trabalho, surge como uma possibilidade de 

assegurar o engajamento do público, acompanhando o espectador na rua e também em casa, 

dentro e fora do horário de exibição do jornal. No entanto, não se verifica uma tendência à 

ampliação do espaço de participação do público no Facebook e no Instagram. 

A análise concluiu que o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia RN e RNTV 2ª edição 

utilizam as redes sociais, em sua maior parte, como espaço para reprodução de conteúdo já 

divulgado na TV, o que configura a estratégia crossmedia, não transmídia. Apenas no JH é 

possível observar a utilização crescente da estratégia transmídia, porém, como dito acima, não 

se observa interação com o seguidor, o que diverge da ideia da transmidiação, que é uma ação 

que visa engajar o público. 

Nesse caso, a partir da análise dos conteúdos divulgados pela TV Globo e a Inter TV 

Cabugi nas redes sociais, não se observa a participação ou a busca pelo envolvimento do 

telespectador. Os telejornais estudados, no geral, não utilizam as redes sociais para se 

comunicar com o seu público, como previa Cannito (2009), na tentativa de envolver e de 

assegurar o engajamento dos espectadores. 
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APÊNDICE 

 

 
      Apêndice A: Matérias do Jornal Nacional – Edição de 26/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Jungmann vai assumir recém-

criado Ministério da Segurança 

Pública 

Política 02:56 

2 

Polícia Rodoviária Federal 

apreendeu um arsenal de guerra na 

Via Dutra 

Polícia 00:20 

3 
Traficante de armas para o Brasil 

vai a julgamento em Miami 
Polícia 01:54 

4 
Quadrilha que roubava cofres de 

bancos foi presa no Rio 
Polícia 02:42 

5 
Boko Haram volta a sequestrar 

meninas na Nigéria 

Internacional/ 

Polícia 
01:52 

6 
Rússia anuncia cessar-fogo de 5 

horas por dia na Síria 

Internacional/ 

Guerra 
00:38 

7 

Exército e Força Nacional 

controlam entrada de venezuelanos 

na região Norte 

Polícia 00:48 

8 

Ministro do Meio Ambiente pede 

embargo e multa para Hydro 

Alunorte 

Meio 

Ambiente 
00:31 

9 

Novo presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho toma posse 

em Brasília 

Política 01:39 

10 
China pode acabar com limite de 

mandatos para o presidente 

Internacional/ 

Política 
02:23 

11 
Arrecadação de impostos cresce 

10,1%, em janeiro 
Economia 00:35 

12 

Empresas e tributaristas temem 

que proposta de novo Código 

Comercial aumente burocracia 

Economia 04:50 

13 
PF indicia Jaques Wagner por 

suspeita de propina na Fonte Nova 
Polícia 04:54 

14 

Acordo de delação de Wesley 

Batista e ex-executivo da J&F é 

suspenso 

Polícia 03:35 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

15 

Dodge pede ao STF que diretor da 

PF não interfira em inquérito sobre 

Temer 

Política 04:15 

16 

Times brasileiros se preparam para 

a fase de grupos da Libertadores 

2018 

Esporte 02:45 

17 

Neymar sofre lesão no tornozelo 

direito e deve ficar um mês sem 

jogar 

Esporte 01:51 

18 
Que Brasil você quer para o 

futuro? 

Institucional 

da Globo 
01:00 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice B: Distribuição por “Tema central” do JN - 26/02/2018 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice C: Matérias do Jornal Hoje – Edição de 26/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 
Raul Jungmann assumirá o 

Ministério da Segurança 
Política 02:20 

2 

Com mais de 1 ano, Plano de 

Segurança Pública não atingiu 

todas as metas 

Segurança 03:31 

3 
Audiência de traficante de armas 

Frederik Barbieri é adiada 
Polícia 01:51 

4 

Vinte e quatro pessoas morreram 

em bombardeios na Síria, apesar 

do cessar-fogo da ONU 

Internacional/ 

Guerra 
02:57 

5 

Adolescente conta em redes 

sociais como é viver na guerra da 

Síria 

Internacional/ 

Guerra 
01:21 

6 

Governo da Nigéria vai 

intensificar buscas por estudantes 

sequestradas pelo Boko Haram 

Internacional/ 

Polícia 
01:51 

7 Roma amanheceu coberta de neve 
Internacional/ 

Clima 
01:40 

8 

Testemunha de assassinato negocia 

forma para se apresentar à polícia, 

em Fortaleza 

Polícia 02:34 

9 
Halo solar abre a última semana de 

fevereiro 

Previsão do 

tempo 
03:06 

10 

Começa ação conjunta do Exército 

e Força Nacional na fronteira do 

Brasil com a Venezuela 

Polícia 00:54 

11 

PF faz buscas na casa do ex-

governador da Bahia, Jaques 

Wagner 

Polícia 03:18 

12 
Neymar sofre torção no tornozelo 

a quatro meses da Copa do Mundo 
Esporte 02:15 

13 
Grave sua mensagem dizendo o 

que você quer para o Brasil 

Institucional 

da Globo 
0:58 

14 
Carro pega fogo e os motoristas se 

assustam no Rio de Janeiro 
Incêndio 00:37 

15 Dívida pública federal cai 0,87% Economia 00:25 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Programa para o Imposto de Renda 

já está disponível 
Economia 00:17 

17 Gastos no exterior batem recorde Economia 00:21 

18 

Falta de recursos atrasa 

lançamento de satélite para cuidar 

de monitoramento na Amazônia 

Economia 02:43 

19 

Fuzis, pistolas e munição 

encontradas pela Polícia 

Rodoviária Federal no Rio 

Polícia 00:29 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Apêndice D: Distribuição por “Tema central” do JH - 26/02/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice E: Matérias do Jornal Bom Dia RN – Edição de 26/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Lei de Natal permite que motorista 

avance sinal vermelho a partir das 

23h 

Trânsito 01:55 

2 

Chuvas que caíram no RN já 

fazem diferença nos reservatórios 

de água do estado 

Chuva 03:38 

3 

Aposentados do INSS precisam 

fazer 'Prova de Vida' para 

continuar recebendo o benefício 

Aposentadoria 05:04 

4 
UERN lança edital para 

preenchimento de vagas residuais 
Emprego 04:58 

5 

Projeto oferece bolsas de iniciação 

científica para alunos da rede 

estadual 

Educação 05:07 

6 

Professor de comunicação fala 

sobre mudanças na vida 

profissional conforme faixa etária 

Emprego 07:28 

7 
Confira os benefícios da 

marterapia 
Saúde 03:33 

8 

Com a chegada da chuva, 

moradores da zona urbana voltam 

às lavouras 

Chuva 01:42 

9 
Confira a previsão do tempo desta 

segunda-feira (26) no RN 

Previsão do 

tempo 
01:42 

10 

Superintendente do Banco do 

Nordeste fala sobre o crescimento 

do lucro operacional em 2017 

Economia 08:34 

11 

Governo veta lei que criava 

compensação aos servidores do 

RN 

Política 01:31 

12 

Polícia procura suspeitos presos 

com 150 quilos de droga e soltos 

em audiência de custódia 

Polícia 01:16 

13 
Dois presos são mortos em 

Alcaçuz 
Polícia 01:23 

14 
Dois jovens morrem em acidente 

de moto na zona rural de Mossoró 
Polícia 02:30 

15 

Promotora de Justiça fala de 

problema causado pelo sistema de 

drenagem em Ponta Negra 

Água e esgoto 05:53 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Potiguar Renan Barão é derrotado 

no UFC 
Esporte 01:24 

17 

ABC vira para cima do Potiguar de 

Mossoró e segue líder no segundo 

turno 

Esporte 04:38 

18 
Globo FC e Força e Luz empatam 

em 1 a 1, no Barretão 
Esporte 01:59 

19 
América-RN vence Baraúnas na 

Arena das Dunas 
Esporte 03:03 

20 

Potiguar Gabriel Ciríaco cai na 

fase de batalhas do The Voice 

Kids 

Entretenimento 02:07 

21 
Chuva transforma paisagem no 

interior do RN 
Chuva 02:53 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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         Apêndice F: Distribuição por “Tema central” do Bom Dia RN - 26/02/2018. 

 
      Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice G: Matérias do RNTV 2ª Edição – Edição de 26/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Chefe de facção criminosa morre 

ao trocar tiros com o BP Choque 

na Grande Natal, diz PM 

Polícia 03:39 

2 

Adolescente é encontrado morto 

dentro de centro para menores 

infratores no RN 

Polícia 00:32 

3 

Em Mossoró, 30 militares da Força 

Nacional chegam para reforçar a 

segurança 

Polícia 00:30 

4 

Polícia Civil do RN colabora com 

as investigações da morte de 

integrantes de facção de SP 

Polícia 02:30 

5 

Greve de vigilantes afeta 

atendimento ao público em bancos 

de Natal 

Greve 03:12 

6 

Programa para declaração do 

Imposto de Renda 2018 já está 

disponível 

Utilidade 

pública 
02:24 

7 

Motoristas de aplicativo de 

transporte protestam por mudanças 

em projeto de lei 

Protesto 00:54 

8 
Confira os gols da segunda rodada 

do returno do estadual 
Esporte 00:56 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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           Apêndice H: Distribuição por “Tema central” do RNTV 2ª Edição - 26/02/2018. 

 
          Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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 Apêndice I: Matérias do Jornal Nacional – Edição de 27/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Segovia é demitido da PF após 

três meses no cargo e muita 

polêmica 

Política 04:01 

2 
OAB critica mudanças na Justiça 

Federal, em Brasília 
Política 03:25 

3 

Presidente Michel Temer pode ser 

investigado em outro processo em 

andamento no Supremo 

Política 02:06 

4 

Joesley Batista presta depoimento 

sobre participação de ex-

procurador em acordo da J&F 

Polícia 02:24 

5 

Lula presta depoimento à PF em 

inquérito que investiga mesada 

para irmão dele 

Polícia 03:21 

6 

Primeira Turma do STF condena 

senador Acir Gurgacz por crime 

contra sistema financeiro 

Polícia 00:48 

7 

Conselho de ética da Câmara abre 

processos contra Maluf e outros 3 

deputados 

Política 01:24 

8 

Parte do dinheiro roubado pela 

quadrilha de Sérgio Cabral vai 

para a educação 

Polícia 02:15 

9 
Começa julgamento do ex-

deputado Carli Filho 
Polícia 00:32 

10 

Ladrões roubam querosene de 

aviação de duto que atende o 

aeroporto de Guarulhos (SP) 

Polícia 01:36 

11 

Justiça autoriza municípios 

alemãs a proibir circulação de 

carros a diesel 

Internacional/Cidades 01:35 

12 
Veja como fica a previsão do 

tempo no último dia de fevereiro 
Previsão do tempo 02:37 

13 

Governo do Pará manda 

mineradora reduzir produção à 

metade 

Meio ambiente 02:15 

14 
Contrabandista tinha armas 

prontas para enviar ao Brasil 
Polícia 01:30 

15 
Combate à corrupção policial é 

prioridade, diz interventor no RJ 
Polícia 03:31 



123 

 

Nº Assunto Tema central Tempo 

16 

Coreia do Norte pode estar 

ajudando o governo sírio a 

produzir armas químicas 

Internacional/Guerra 00:54 

17 
Conheça o passaporte brasileiro 

do ditador Kim Jong Un 
Internacional 01:02 

18 

Pacto Pelo Esporte reúne atletas, 

dirigentes e empresas para atrair 

investidores 

Esporte 02:20 

19 

Neymar vai operar o pé direito, 

mas retorno aos gramados será 

antes da Copa do Mundo 

Esporte 04:23 

20 

Chapecoense vence o Prêmio 

Laureus na categoria Melhor 

Momento Esportivo 

Esporte 00:20 

21 
Grave um vídeo contando o que 

você espera para o futuro 

Institucional da 

Globo 
00:51 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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        Apêndice J: Distribuição por “Tema central” do JN - 27/02/2018. 

 
        Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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 Apêndice K: Matérias do Jornal Hoje – Edição de 27/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Começa o julgamento do ex-

deputado do Paraná acusado de 

matar dois jovens num acidente 

Polícia 00:32 

2 

Intervenção no Rio não contará 

com ocupação de comunidades, 

diz general 

Polícia 03:44 

3 
Armas chegam ao RJ pela BR-

040, pela Dutra e pela Rio-Santos 
Polícia 03:31 

4 
Jungmann toma posse como 

ministro da Segurança 
Política 03:49 

5 

Maior traficante de armas do 

Brasil vai à audiência em um 

tribunal de Miami 

Polícia 02:04 

6 

Diretor geral da PF suspende 

ordem que tinha provocado 

críticas dos delegados 

Política 02:20 

7 

Joesley Batista presta depoimento 

sobre participação de ex-

procurador na delação da J&F 

Polícia 02:20 

8 
São Paulo e Rio de Janeiro têm 

previsão de temporal 
Previsão do tempo 02:27 

9 

Bombeiros que procuravam 

menino que caiu num córrego 

encontraram corpo de um homem 

Chuva 00:24 

10 

Criminosos furtam dutos que 

levavam combustível para o 

Aeroporto de Guarulhos 

Polícia 02:16 

11 
Onda de frio polar atinge a Europa 

e deixa, pelo menos, 9 mortos 
Internacional/Clima 01:37 

12 

Juros do cartão de crédito caíram 

e do cheque especial subiram em 

janeiro 

Economia 00:29 

13 

Entra em vigor cessar-fogo de 

cinco horas por dia na região de 

Ghouta Oriental 

Internacional/Guerra 02:29 

14 

Suprema Corte nega pedido da 

Casa Branca para avaliar o fim do 

programa Dreamers 

Internacional/Política 00:41 

15 
Grave um vídeo contado o que 

você espera para o futuro 

Institucional da 

Globo 
00:55 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 

Neymar pode ser operado e só 

voltar a jogar um mês antes da 

Copa 

Esporte 02:47 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Apêndice L: Distribuição por “Tema central” do JH - 27/02/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice M: Matérias do Bom Dia RN – Edição de 27/02/2018 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 
Programa para o Imposto de Renda 

2018 já está disponível 

Utilidade 

pública 
02:26 

2 
Centro de Valorização da Vida vai 

treinar novos voluntários em Natal 
Saúde 06:34 

3 

Em combate ao mosquito Aedes 

aegypti, carro fumacê circula em 

alguns bairros de Mossoró 

Saúde 05:41 

4 

Com novo sistema operacional, 

Detran tem dificuldades para 

manter atendimento em dia 

Serviço 

público 
02:42 

5 
Confira a previsão do tempo desta 

terça-feira (27) no RN 

Previsão do 

tempo 
01:44 

6 

Promotora do Meio Ambiente fala 

sobre a situação dos carroceiros 

que atuam em Natal 

Meio ambiente 16:29 

7 

Coordenador geral do 

SINDSEGUR fala sobre a 

paralisação dos vigilantes 

Greve 03:59 

8 
Quadro 'Bom Dia Doutor' fala 

sobre a calvície 
Saúde 03:40 

9 
Dermatologista fala sobre a 

calvície 
Saúde 11:08 

10 

Postes apagam e duas das avenidas 

mais movimentadas de Natal ficam 

às escura 

Serviço 

público 
02:06 

11 
Presidente do SINDESP/RN fala 

sobre a paralisação dos vigilantes 
Greve 05:06 

12 

Em Mossoró, 30 militares da Força 

Nacional chegam para reforçar a 

segurança 

Polícia 00:29 

13 

Ao sair para o trabalho, homem 

reage a assalto e é baleado na Zona 

Norte de Natal 

Polícia 01:36 

14 
Adolescente é encontrado morto 

dentro do Ceduc de Mossoró 
Polícia 00:34 

15 

Polícia Civil do RN ajuda nas 

investigações da morte de dois 

integrantes de facção de SP 

Polícia 02:28 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Santa Cruz de Natal e Assu ficam 

no 0 a 0 na Arena das Dunas 
Esporte 01:59 

17 

Técnico Ranielle Ribeiro pretende 

poupar jogadores para o jogo 

contra o Baraúnas 

Esporte 01:29 

18 

América terá mudanças na equipe 

titular para o duelo contra o 

Potiguar de Mossoró 

Esporte 03:20 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice N: Distribuição por “Tema central” do Bom Dia RN - 27/02/2018. 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice O: Matérias do RNTV 2ª Edição – Edição de 27/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Na volta de aeroporto, motorista é 

morto a tiros e passageiro baleado 

em assalto 

Polícia 02:29 

2 

PM apreende 30kg de maconha 

dentro de residência na Grande 

Natal 

Polícia 01:59 

3 

Membros do MST se reúnem com 

autoridades do RN após atentado 

em comunidade de Macaíba 

Protesto 01:48 

4 

MP, Tributação e Receita 

investigam sonegações fiscais que 

podem chegar a R$ 60 milhões 

Sonegação 

fiscal 
00:58 

5 

Ministra nega suspensão de 

inquérito contra governador do RN 

e deputado Fábio Faria 

Política 01:38 

6 

STTU lança aplicativo para 

consulta de horários de ônibus em 

Natal 

Utilidade 

pública 
02:33 

7 

Carroceiros não vão poder circular 

em Natal a partir do dia 1º de 

junho 

Trânsito 02:29 

8 

Começa a retirada dos kits que 

converte a imagem da TV 

analógica para digital 

Utilidade 

pública 
02:51 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice P: Distribuição por “Tema central” do RNTV 2ª Edição - 27/02/2018. 

 
      Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice Q: Matérias do Jornal Nacional – Edição de 28/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

No Paraná, ex-deputado Carli 

Filho é condenado a nove anos de 

prisão 

Polícia 01:36 

2 
Onda de frio que atinge a Europa 

ganha apelido de Fera do Leste 
Internacional/Clima 01:18 

3 

TJs têm até fim de maio para 

mandar ao CNJ informações sobre 

presos 

Judiciário 02:19 

4 

Jungmann orienta novo diretor da 

PF: 'Combata o crime e a 

corrupção' 

Política 02:11 

5 

Novo diretor-geral deve mudar 

cargos de confiança na cúpula da 

PF 

Política 02:29 

6 

Grave um vídeo pelo celular 

dizendo que Brasil você quer para 

o futuro 

Institucional 00:45 

7 

Gilmar Mendes, do Supremo, 

hostiliza Barroso e critica Raquel 

Dodge 

Política 03:08 

8 

Mentor de estupro coletivo no 

Piauí é condenado a cem anos de 

prisão 

Polícia 02:15 

9 

Já são seis os casos confirmados 

de sarampo em crianças 

venezuelanas em Roraima 

Saúde 00:25 

10 

Justiça proíbe funcionamento de 

uma das bacias de mineradora no 

Pará 

Meio ambiente 00:38 

11 
STF julga ações que questionavam 

artigos do Código Florestal 
Judiciário 02:58 

12 
Previsão do tempo para todo o 

Brasil 
Previsão do tempo 01:40 

13 

Cirurgia no tornozelo do Neymar 

vai ser no Brasil, anuncia Paris 

Saint-Germain 

Esporte 00:57 

14 
Redistribuição de processos para 

nova vara é questionada pelo MP 
Judiciário 01:19 

15 

Comitê organizador dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 

Tóquio 

Esporte 00:16 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Pedido de Lula para afastar Moro 

de ação sobre terreno é negado 
Judiciário 01:16 

18 

Marcelo Odebrecht entrega a Moro 

43 e-mails referentes a processo do 

sítio de Atibaia 

Polícia 03:34 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice R: Distribuição por “Tema central” do JN - 28/02/2018. 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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   Apêndice S: Matérias do Jornal Hoje – Edição de 28/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Bandidos assaltam 2 bancos, 

Correios e lotérica em Aldeias 

Altas, no Maranhão 

Polícia 02:19 

2 

Bandidos explodem caixa 

eletrônico dentro de hospital em 

São Paulo 

Polícia 00:23 

3 
Polícia do Rio prende traficante 

procurado no Brasil e no Paraguai 
Polícia 00:27 

4 

Imagens mostram assalto que 

acabou na morte de um advogado 

no Rio de Janeiro 

Polícia 00:28 

5 
Onda de frio na Europa derruba 

temperaturas até -20 graus 
Internacional/Clima 01:51 

6 
Veja a previsão do tempo desta 

quarta-feira (28) para todo o Brasil 
Previsão do tempo 03:21 

7 

Mentor de estupro coletivo é 

condenado a 100 anos de prisão no 

Piauí 

Polícia 02:29 

8 

Carli Filho vai a júri popular 

acusado de matar duas pessoas em 

acidente no PR 

Polícia 06:50 

9 

Correios vão cobrar taxa extra de 3 

reais para fazer entregas na cidade 

do Rio de Janeiro 

Correios 02:36 

10 

Raul Jungmann participa de 

reunião do Conselho Nacional de 

Justiça 

Política  02:22 

11 

Novo diretor da PF, Rogério 

Galloro, ainda não tem data de 

posse definida 

Política 02:33 

12 

Globo lança campanha pela 

qualidade do ensino público no 

Brasil 

Educação 03:16 

13 
Desemprego ficou estável nesse 

trimestre 
Economia 00:30 

14 
Termina hoje o prazo para as 

inscrições no Fies 
Utilidade pública 00:11 

15 

Polícia Civil indicia cantor 

Gustavo Lima e mais três por 

crime ambiental 

Polícia 00:45 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Faça um vídeo dizendo o que 

espera para o futuro 
Institucional  00:57 

17 
Gilmar Mendes se encontra com o 

presidente Michel Temer 
Política 04:03 

18 

Termina hoje o prazo para que 

aposentados e pensionistas façam 

prova de vida do INSS 

Aposentadoria 00:24 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice T: Distribuição por “Tema central” do JH - 28/02/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice U: Matérias do Bom Dia RN – Edição de 28/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

PM diz que vai garantir segurança 

em acampamento do MST, em 

Macaíba 

Polícia 02:07 

2 
Em Natal, STTU lança aplicativo 

para consulta de horários de ônibus 

Utilidade 

pública 
02:57 

3 
Confira a previsão do tempo desta 

quarta-feira (28) no RN 

Previsão do 

tempo 
02:07 

4 
UFRN oferece serviços de prática 

jurídica à população 

Serviço 

público 
04:28 

5 

Ministra nega suspensão de 

inquérito e investigação contra 

Robinson e Fábio Faria 

Política 01:38 

6 

Contador fala sobre as mudanças 

na declaração do Imposto de 

Renda 

Utilidade 

pública 
07:35 

7 

Voluntária da ONG Patamada fala 

sobre o abandono de animais em 

Natal 

Voluntariado 09:17 

8 

Carroceiros não vão poder circular 

em Natal a partir do dia 1º de 

janeiro 

Trânsito 03:58 

9 
Mossoró recebe competição de 

poesia 
Entretenimento 05:38 

10 
Confira o que fazer ao perder 

placas de carro 

Utilidade 

pública 
02:10 

11 

Inscritos em programa social do 

Governo Federal podem receber 

kit da TV Digital 

Utilidade 

pública 
03:22 

12 

Especialista em fisioterapia do 

trabalho fala sobre lesões por 

esforço repetitivo 

Saúde 09:12 

13 
Confira os benefícios da prática da 

'altinha' para o corpo 
Saúde 03:36 

14 

Educadora física fala sobre os 

exercícios contínuos e seus 

benefícios 

Saúde 08:57 

15 
ABC terá mudanças no time titular 

para jogo contra o Baraúnas 
Esporte 02:33 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 

Peixe é usado em pesquisa para 

desenvolver remédio de combate 

ao alcoolismo 

Pesquisa 03:08 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice V: Distribuição por “Tema central” do Bom Dia RN - 28/02/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice X: Matérias do RNTV 2ª Edição – Edição de 28/02/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Governo do RN vai pagar 13º dos 

servidores que ganham até R$ 2 

mil em março 

Salários 

atrasados 
01:58 

2 

Associação de policiais pede 

suspensão de concurso da PM do 

RN 

Concurso 02:30 

3 
Em greve, vigilantes protestam 

dentro do maior shopping de Natal 
Greve 01:09 

4 

Lesões por esforço repetitivo é a 

quarta maior causa de afastamento 

do trabalho 

Saúde 02:39 

5 

Executivos que fazem parte das 

emissoras da Rede Globo debatem 

desafios de comunicação 

Institucional 01:41 

6 

Em busca de dinheiro extra, 

potiguares investem na produção 

de ovos de páscoa 

Economia 01:57 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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   Apêndice W: Distribuição por “Tema central” do RNTV 2ª Edição - 28/02/2018. 

 
    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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 Apêndice Y: Matérias do Jornal Nacional – Edição de 01/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 
Economia brasileira cresce 1% 

em 2017 puxada pela agricultura 
Economia 03:42 

2 
Trump vai impor tarifas para 

importação de aço e alumínio 
Internacional/Economia 02:16 

3 

Taxa de investimento termina 

2017 no menor nível em 2 

décadas 

Economia 03:31 

4 

Aprovada a regulamentação de 

aplicativos de transporte de 

passageiros 

Transporte 01:23 

5 
Vladimir Putin apresenta novas 

armas nucleares 
Internacional/Política 01:59 

6 
Venezuela adia eleições 

presidenciais 
Internacional/Eleições 00:19 

7 

Ponte inaugurada há menos de 4 

anos desaba depois das chuvas 

em MS 

Acidente 01:54 

8 
Líder separatista desiste da 

presidência da Catalunha 
Internacional/Política 00:31 

9 

Transexuais podem mudar de 

nome sem fazer cirurgia, decide 

Supremo 

Judiciário 04:39 

10 

Ficha Limpa passa a valer 

também para ocupantes de 

cargos eletivos 

Política 04:01 

11 

Conselho de administração do 

TRF-1 decidiu rever distribuição 

de processos sobre corrupção 

Judiciário 00:45 

12 

TJ-SP absolve, por unanimidade, 

João Vaccari Neto em ação sobre 

caso Bancoop 

Judiciário 00:47 

13 

Operação da PF e da Receita 

contra roubo de dinheiro público 

da limpeza urbana 

Polícia 00:50 

14 

Polícia de SP encontra 

helicóptero usado na emboscada 

de chefes do crime organizado 

no CE 

Polícia 02:20 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

15 

Temer anuncia linha de crédito 

de R$ 40 bilhões para segurança 

pública 

Economia 02:39 

16 

Grave um vídeo pelo celular 

dizendo que Brasil você quer 

para o futuro 

Institucional 00:41 

18 
Neymar chega ao Brasil para 

fazer cirurgia no pé direito 
Esporte 02:41 

19 
Oscar 2018 - Os segredos do 

cinema 
Entretenimento 04:40 

20 
Justiça de MG manda Macarrão 

para regime aberto 
Judiciário 00:17 

21 
Supremo homologa acordo das 

perdas com planos econômicos 
Judiciário 00:31 

22 

Balança comercial tem maior 

saldo para fevereiro em 29 anos: 

US$ 5 bi 

Economia 00:22 

23 
Previsão do tempo em todo o 

país na sexta-feira  
Previsão do tempo 02:39 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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   Apêndice Z: Distribuição por “Tema central” do JN - 01/03/2018. 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice A1: Matérias do Jornal Hoje – Edição de 01/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Foragido é encontrado baleado 

em estrada rural de Campinas. 

Sete bandidos foram mortos 

Polícia 01:38 

2 

O estado do Rio de Janeiro tem o 

maior número de mortes 

violentas em janeiro 

Polícia 00:48 

3 

Temer recebe governadores e 

interventor federal para discutir 

segurança pública 

Segurança pública 01:48 

4 

A justiça do Rio de Janeiro 

proibiu novas internações no 

Educandário Santo Expedito 

Saúde 01:58 

5 

Segurança pública é tema de 

reunião entre Michel Temer e 

ministro do STF 

Segurança pública 01:59 

6 
Caminhões burlam fiscalização e 

pesagem em Colatina (ES) 
Polícia 02:06 

7 
Luiz Fernando Ribas Carli Filho 

é condenado em Curitiba 
Polícia 00:32 

8 

Advogados de Marcelo 

Odebrecht entregam novos e-

mails sobre o Sítio de Atibaia 

Polícia 02:47 

9 

Investigação leva a mais de R$ 

900 milhões em notas fiscais 

com indícios de fraude 

Polícia 02:30 

10 

Polícia está investigando um 

desvio de dinheiro dentro do 

Congresso 

Polícia 02:14 

11 
Cresce o número de transplantes 

de órgãos em todo o país 
Saúde 01:42 

12 
Chuva forte atinge regiões norte, 

nordeste e sudeste 
Previsão do tempo 02:43 

13 

Câmara dos Deputados aprova 

legislação nacional para 

regularizar aplicativos de 

transporte 

Política 02:00 

14 
PIB brasileiro cresce 1,0% em 

2017, após dois anos de retração 
Economia 02:00 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

15 

Crescimento de 13% na 

agropecuária é o maior em 22 

anos 

Economia 01:29 

16 

Economistas acreditam que 

Brasil deve avançar 2,89% no 

PIB esse ano 

Economia 02:13 

17 

Apesar dos indícios de retomada 

da economia, oferta de empregos 

ainda é baixa 

Economia 02:07 

18 
Nevasca cancela voos em 

aeroportos da Europa 
Internacional/Clima 01:41 

19 
Cidades italianas sofrem com 

baixas temperaturas 
Internacional/Clima 00:27 

20 
Jovens imigrantes fazem marcha 

de Nova York até Washington 
Internacional/Imigração 01:48 

21 

Barbieri, consegue direito à 

fiança num tribunal federal nos 

EUA 

Polícia 00:33 

22 
Mande seu vídeo para o "Brasil 

que eu Quero" 
Institucional 00:55  

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice B1: Distribuição por “Tema central” do JH - 01/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice C1: Matérias do Bom Dia RN – Edição de 01/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Com atrasos nos salários, 

servidores do estado passam 

dificuldades para pagarem contas 

Salários 

atrasados 
02:08 

2 

No RN, lesões por esforço 

repetitivo é a quarta maior causa 

de afastamento de trabalho 

Saúde 03:19 

3 

Abastecimento de água está 

reduzido em 70% na Zona Norte 

de Natal 

Abastecimento 

de água 
00:44 

4 

Governo do RN faz chamada 

pública para distribuição de leite 

em 21 municípios 

Doação 01:54 

5 
Taxa de desemprego chega a 

12,3%, no RN 
Economia 03:31 

6 
Professor de economia fala sobre 

taxa de desemprego no RN 
Desemprego 07:55 

7 
Potiguares investem em produção 

caseira de ovos de páscoa 
Economia 02:00 

8 

Natal recebe evento que fala sobre 

inovação para empresários e 

comerciantes 

Capacitação 05:59 

9 
Confira a previsão do tempo desta 

quinta-feira (1) no RN 

Previsão do 

tempo 
01:48 

10 

Secretária de Saúde de Natal 

intensifica trabalho de combate ao 

Aedes 

Saúde 07:28 

11 

Em Mossoró, campanha de páscoa 

arrecada chocolates para crianças 

carentes 

Doação 05:09 

12 

Associação de policiais pede 

suspensão de concurso da PM do 

RN 

Concurso 02:30 

13 
Bandidos fazem arrastão em 

unidade de saúde de Macaíba 
Polícia 01:22 

14 
PM morre após trocar tiros com 

criminosos na Zona Norte de Natal 
Polícia 01:32 

15 

Força Nacional prende suspeitos 

de tráfico de drogas na Zona Norte 

de Natal 

Polícia 01:49 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Dois homens são mortos dentro de 

barbearia em Mossoró 
Polícia 01:06 

17 
Grupos de hip hop participam de 

batalhas de rimas em Natal 
Entretenimento 02:51 

18 

América-RN vence Potiguar de 

Mossoró e segue na briga pelo 

título do segundo turno 

Esporte 02:36 

19 

ABC leva susto, mas vence o 

Baraúnas no Frasqueirão e 

permanece na liderança 

Esporte 02:07 

20 

Orquestra Frevo do Xico é eleita a 

melhor do ano no carnaval de 

Natal 

Entretenimento 05:37 

21 

Clowns de Shakespeare apresenta 

espetáculo acessível para 

deficientes visuais 

Entretenimento 09:16 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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   Apêndice D1: Distribuição por “Tema central” do BD RN - 01/03/2018. 

    
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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      Apêndice E1: Espelho do RNTV 2ª Edição – Edição de 01/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 
Chuva de 32 milímetros alaga ruas 

e deixa carro submerso em Natal 
Chuva 07:16 

2 

No RN, 19 mil pessoas 

conseguiram trabalho no último 

trimestre de 2017 

Economia 02:22 

3 

Carro bate em carreta, pega fogo e 

motorista morre carbonizado na 

BR 

Acidente de 

trânsito 
00:37 

4 
Mande seu vídeo para o "Brasil 

que eu Quero" 
Institucional 00:51 

5 

Confira os gols das vitórias de 

América-RN e ABC na terceira 

rodada do estadual 

Esporte 00:49 

6 
Reunião define estratégia para 

garantir a paz no Clássico Rei 
Esporte 01:48 

7 
Natal se candidata para sediar 

Jogos Escolares da Juventude 
Esporte 02:14 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Apêndice F1: Distribuição por “Tema central” do RN TV - 01/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice G1: Matérias do Jornal Nacional – Edição de 02/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Justiça de SP manda soltar 

homem condenado injustamente 

por abusar sexualmente dos 

filhos 

Judiciário 02:46 

2 

PM é condenado a 119 anos de 

prisão por chacina em Osasco e 

Barueri 

Polícia 00:28 

3 

Médico é preso suspeito de 

abusar sexualmente de nove 

mulheres no Recife 

Polícia 00:28 

4 
Justiça do RS decide que réus da 

boate Kiss não vão a júri popular 
Judiciário 02:25 

5 

Fachin atende a pedido de 

Raquel Dodge e inclui Temer em 

inquérito 

Política 03:34 

6 

Ex-secretário de Saúde de Cabral 

acusa Pezão de ter recebido 

propina 

Judiciário 02:03 

7 

Crime não é e não será mais 

forte que o estado', diz novo 

diretor da PF 

Polícia 02:28 

8 

Proposta indecente: em SP, 

suspeitos oferecem, em vão, R$ 

800 mil a PMs 

Polícia 02:06 

9 
Brasil atinge o maior índice de 

transplantes da história 
Saúde 02:33 

10 

Grave um vídeo pelo celular e 

diga que Brasil você quer para o 

futuro 

Institucional 00:41 

11 
Mais de uma tonelada de cocaína 

apreendida no Rio 
Polícia 00:16 

12 
Estiagem coloca 27 cidades em 

situação de emergência 
Estiagem 02:02 

13 
Temporais deixam 6 cidades do 

TO em situação de emergência 
Chuva 02:33 

14 

Neymar dá entrada no hospital 

em que vai fazer cirurgia no pé 

direito 

Esporte 01:53 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

15 
Guerras comerciais são boas e 

fáceis de ganhar’, diz Trump 
Internacional/Economia 02:43 

16 

Criança venezuelana com 

suspeita de sarampo morre em 

Boa Vista 

Saúde 00:27 

18 
Brasil cria 78 mil vagas com 

carteira assinada em janeiro 
Economia 00:15 

19 
Italianos escolhem novo 

primeiro-ministro no domingo 
Internacional/Política 01:54 

20 
Brasileiro Carlos Saldanha 

concorre ao Oscar 
Entretenimento 04:29 

21 Previsão do tempo no Brasil Previsão do tempo 02:17 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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     Apêndice H1: Distribuição por “Tema central” do JN - 02/03/2018. 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice I1: Matérias do Jornal Hoje – Edição de 02/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Polícia prende 2 homens com 

quase 2 milhões de reais, em 

dinheiro vivo 

Polícia 02:50 

2 

Prefeitura de São Paulo vai 

multar flanelinhas que 

extorquirem motoristas 

Polícia 03:21 

3 

Homem condenado por abusar 

sexualmente dos filhos é 

libertado após provar inocência 

Judiciário 04:33 

4 
Justiça de Minas concede regime 

aberto a Macarrão 
Polícia 01:01 

5 
Oito pessoas são presas em uma 

operação em São Gonçalo (RJ) 
Polícia 00:22 

6 
Polícia apreende 1,3 tonelada de 

cocaína no porto do Rio 
Polícia 02:51 

7 

Delegado Rogério Galloro 

assume a direção-geral da 

Polícia Federal 

Política 03:44 

8 
Tubulação rompe e alaga ruas na 

zona norte do Rio de Janeiro 
Alagamento 00:33 

9 

Em Belo Horizonte chuva de 

uma hora foi a metade do 

previsto para o mês 

Chuva 00:29 

10 

Temer discute com aliados nome 

de um civil para comandar 

Ministério da Defesa 

Política 01:26 

11 
Atenção para chuva forte no 

sudeste e no PR 
Previsão do tempo 02:57 

12 

Mulheres são protagonistas em 

quatro produções indicadas ao 

Oscar de melhor filme 

Entretenimento 03:55 

13 

Supremo Tribunal Federal valida 

acordo para ressarcir perdas com 

planos econômicos 

Judiciário 02:36 

14 

Que Brasil você quer para o 

futuro? Veja como mandar seu 

vídeo 

Institucional 00:51 

15 

Trump anuncia que vai aumentar 

tarifas para importação de aço e 

alumínio 

Internacional/Economia 03:01 



159 

 

Nº Assunto Tema central Tempo 

16 

Venezuela adia eleição 

presidencial para o dia 20 de 

maio 

Internacional/Política 00:32 

17 
Neymar é aguardado em Belo 

Horizonte, onde vai operar o pé 
Esporte 01:18 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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   Apêndice J1: Distribuição por “Tema central” do JH - 02/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice K1: Matérias do Bom Dia RN – Edição de 02/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Após chuva, Defesa Civil registra 

seis pontos de alagamento em 

Natal 

Chuva 02:38 

2 
TRE realiza eleições 

suplementares em Paraú, RN 
Eleições 02:11 

3 

SEMURB acompanha situação de 

árvores de Natal em período 

chuvoso 

Chuva 08:57 

4 
Equipe Carcará da UFRN vence 

competição nacional de baja 
Esporte 02:30 

5 

UFRN abre processo seletivo para 

ocupar vagas residuais da 

graduação 

Educação 04:57 

6 

Projeto Clube do Samba Potiguar 

faz apresentação neste sábado (3) 

em Natal 

Entretenimento 10:07 

7 
Cresce o número de trabalhadores 

informais no RN em 2017 
Economia 03:03 

8 
Previsão do tempo desta sexta-

feira (2) no RN 

Previsão do 

tempo 
02:04 

9 
Confira os riscos da 

automedicação 
Saúde 03:42 

10 
Casal tenta entrar em cadeia com 

colchão 'recheado' de maconha 
Polícia 00:38 

11 
Dois ônibus são assaltados em 

Natal 
Polícia 03:12 

12 
Mulher desabafa após ter carro 

roubado em Natal 
Polícia 01:19 

13 
Agentes das Força Nacional 

reforçam a segurança em Mossoró 
Segurança 02:55 

14 

Em rodada dupla na Arena das 

Dunas, Força e Luz bate Assu e 

Santa Cruz e Globo empatam 

Esporte 04:20 

15 
Reunião define estratégia para 

garantir a paz no Clássico Rei 
Esporte 03:05 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 
Natal é candidata a sede dos Jogos 

Escolares da Juventude 
Esporte 01:20 

17 
Marinha alerta para ondas de até 

2,5m no litoral do RN 

Alerta de 

ondas 
05:35 

18 
Banda Cafonight faz show nesta 

sexta-feira em Natal 
Entretenimento 06:49 

       Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Apêndice L1: Distribuição por “Tema central” do BD RN - 02/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice M1: Matérias do RNTV 2ª Edição – Edição de 02/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Alagamentos em Natal viram alvo 

de ação do Ministério Público 

contra Prefeitura 

Alagamento 01:47 

2 

Polícia prende médico potiguar 

suspeito de estuprar pacientes no 

Recife 

Polícia 00:44 

3 
Ponte de Igapó, em Natal, está há 

28 anos sem manutenção 

Manutenção 

pública 
03:49 

4 

Maior evento de tecnologia da 

América Latina, Campus Party 

acontece em abril em Natal 

Entretenimento 02:34 

5 
Mar avança e invade ruas e casas 

em cidades do RN 

Ressaca do 

mar 
02:30 

6 

Governo do RN começa 

pagamento da folha de fevereiro na 

terça (6) 

Pagamento do 

Estado 
00:48 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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          Apêndice N1: Distribuição por “Tema central” do RN TV - 02/03/2018. 

 
        Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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  Apêndice O1: Matérias do Jornal Nacional – Edição de 03/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 

Brasileiros encontram 

dificuldades para conseguir um 

plano de saúde individual 

Saúde 04:45 

2 

Homens fogem da vacina contra 

a febre amarela por medo da 

agulha 

Saúde 02:36 

3 

Luiz Henrique Ferreira Romão, o 

Macarrão, deixa penitenciária 

em Pará de Minas 

Polícia 00:40 

4 

Exército faz primeira ação sem 

apoio de polícias no RJ desde 

intervenção 

Polícia 01:57 

5 
Produtores rurais de Goiás 

investem pesado em segurança 
Segurança 02:53 

6 
Um coronel da PM é preso por 

contrabando no Maranhão 
Polícia 00:38 

7 
Moradores do sertão nordestino 

comemoram a volta da chuva 
Chuva 03:43 

8 
Ônibus é arrastado pela 

correnteza em Petrópolis 
Enchente 00:18 

9 

Nordeste dos EUA tem nevascas 

e ventos de até 120 quilômetros 

por hora 

Internacional/Clima 00:36 

10 

Na Europa, onda de frio que 

matou mais de 60 começa a 

perder força 

Internacional/Clima 00:27 

11 

Italianos vão às urnas para 

eleição de resultado ainda 

imprevisível 

Internacional/Política 02:03 

12 

Grave um vídeo pelo celular e 

diga que Brasil você quer para o 

futuro 

Institucional 00:49 

13 
Neymar é operado e deve ter alta 

do hospital neste domingo 
Esporte 02:23 

14 

Sobe para 51 o número de 

mortos pela Febre Amarela no 

Rio 

Saúde 00:40 

15 

Associação que define as regras 

do futebol aprova árbitro de 

vídeo 

Esporte 01:36 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 

Flamengo vence Botafogo com 

gol impedido pelo Campeonato 

Carioca 

Esporte 00:31 

17 

Forças Armadas fazem operação 

para retirada de barricadas no 

Rio 

Segurança 01:58 

18 

Descida das Escadas de Santos 

ajuda moradores de comunidade 

no litoral paulista 

Esporte 02:14 

19 
Confira a previsão do tempo para 

o domingo  
Previsão do tempo 02:34 

20 
Veja os preparativos para o 

Oscar 2018 
Entretenimento 05:17 

21 

Fantástico vai mostrar o drama 

de jovens que perderam o 

emprego 

Institucional 01:15 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

Apêndice P1: Distribuição por “Tema central” do JN - 03/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política
8%

Polícia
7%

Esporte
16%

Previsão do tempo
6%

Internacional/Clima
2%

Internacional/Política
5%

Enchente
1%

Institucional
5%

Entretenimento
12%

Saúde
18%

Segurança
11%

Chuva
9%

Jornal Nacional - 03/03/2018

Política

Polícia

Esporte

Previsão do tempo

Internacional/Clima

Internacional/Política

Enchente

Institucional

Entretenimento

Saúde

Segurança

Chuva



169 

 

  Apêndice Q1: Matérias do Jornal Hoje – Edição de 03/03/2018. 

Nº Assunto Tema central Tempo 

1 
Macarrão deixa cadeia para 

cumprir regime domiciliar 
Judiciário 03:30 

2 

Forças Armadas realizam 

operação em comunidade do Rio 

para remoção de barricadas 

Segurança 01:32 

3 
Bandido que atirou 12 vezes em 

empresário é preso em São Paulo 
Polícia 00:45 

4 

Em Goiás, Polícia Rodoviária 

flagra ônibus universitários em 

péssimas condições 

Polícia 02:12 

5 
Rio de Janeiro tem dia "D" 

contra a febre amarela 
Saúde 02:18 

6 

Que Brasil você quer para o 

futuro? Veja como mandar seu 

vídeo 

Institucional 00:54 

7 
Aneel faz consultas públicas 

sobre energia elétrica pré-paga 
Energia elétrica 02:33 

8 

Prefeitura de uma cidade de 

Santa Catarina decide acabar 

com pontos facultativos 

Pontos facultativos 02:04 

9 
Previsão é de chuva em quase 

todas as regiões do Brasil 
Previsão do tempo 01:35 

10 
Onda de frio na Europa congela 

os canais de Amsterdã 
Internacional/Clima 00:34 

11 

Na China, excesso de neve 

provoca transtorno nos 

transportes 

Internacional/Clima 00:15 

12 
Cinco pessoas morreram em 

tempestade nos Estados Unidos 
Internacional/Clima 00:33 

13 

Italianos vão às urnas escolher o 

novo parlamento neste domingo 

(4) 

Internacional/Política 03:22 

14 

Crônica internacional faz um 

passeio por Los Angeles - a 

capital do cinema 

Entretenimento 03:59 

15 

Neymar passa por cirurgia no pé 

direito e deve ter alta neste 

domingo (4) 

Esporte 01:31 
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Nº Assunto Tema central Tempo 

16 

Integrantes da Cúpula de 

Segurança Pública do Maranhão 

são suspeitos de contrabando 

Polícia 02:08 

  Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Apêndice R1: Distribuição por “Tema central” do JH - 03/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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      Apêndice S1: Matérias do RNTV 2ª Edição – Edição de 03/03/2018. 

              

Nº 
Assunto Tema central Tempo 

1 

Mutirão tenta normalizar 

fornecimento de medicamentos 

para diabéticos em Mossoró 

Saúde 02:24 

2 
Torcidas brigam antes do início do 

Clássico Rei em Natal 
Esporte 02:07 

3 
Caravana Digital proporciona lazer 

e aprendizado em bairro de Natal 
TV Digital 02:04 

4 
Jovens influenciam mulheres para 

o mercado tecnológico em Natal 
Tecnologia 01:45 

5 
Paralamas do Sucesso faz show em 

Natal  
Entretenimento 01:45 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Apêndice T1: Distribuição por “Tema central” do RN TV - 03/03/2018. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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