
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 1 

Convergência midiática: uma análise dos jornais impressos Meio Norte e O Dia e seus 

respectivos portais online1 

 

Isadora Nascimento Pereira de Sousa2 

Cristiane Portela de Carvalho3 

Universidade Federal do Piauí – Teresina, Piauí 

 

Resumo 

 

O presente trabalho analisa o modo como os meios de comunicação, especificamente os 

jornais impressos Meio Norte e O Dia e seus respectivos portais, realizam o processo de 

convergência midiática, advindo, especialmente, com a Internet. Estudo de natureza 

qualitativa tem como corpus matérias iguais ou semelhantes veiculadas simultaneamente 

nos jornais e portais analisados nos meses de outubro e novembro de 2015. O artigo foi 

desenvolvido baseado, principalmente, nos conceitos de cultura da convergência 

apresentado por Jenkins (2009), trazendo à luz Lévy (1999) e a inteligência coletiva e as 

ideias de jornalismo online elucidadas por Ferrari (2003). Ao final, o que se pode perceber é 

um processo de convergência midiática ainda primitiva nos respectivos veículos, à revelia 

do desenvolvimento natural pressuposto pela Internet e pela constante evolução dos meios 

de comunicação. 
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Introdução 

 

 O advento relativamente recente da Internet – se comparado aos demais suportes 

técnicos especificamente midiáticos – e a configuração, também recente, como uma mídia 

informativa, levanta ainda hoje discussões acerca do uso e da forma de usar as 

potencialidades que esta traz consigo. Especialmente no que tange ao desenvolvimento 

natural – ou obrigatório – de integração de todos os veículos de comunicação, uma vez que 

as plataformas digitais e as evoluções tecnológicas possibilitaram a reunião e fusão dos 

diversos aportes técnicos em único lugar.  

 A questão referida é o ponto principal do estudo, cujo objetivo é refletir acerca do 

processo de convergência midiática, cabendo aqui a conceituação de Jenkins (2009), nos 
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veículos de comunicação. Assim, a primeira ideia a que se deve atentar se relaciona a uma 

possível democratização da informação com a dinamicidade, velocidade, facilidade e 

interatividade da Internet.  

 Para a pesquisa, a metodologia escolhida reside em uma análise descritiva e 

qualitativa, baseadas na Análise de Conteúdo (AC), dos aspectos e elementos que 

caracterizam o webjornalismo presentes  na construção dos conteúdos noticiosos para a 

mídia online e/ou na transposição destes da modalidade impressa para a versão digital.  

 O escopo do estudo é composto de 14 matérias escolhidas aleatoriamente entre os 

meses de outubro e novembro de 2015 veiculadas nos sistemas Meio Norte e O Dia – sendo 

sete notícias para cada meio de comunicação – para buscar a evolução do jornalismo 

perante as novas descobertas tecnológicas.  

 A intenção do trabalho, cuja revelância reside na importância da compreensão do 

modo como o jornalismo usa ou pode usar as potencialidades e possibilidades da Internet 

como forma de desenvolvimento técnico e conteúdista e para a democratização da 

comunicação, é mostrar qual e como está o caminho a ser percorrido na busca pela ideal e 

plena convergência midiática, com foco nos sistemas supracitados.    

 

Internet e as infinitas possibilidades  

 

 Ainda que a história oficial revele que o surgimento primitivo da Internet, a rede 

mundial capaz de interligar os computadores, aconteceu em um contexto histórico e para 

fins controversos (as primeiras conexões datam da Guerra Fria, meados da década de 1960, 

e eram usadas para comunicação dos EUA no caso de destruição dos meios comunicativos 

convencionais), torna-se inegável inferir acerca da importância e significado desta para o 

desenvolvimento da sociedade e de tudo o que está inserido na conjuntura social, 

econômica, política, entre outras.  

 Castells (2007) elucida um novo contexto social e econômico a partir das mudanças 

tecnológicas da informação. Se antes o modo de produção predominante era o capitalismo 

industrial, agora seria o informacional, cujo foco estaria no desenvolvimento tecnológico, 

isto é, no conhecimento e no processamento de informações, como aponta: “o novo sistema 

de comunicação transforma radicalmente o espaço e o tempo, as dimensões fundamentais 

da vida humana” (CASTELLS, 2007, p. 398).   
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 Mais do que mudanças na organização socioeconômica mundial, a expansão da 

Internet, no início dos anos 1990 com a criação da World Wide Web, por Tim Bernes-Lee, 

construiu, criou ou materializou de alguma forma a estrutura de uma nova comunicação 

(CASTELLS, 2007). Seja esta comunicação em sentido amplo, referente aos processos de 

trocas que acompanham a humanidade, ou relacionada à mídia e ao surgimento de uma 

nova mídia.   

 O advento e o domínio – ou pelo menos aparente domínio – da Internet resulta em 

um processo de interação e produção de conhecimento em proporções jamais vista na 

história da humanidade. Essa rede mundial de máquinas interligadas, independente de 

questões físicas, transforma as fronteiras geográficas em elementos quase imperceptíveis, 

reduz as distâncias físicas e possibilita o acesso e a simuntânea criação de um volume de 

informação inimaginável. 

  

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que 

ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo (LÉVY, 1999, p.17).   

 

 Nessa realidade, Lévy (1998, p. 28) destaca a ideia de iteligência coletiva 

“distribuída por toda parte, incessamente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 

em uma mobilização efetiva das competências”, em uma sociedade de fluxos simétricos, 

cuja comunicação é direta, participativa, interativa, democrática e flexível. Isto é, é como se 

não existesse mais um controle hegemônico da informação e/ou saber. Não há mais 

diferenciação clara e objetiva entre produtor e receptor.  

 A Internet e o(s) meio(s) no(s) qual(s) ela se constitui são um ambiente colaborativo, 

de trocas incessantes em tempo real, de múltiplos fluxos e informação e armazenamente 

descentralizados. Funcionando, assim, como um potencializador da inteligência coletiva 

elucidada por Lévy (1998) por deter – ou como deveria acontecer – de um cárater aberto e 

participativo.  

 As constantes possibilidades de interação e a distribuição, acesso e construção do 

conhecimento nos ambientes digitais provoca alterações significativas no ciclo temporal e 

espacial da informação, englobando o tempo de produção, o tempo da comunicação em si e 

o tempo do uso da informação. Além de evocar questionamentos sobre as dificuldades com 

as quais alguns exemplos de profissionais se deparam, como os comunicadores, 
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especialmente no que tange à preparação e adaptação para esse novo modelo de 

comunicação.  

 

Cultura de convergência e a participação  

 

 A evolução da Internet e da World Wide Web possibilitou o surgimento e 

desenvolvimento do que Castells (2007) chama de nova mídia, em que os usuários tendem a 

escolher a mensagem com a qual pretendem se informar em meio ao turbilhão de dados, 

pesquisas, conteúdos noticiosos, entre outras modalidades de acesso à informação, pois “no 

novo sistema de mídia, a mensagem é o meio” (CASTELLS, 2007, p. 364).  

 Inserida em um espaço considerado infinito, o desenvolvimento de tecnologias 

digitais – aqui considerando os aspectos técnicos – permitiu a reunião de todos os 

elementos que podem compor uma mensagem (sons, imagens estáticas ou em movimento, 

etc...) em um único local: a Internet. A rede mundial de computadores interligada se tornou 

capaz de comunicar todos os tipos de símbolos até então desenvolvidos pela humanidade.  

 O resultado dessa capacidade incorporadora, em se tratando especificamente de 

comunicação ou jornalismo, é a multímidia (CASTELLS, 2007). Em um processo de 

integração de diversos – ou até de todos – os veículos de comunicação (mídia impressa, TV, 

rádio, entre outros) e de todo o poder de interação que cada um destes veículos traz consigo, 

houve uma fusão inevitável do que se considera por meios de comunicação de massa e da 

comunicação que acontece nesse novo mundo virtual.  

 O novo espaço de construção midiática é diverso e abrangente. Democrático, como 

Lévy (1998) pressupôs, a Internet e a multimídia que vem com ela “capta em seu domínio a 

maioria das expressões culturais em toda a sua diversidade. Seu advento é equivalente ao 

fim da separação e até da distinção entre mídia audiovisual e mídia impressa” (CASTELLS, 

2007, p. 394).  

 Sob essa perspectiva, há uma infusão natural acerca de como os meios de 

comunicação, tecnicamente e materialmente, se apresentam. O desenvolvimento de novas 

tecnologias digitais a todo momento torna praticamente impossível a distinção e uma 

caracterização una entre o que é impresso, áudio, visual e/ou digital. E é dentro desse 

contexto que Jenkins (2009) define o que pode ser considerado como convergência 

midiática:  
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Palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e 

sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura. 

Algumas das ideias comuns expressas por este termo incluem o 

fluxo de conteúdos através de várias plataformas de mídia, a 

cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca de 

novas estruturas de financiamento das mídias que recaiam sobre os 

interstícios entre antigas e novas mídias, e o comportamento 

migratório da audiência, que vai a quase qualquer lugar em busca 

das experiências [...] que deseja. (JENKINS, 2009, p. 377). 

 

 Para Jenkins (2009) cria-se uma cultura de convergência referente a uma cultura 

participativa cuja interação e integração são os princípios motores. Não se trata apenas de 

uma transposição e adaptação de conteúdo ao meio em que a mensagem será transmitida – 

como do rádio para a TV ou da TV para a Internet -, mas sim de um processo, que não se 

restringe a aparelhos eletrônicos desenvolvidos a partir da Revolução Tecno-Científica, 

após a Segunda Guerra Mundial, e que acontece por meio das pessoas e das interações 

sociais que elas estabelecem entre si. 

 Para a convergência acontecer, ela necessita da interação do consumidor final, do 

público, da população, quer como os sistemas de comunicação prefiram nomear os públicos 

a quem pretendem atingir, pois “a circulação de conteúdos – por meio de diferentes 

sistemas midiáticos, sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais 

– depende fortemente da participação ativa dos consumidores [...] a convergência 

representa uma tranformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a 

procurar novas informações” (JENKINS, 2009, p. 29 - 30). 

 O usuário não é mais apenas final, isto é, receptor de uma mensagem construída 

unilateralmente. O consumidor é parte imprescindível do ciclo de produção da informação, 

seja com a interação ou com a escolha do que será consumido. Trazendo à luz as 

possibilidades em um veículo de comunicação que surge com a Internet, como um portal 

noticioso, o público – a depender das ferramentas de interação que o meio disponibiliza – 

pode sugerir, elogiar, criticar conteúdos, bem como pode definir como terá acesso a uma 

determinada informação. Este último acontecendo por meio dos recursos que as plataformas 

digitais possibilitam e que são utilizadas de maneiras diferentes por cada veículo.  

 Ao passo que estas tecnologias digitais permitem essa pluralidade, multiplicidade e 

criam esse novo tipo de público, Jenkins (2009) defende que a indústria das comunicações 

adere à convergência midiática para poder usufruir das vantagens possibilitadas pelos 
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conglomerados, ou seja, criando múltiplas maneiras de vender o conteúdo que produzem, 

consolidando a fidelidade do consumidor, entre outros.  

 
As mídias corporativas reconhecem o valor e a ameaça da participação dos 

fãs. [...] Os consumidores estão usando a net para se envolverem com o 

que admiram, entendem esse como um espaço democrático e de ações 

coletivas. [...] de um lado a postura proibitiva tenta impedir participação 

não autorizada do outro as cooperativas querem conquistar para si 

criadores alternativos. (JENKINS, 2009, p. 235). 

 

 A Internet possibilitou algo que os outros meios praticamente não possuíam, e se o 

possuíam, era praticamente imperceptível: a interação. Com a facilidade no acesso – pelo 

menos a uma parte da população – a rapidez com que as informações são transmitidas e a 

própria plataforma onde a Internet está inserida, faz com que o público possa se comunicar, 

trocar informações, se relacionar, entre outras infinitas de possibilidades, em pouco tempo e 

utilizando poucos recursos (neste caso, pode ser um computador, um notebook, um 

smartphone ou tablet). 

 

Jornalismo online  

 

 O aparecimento de novos formatos de mídia, intrinsecamente relacionados ao aporte 

técnico em que estão inseridos, resulta em um processo contínuo de adaptação da 

informação e todos os recursos que a cercam (linguagem textual e visual). Tanto a mídia 

impressa, quanto a audiovisual e, especificamente, a digital, impõem e dispõem de distintos 

modos de apresentação da informação jornalística.  

 Configurando-se como um relevante e crescente meio de comunicação, informação, 

divulgação e distribuição de conteúdo, a Internet conquista, a cada dia, um número 

significativo de adeptos. Seja pela velocidade na transmissão do conteúdo, pela facilidade 

de acesso a qualquer hora e lugar, especialmente com o advento de novos meios 

tecnológicos, como os smartphones e tablets, ou pela forma como as informações são 

expostas com a utilização de uma infinidade de recursos midiáticos, tal como aponta 

Castells (1999):  

 

É precisamente devido a sua diversificação, multimodalidade e 

versatilidade que o novo sistema de comunicação é capaz de abarcar e 

integrar todas as formas de expressão, bem como a diversidade de 

interesses, valores e imaginações, inclusive a expressão de conflitos 

sociais. (CASTELLS, 1999, p. 461). 
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 O volume de informações e a rapidez com que elas são transmitidas, via Internet, 

pressupôs aos jornalistas, segundo Ferrari (2003) uma maneira mais prática e rápida de 

escrever, editar e publicar os conteúdos noticiosos. Desde que este processo seja feito com 

o uso de uma linguagem adequada, capaz de convidar e fidelizar o usuário. Para isso, é 

necessário a utilização de todo o potencial de recursos que as plataformas digitais oferecem.  

 Quando se fala em online, é inevitável não lembrar de dinamismo e interatividade. E 

são com esses princípios que os portais jornalísticos devem se desenvolver. Ferrari (2003) 

aponta que para um site poder ser considerado como portal este deve ser diversificado. Isto 

é, o jornalista precisa compreender que o conteúdo a ser disponibilizado digitalmente está 

muito além daquele processo de apreensão tradicional das redações de jornais e revistas.  

 É a possibilidade de unir uma grande quantidade de recursos midiáticos que 

diferencia o jornalismo online dos demais. As matérias veiculadas na web necessitam de 

interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade. Ou seja, o 

uso de vídeos, áudios, hipertextos e hiperlinks é o principal atrativo para o usuário, que 

também preza pela instantaneidade, facilidade de acesso e velocidade da informação.  

 Ferrari (2003) revela um leitor digital com comportamento específico que, de 

alguma forma, deveria ter influência na forma como os portais dispõem o conteúdo em cada 

página: “os leitores digitais [...] dão uma olhada nas manchetes, leem o horóscopo, entram 

em alguma área que chamou a atenção na home page e assim sucessivamente”. (FERRARI, 

2003).  

 Por vezes, o leitor de Internet realiza uma absorção de conteúdo de maneira 

superficial. É nesse contexto que os recursos devem ir além do conteúdo em que se inserem, 

pois caso o usuário deseje fazer uma apreensão mais aprofundada acerca do assunto, 

encontra na multimídia e na hipertextualidade a possibilidade para tal. Assim, há a criação 

de um conteúdo noticioso praticamente personalizado, de acordo com o que o consumidor 

preferir consumir. Por isso, a importância de que esses recursos sejam complementares e 

não incessantemente repetitivos.  

 Em se tratando especialmente da relação entre as mídas ditas tradicionais 

(impressos, rádio e TV) e as novas mídias, Jenkins (2009) destaca que a convergência 

midiática não se limita a uma simples transposição de conteúdo, quer seja do rádio para TV, 

do impresso para Internet. Ainda assim, Ferrari (2003) mostra que a maioria dos portais 

jornalísticos surgem aliadas e apenas copiando a versão impressa. O pioneiro foi o The Wall 
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Street Journal que, em 1995, lançou uma versão online (Personal Journal) cujo princípio 

era a personalização das notícias segundo as preferências de cada assinante.  

 

WebJornalismo no Brasil  

 

 O desenvolvimento da Internet no Brasil, diferente do que aconteceu em outros 

países, foi sempre atrelado ao jornalismo e às empresas que decidiram investir nesse nova 

forma de mídia (FERRARI, 2003). Assim que a Internet se tornou comercial no país, em 

1995, o Jornal do Brasil (fundado em 1891) lançou sua versão online. Com uma interface 

simples, o primeiro site jornalístico do país, o JB Online, dedicou-se, nos primeiros anos de 

funcionamento, a somente transpor o mesmo conteúdo veiculado na versão imprensa.  

 Como uma evolução natural, outros jornais impressos migraram para a Internet, 

como O Globo, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, entre outros. Mas somente em 

1999, o mundo online alcançou o grande público. Tanto que Ferrari (2003) destaca a 

criação do provedor IG, da qual ela participou, como um marco da Internet no Brasil, em 

que “ao final do primeiro mês, o IG tinha quase oitocentos mil usuários cadastrados e uma 

média próxima a 1,1 milhão de page views por dia” (FERRARI, 2003, p. 29).  

 À epoca dos seus estudos, Ferrari (2003) apontava para uma homogeneização dos 

portais jornalísticos brasileiros e subutilização de recursos e potencialidades. Ainda que já 

se soubesse que os atrativos para convidar e manter o leitor digital são as possibilidades 

dinâmicas e interativas que as plataformas digitais possuem, os sites jornalísticos possuíam 

designs similares e pouco chamativos.  

 Havia – ou ainda há – uma preocupação excessiva com a quantidade de informação 

veiculada, mas não em como essa informação era apresentada ao usuário. Ferrari (2003) 

exemplifica com o Portal Terra, que realizou uma cobertura notória e significativa nos 

atentados de 2001 devido ao volume de conteúdo publicado. Entretanto, chama-se atenção, 

para o fato de que a Internet e o jornalismo online sobrevivem e vivem da multimidialidade, 

hipertextualidade, dinamicidade, interatividade.   

 

Análises e discussões  

 

   O presente trabalho analisa e, de certo modo, compara como acontece – ou não – o 

processo de convergência midiática nos jornais impressos Meio Norte e O Dia e nos seus 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 9 

respectivos portais jornalísticos. Para tanto, se reveste da Análise de Conteúdo (AC), 

elucidada por Herscovitz (2007), sendo um processo de recolhimento e posterior análise de 

textos, considerando todos os elementos – tanto textuais quanto visuais – para a realização 

de inferências a partir do que foi encontrado.  

 Para a análise qualitativa, empreendeu-se um período de dois meses (outubro e 

novembro de 2015), em que, diariamente, se buscava um total de três matérias por veículo 

de comunicação cujo conteúdo estivesse igual ou semelhante nos respectivos jornais e 

portais. Ao fim da coleta, foram encontradas 362 matérias, classificadas em 14 editorias 

(Ciência e Tecnologia, Comportamento, Cultura, Economia, Educação, Esporte, Geral, 

Informe Publicitário, Internacional, Meio Ambiente, Nacional, Polícia, Política e Regional). 

 Em uma análise baseada na procura por elementos que caracterizem e diferenciem o 

jornalismo online, como a multimidialidade e a hipertextualidade, foi escolhido um escopo 

aleatório de 14 matérias (sete em cada veículo de comunicação) e sendo cada matéria 

correspondente a uma das editorias encontradas nos dois meses de coleta de material.  

 Após a escolha dos conteúdos noticiosos, foram elencados dois critérios gerais de 

análise, agrupando as matérias segundo presença ou ausência de elementos caracterizadores 

do processo de convergência. A catalogação baseiou-se em duas categorias nas quais as 

notícias foram enquadradas: a) uso de recursos midiáticos; b) ausência, à revelia da 

primeira, de elementos característicos do jornalismo digital.  

 Na primeira categoria, encontraram-se matérias que, mesmo de forma rasa e 

superficial, utilizaram algum recurso multimidiático, assim, se diferenciado do conteúdo 

veiculado na modalidade impressa – ou vice-versa. Enquanto que na segunda categoria, 

ordenaram-se as notícias sem qualquer resquício de elementos hipertextuais e convergentes. 

Entretanto, ainda assim, tratam-se de conteúdos noticiosos com rico potencial 

multimidiático.  

 Dessa forma, por meio da análise qualitativa e descritiva, são apontados os aspectos 

multimidiáticos, interativos e dinâmicos presentes nos textos, bem como a forma como 

estes foram explorados pelos veículos de comunicação utilizados para a pesquisa e se é 

possível verificar a ocorrência de convergência midiática.  

 

Resultados  

 

 Os veículos em questão são parte de dois dos principais sistemas de comunicação do 

Piauí, em especial, da capital, Teresina. O Sistema Meio Norte de Comunicação, com 21 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 10 

anos de existência, surge como um meio de comunicação televisivo, que, posteriormente, se 

expande para o formato impresso, radiofônico e digital. Já no Sistema O Dia, o motor é a 

modalidade impressa, já que foi o primeiro jornal impresso do Estado. Hoje, o sistema 

possui ainda um portal e uma TV online.  

 Posto isso, a primeira matéria, da primeira categoria citada anteriormente, foi 

veiculada no Portal Meio Norte em 28/10/2015 e no Jornal Meio Norte é datada em 

29/10/2016. Enquadrada na editoria geral, é a única notícia que possui um recurso midiático 

mais perceptível: o vídeo. Ainda que seja a entrevista da principal fonte da matéria em um 

programa da grade televisiva do Sistema de Comunicação, trata-se de um elemento a mais 

na composição da matéria, que contribui para a criação de um conteúdo personalizado.  

 Entretanto, a mesma matéria, que no portal tem o título “Governo do Piauí 

convocará mais de 600 concursados em 2016” e no jornal é intitulada “Governo divulga 

datas de nomeações no Estado”, traz um recurso quase “inverso”. No conteúdo do site, há 

uma foto (em baixa qualidade) do que aparenta ser um papel com uma tabela do 

cronograma dos concursados, ou seja, a informação central da notícia. No jornal, essa 

informação é trazida em um formato de tabela próprio e condizente com o design da 

empresa.  

 Ao invés de apresentar e explorar o potencial midiático da Internet com uma tabela 

interativa ou algum outro recurso chamativo, opta-se por organizar esses dados apenas na 

versão impressa. Além disso, a linguagem textual presente nas notícias é distinta. No portal, 

por exemplo, não há uma citação direta do entrevistado. Em confluência com a afirmação 

de Ferrari (2003) sobre a informação “limpinha”.  

 Em outra matéria, veiculada primeiro também no Portal Meio Norte (01/10/2015) e 

no dia seguinte no jornal (02/10/2015), a maior diferença reside na quantidade de imagens 

ilustrativas. Na versão impressa, por fatores espaciais, apenas uma imagem acompanha a 

matéria. Enquanto no site, 10 imagens em sequência linear e vertical estão dispostas logo 

abaixo do fim do texto. Quando, na verdade, poderiam estar em uma galeria com legendas 

específicas para cada uma, complementando as informações textuais.  

 Outra preocupação na matéria é adequar o título ao suporte técnico. O título no 

portal, “Início da ‘Caravana Mãe de Deus’ reúne mais de 10 mil pessoas”, marca a forte 

relação temporal que os fatos possuem com a Internet. Enquanto que no jornal, o título 

“Missa reúne mais de 10 mil pessoas” revela o foco somente no acontecimento.  
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 Da mesma forma que a anterior, a matéria “Flávio Dino assina ordem de serviço 

para obra”, veiculada nos dias 08/10 e 09/10/2015 no Portal e Jornal O Dia, 

respectivamente, traz uma série de fotografias, dispostas entre o texto, mas sem legenda 

especifíca. Nesse caso, as imagens também poderiam ser apresentadas em formato 

audiovisual, uma vez que as fotos mostram as péssimas condições de uma ponte de grande 

circulação entre os estados do Piauí e Maranhão. Além disso, todo o texto foi apenas 

transcrito para a modalidade impressa.  

 As outras duas matérias, enquadradas na categoria referente à presença de recursos 

midiáticos, foram veiculadas no Sistema O Dia e possuem características similares. 

Intituladas “Passeio ciclístico reúne mais de 100 pessoas na Avenida Raul Lopes” 

(10/10/2015 - no portal) e “Manhã será marcada por passeio ciclístico realizado pelo 

Sistema O Dia” (no jornal); “Taxista é morto na Zona Norte; e Teresina tem mais dois 

homícidos em menos de 1h” (27/11/2015 – no portal) e “Taxista é assassinado na Vila 

Coronel Carlos Falcão no bairro São Joaquim” (28/11/2015 – no jornal), apresentam grande 

quantidade de imagens, em sequência, sem qualquer referencial.  

 Isto é, houve um subaproveitamento do potencial midiático das plataformas digitais. 

Além disso, fotografias dispostas em sequência linear praticamente perdem o contexto e a 

referência. Em relação às questões textuais, as duas primeiras matérias se diferenciam em 

espaço-temporal. O conteúdo veiculado no jornal apresenta o fato, o acontecimento, o que 

está por vir, enquanto a notícia do portal mostra o que foi o fato, o que aconteceu. Já as 

duas últimas, configuram-se apenas como uma transposição do conteúdo da web para o 

impresso.  

 A segunda categoria analisada, por sua vez, possui a maior parcela das matérias 

analisadas (nove notícias). Logo no início da análise, já foi possível notificar certa ausência 

de elementos convergentes e identificar se tratarem de casos de transposição de conteúdo. 

 Veiculada na edição de 26/10/2015 do Jornal Meio Norte, a matéria “‘Estamos 

modernizando as penitenciárias’, garante secretário” antecipa um acontecimento. Para a 

versão online, publicada no mesmo dia com o título “Secretaria de Justiça entrega 

armamento e anuncia aquisição de novos equipamentos”, o foco está no acontecimento. 

Entretanto, o principal ponto a se considerar é o uso das imagens ilustrativas: capturas de 

tela das entrevistas concedidas pelas fontes utilizadas na matéria em um programa da grade 

da emissora do Sistema de Comunicação. Em detrimento do uso de imagens mais 
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características ou então do vídeo do programa – que complementaria e enriqueceria a 

matéria -, opta-se pela não utilização das potencialidades midiáticas.  

 As quatro matérias subseqüentes, veiculadas no Sistema Meio Norte, apresentam um 

mesmo elemento identificatório: residem na transposição de conteúdos, quer seja do jornal 

para o portal ou da web para o impresso. Com diferenças sutis, as notícias com os 

respectivos conteúdos são passíveis de recursos midiáticos.  

 Com o título “Parque Floresta Fóssil terá Museu de Ciências Naturais em Teresina”, 

o conteúdo é quase completamente composto por texto. E algumas dessas informações 

poderiam se apresentar na forma de recursos visuais, como infográfico mostrando a 

estrutura do parque e linha do tempo contando a história do parque e do sítio arqueológico. 

Similarmente, na notícia “Blocos podem ter exploração de gás e petróleo autorizada em 

Floriano” poderia contar com alguma imagem ilustrativa mostrando como é feita a 

exploração petrolífera em terra, assim, complementando a matéria.  

 Na inusitada notícia “Idosa rasga quase 1 milhão de euros para evitar briga por 

herança”, um gráfico monstrando a dimensão e o volume de dinheiro em questão tornaria o 

conteúdo diferente e mais atrativo. Da mesma forma, a matéria “Número de mulheres 

presas no Brasil cresce mais de 500% nos últimos 15 anos” poderia ser ilustrada por 

gráficos interativos que retratassem todos os dados e números presentes no corpo da notícia.  

 Situações semelhantes também marcam as quatro matérias publicadas pelo Sistema 

O Dia que se enquadram na segunda categoria. A matéria “Diversidade cultural é uma das 

maiores riquezas do estado do Piauí” fez parte de uma série divulgada tanto no jornal 

quanto no portal em comemoração ao Dia do Piauí, mas além de ter sido apenas transposta 

integralmente – com a ressalva de algumas fotos a mais na versão impressa -, não há 

hiperlinks que facilitem o acesso às outras notícias (nesse caso, complementares e 

essenciais para a construção da imagem do Estado).  

 Em “Bosque do Corso recebe recomposição de mais de 200 mudas”, um mapa 

ilustrativo com todos os pontos da cidade que já tenham recebido o replantio de árvores e 

outro mostrando os próximos locais enriqueceria visual e textualmente a mensagem a ser 

transmitida. Assim como em “Feirão ajuda consumidores a negociarem dívidas com até 

95% de desconto”, um vídeo explicativo, uma galeria de imagens ou outro recurso 

interativo demonstrando como ter acesso ao benefício seria um atrativo para a notícia.  

 Intitulada “River enfrenta Fortaleza na estreia da Copa do NE; Flamengo encara 

Sampaio”, a matéria foi integralmente transposta do jornal para o portal, incluindo uma 
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tabela simples de uso característico da modalidade impressa. A opção por uma tabela 

interativa, em que o próprio usuário comandaria, preveria resultados, simularia partidas 

futuras – semelhante ao que portais de repercussão nacional já fazem – seria mais 

interessante ao se considerar o dinamismo e a interatividade pressupostas pela Internet.      

 

Considerações finais  

 

 Diante do corpus analisado, foi possível depreender o modo incipiente como os dois 

sistemas de comunicação trabalham o processo de convergência midiática. É perceptível 

ainda a ultrapassada transposição de conteúdo em boa parte das matérias analisadas no 

escopo escolhido. Mesmo que haja uma tentativa de diferenciação, adaptação e adequação 

dos conteúdos ao suporte técnico respectivo, infere-se a primitividade do processo. 

 Sobre os aspectos quantitativos, nove das 14 notícias enquadraram-se na categoria 

referente a ausência de elementos multimidiáticos, sendo cinco do Sistema Meio Norte e 

quatro do Sistema O Dia. Não há uma diferença exorbitante entre os dois veículos objetos 

de estudo deste trabalho. Excluindo-se algumas preferências visuais e temáticas, ambos 

estão percorrendo um caminho semelhante – e por assim dizer, estão no mesmo ponto do 

caminho – em busca da convergência midiática celebrada por Jenkins (2009).  

 Como Ferrari (2003) expõe, não há uma preocupação em mudar a cor, o layout, as 

imagens, o fundo da tela. Em se tratando de dois sistemas de comunicação, constituídos por 

conglomerados midiáticos – guardadas as devidas proporções em termos locais -, onde seria 

possível a plena e verdadeira integração midiática e interação dinâmica entre os suportes 

jornalísticos técnicos, a simples transposição de conteúdos é o que, por fim, ainda 

prevalece.     
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