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Resumo 

 

A pesquisa pretende analisar como o Jornal Nacional - o telejornal de maior audiência 

da Rede Globo - está se apropriando da narrativa transmídia para ampliar o seu 

conteúdo informacional da tela da TV para o Facebook. Para o estudo foram analisadas 

as edições e as postagens do JN no período de 13 a 19 de março de 2017. Autores como 

Jenkins (2003, 2009), Moloney (2011, 2015), Scolary (2011, 2013) e Fechine (2013) 

ajudaram na fundamentação teórica. A metodologia contou com pesquisa bibliográfica e 

análise de conteúdo e aplicou, como método de procedimento, os princípios da narrativa 

transmídia elencados por Moloney (2011) às edições e às postagens do JN. No período 

pesquisado, pode-se observar a utilização de estratégias transmídias e crossmedia. 
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Narrativa transmídia aplicada ao jornalismo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como o telejornal de maior 

audiência da Rede Globo, a terceira maior rede de televisão comercial do mundo, têm 

utilizado as redes sociais digitais para divulgação de conteúdo. Tomou-se como objeto 

de estudo o Jornal Nacional (JN) – o telejornal que está no ar há mais tempo no país, 

desde 1969, e que possui a maior audiência das emissoras de televisão aberta. O corpus 

contou com as edições e postagens divulgadas no período de 13 a 19 de março de 2017, 

na TV e na página do Facebook do JN.  

Partiu-se da hipótese de que o Jornal Nacional está utilizando estratégias de 

transmidiação de conteúdo de forma crescente; e, uma segunda hipótese, que o JN 
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utiliza o Facebook, em sua maior parte, como espaço para reprodução de conteúdo já 

divulgado na TV, o que não seria exatamente uma espécie de transmidiação, mas de 

ação crossmedia.  

Partiu-se da seguinte pergunta: como o telejornal brasileiro de maior audiência 

está se apropriando da narrativa transmídia para ampliar o seu conteúdo informacional 

da tela da TV para o Facebook? A metodologia contou com pesquisa bibliográfica e 

análise de conteúdo, baseado na proposta de Bardin (1977), e também com os princípios 

da narrativa transmídia aplicados ao jornalismo, de Moloney (2011). Autores como 

Jenkins (2003, 2009), Moloney (2011, 2015), Scolary (2011, 2013) e Fechine (2013) 

contribuíram na fundamentação teórica. 

A pesquisa lançou seu foco sobre o processo de adaptação que a TV está 

vivendo. A narrativa transmídia, nesse contexto contemporâneo, surge como elo de 

integração entre novas e velhas mídias. Para Jenkins (2009), na forma ideal da narrativa 

transmídia, cada mídia deve ser explorada da melhor forma: 

 

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. (JENKINS, 2003, 

online).4 

 

O termo transmedia storytelling foi concebido por Jenkins (2009) em 2003 e se 

referia a forma como a indústria de entretenimento diversifica seus produtos em 

inúmeras plataformas com objetivo de estimular o consumo. Para Scolari (2013), trata-

se de uma produção integrada distribuída a partir de múltiplas mídias: 

 
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 dispositivos como 

ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, etc. El 

uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades 

                                                 
4 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. 
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de un tema/historia/objetivo/mensaje, dependiendo del tipo de 

proyecto (SCOLARI, 2013, p. 25-26).5 

 

O grande diferencial da narrativa transmídia parece, portanto, ser a utilização 

estratégica, integrada, de cada mídia, de modo a expandir o conteúdo e não a repetir: 

 
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). 

 

Além de associar a múltiplas plataformas, Yvana Fechine (2013) relaciona o 

termo a “uma ação estratégica de comunicação oriunda de um destinador-produtor 

geralmente identificado” (p. 25). E conclui como sendo “um projeto de produção de 

conteúdo associado a um determinado planejamento estratégico” (p. 25). 

Da mesma forma, Gambarato, Alzamora e Tarcia (2016) reforçam que a 

narrativa transmídia envolve planejamento. “Media coverage involves specific editorial 

planning in each media institution” (GAMBARATO, ALZAMORA e TARCIA, 2016, 

p. 1448) 6 

O planejamento faz-se necessário, por exemplo, na escolha da mídia adequada 

para cada ação transmídia. “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 (MOLONEY, 2011, p. 95-96). 7 

 Considerando o que foi dito pelos autores supracitados, o quadro a seguir 

apresenta os pontos comuns relacionados ao conceito de narrativa transmídia. A 

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

planejamento estratégico. 

 

                                                 
5 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. 
6 A cobertura de mídia envolve planejamento editorial específico em cada instituição de mídia. 
7 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. 
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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 (2013) 

 

X 

 

X 

Scolari (2013) X 

 

Gambarato, Alzamora e 

Tarcia (2016) 
X 

 

X 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) com base nos autores supracitados. 
 

Embora Jenkins (2009) não tenha usado claramente a palavra planejamento, fica 

implícito em sua fala a necessidade de um, “In the ideal form of transmedia storytelling, 

each medium does what it does best” (JENKINS, 2003, online)8. Da mesma forma, 

Scolari trata a transmidiação como “una producción integrada” (SCOLARI, 2013, p. 

25).9 

A narrativa transmídia esteve, inicialmente, relacionada à indústria de 

entretenimento, no entanto, com o passar dos anos, migrou para outros campos, como 

para o jornalismo, por exemplo. Para o americano Sam Ford (2007), uma notícia 

transmídia tem como objetivo informar de maneira abrangente o leitor utilizando uma 

combinação de mídias (FORD, 2007, online). 

No Brasil, Renó e Vivar (2012) 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” (RENÓ e 

VIVAR, 2012, 82).  

                                                 
8 Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz melhor. 
9 Uma produção integrada. 
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Ainda na discussão acerca de jornalismo transmídia, Renó e Vivar (2012) 

trazem a tona dez paradigmas propostos por Orichuela (2003), que 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 amplia o universo informacional do 

jornalismo, também expande o papel fundamental do espectador, no caso do 

telejornalismo. Dessa forma, o jornalismo transmídia pode ser entendido como aquele 

que transita em diversos dispositivos de mídia contando com a colaboração dos 

usuários. No entanto, a produção ininterrupta de notícias se apresenta como um desafio 

para a narrativa transmídia aplicada ao jornalismo: 

 

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) 

 

Fontoura, Nunes e Pase (2012) trazem à tona a mesma questão e afirmam, “a 

demanda de tempo e recursos tornam muito difícil a implementação de narrativa 

transmidiática no jornalismo diário (...)” (FONTOURA, NUNES e PASE, 2012, p. 70).  

A saída, segundo Flores e Porto (2012), é a reportagem, “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” (FLORES e PORTO, 2012, p.  16). 

Moloney (2011) traz à discussão a utilização, muitas vezes, da narrativa 

transmídia, considerando que, em muitos casos, os veículos de comunicação apenas 

repetem o conteúdo em várias mídias.  

 

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 
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story in another form, and neither writing nor production 

changes to reflect the differing users of those media. 

(MOLONEY, 2011, p. 50).10 

 

O quadro abaixo apresenta os pontos comuns relacionados ao conceito de 

narrativa transmídia no jornalismo. Percebe-se que, assim como o Quadro 1, também 

não há disparidades. A conceituação gira em torno da expansão de conteúdos em 

múltiplas plataformas. 

 

Quadro 2:  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 pelas autoras (2017) com base em Sam Ford (2007), Scolari (2011), Renó e 

Vivar (2012), Flores e Porto (2012), Araújo (2014) e Moloney (2015). 
 

Em 2011, Moloney (2011), a partir do levantamento dos princípios 

fundamentais que cercam a narrativa transmídia, concebido por Jenkins (2009), aplicou 

os princípios inicialmente associados à indústria de entretenimento ao contexto 

jornalístico, conforme Quadro 3.  

 

 

 

                                                 
10 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. 
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Quadro 3: Aplicabilidade dos princípios das narrativas transmídias 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: GOMES (2017, p. 9-10). 

 

No próximo tópico, a partir do detalhamento apresentado no quadro acima, as 

edições e postagens do Jornal Nacional serão testadas de modo a inferir se a estratégia 

transmídia está presente na produção de suas notícias. 

 

Narrativa transmídia no JN 

 

A análise do Jornal Nacional levou em consideração o período de 13 a 19 de 

março de 2017, considerando que se trata de um mês neutro e fora do período de férias, 

de modo a não haver interferência quanto ao tipo de conteúdo divulgado. Para tanto, 
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utilizou-se como metodologia a análise de conteúdo. Para Laurence Bardin (1977), o 

método “tenta compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento 

determinado, com o contributo das partes observáveis” (1977, p. 43). No total, foram 

elencadas 64 postagens do JN. A partir desse levantamento, cada post foi classificado 

levando em conta o referencial teórico de Moloney (2011). 

No período em questão, pode-se constatar que o número de notícias está ligado 

estritamente à quantidade divulgada no telejornal. Em outras palavras, se o JN 

apresentou 15 matérias na televisão, as mesmas 15 serão divulgadas no Facebook. 

Percebe-se que o link apresenta uma pequena introdução e um vídeo, o mesmo 

apresentado na TV. 

                             Figura 1 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional 

 

Fonte: https://glo.bo/2nEdqmn 

 

Essa constatação reforça o que Moloney (2011) observa que, em muitos casos, 

os veículos de comunicação apenas repetem o conteúdo em várias mídias. “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” (MOLONEY, 2011, p. 50).11 

                                                 
11 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 

https://glo.bo/2nEdqmn
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Esse tipo de ação tem a ver com o conceito de crossmedia que tem como 

definição 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). Para Martins (2011) na ação crossmedia "o diálogo acontece entre as mídias - 

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

(MARTINS, 2011, p. 19, apud ARAÚJO, 2014, p. 92).  

No período analisado, também 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. 

Isso vai de encontro com o que Flores propõe em relação à dificuldade de um 

jornalismo transmídia considerando notícias 24 horas. 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. 

                            

                                      Figura 2 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional 

 

Fonte: https://glo.bo/2mq5CCS 

 

Outro tipo de postagem bastante recorrente observada durante a semana foram 

fotos divulgadas diariamente dos apresentadores na bancada do Jornal Nacional, no 

                                                                                                                                               
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. 

https://glo.bo/2mq5CCS
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total, foram seis imagens. 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 3 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional 

 

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/photos/a.258197667603960.58380.15935431 

4154963 /1276334539123596/?type=3 

 

O post acima remete à categorização de Yvana Fechine (2013), de subcategoria 

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). Mas no que se refere ao levantamento de Moloney (2011), não 

foi possível associar aos princípios transmídias no campo do jornalismo. 

No período observado, nos dias de veiculação do JN, também foram publicadas 

no Facebook as chamadas12 do telejornal, as mesmas divulgadas na programação da TV 

Globo.                                  

 

                                                 
12 A chamada trata-se dos destaques do telejornal, transmitida dentro da programação normal da 

emissora, com intuito de despertar o interesse do telespectador para telejornal (PATERNOSTRO; 1953). 
 

https://www.facebook.com/JornalNacional/photos/a.258197667603960.58380.15935431%204154963%20/1276334539123596/?type=3
https://www.facebook.com/JornalNacional/photos/a.258197667603960.58380.15935431%204154963%20/1276334539123596/?type=3
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                                  Figura 4 - Postagem no Facebook do Jornal Nacional 

 

Fonte: https://www.facebook.com/JornalNacional/videos/1277225595701157/ 

 

 Da mesma forma, não foi possível aplicar os princípios de Moloney (2011) à 

produção acima citada. Trata-se de repetição de conteúdo, trazendo de novo apenas uma 

pequena chamada, o que demonstra a adaptação da mensagem ao formato específico do 

Facebook, característica de uma ação crossmedia. 

 O quadro a seguir pretende mostrar, de forma didática, a aplicação dos 

princípios da narrativa transmídia do jornalismo relacionadas às postagens e às edições 

do Jornal Nacional.  

  

Quadro 4: Aplicabilidade dos princípios das narrativas transmídias aos conteúdos do JN  

Princípio Aplicação ao JN 

Distribuível Conteúdo disponível no Facebook. 

Explorável Previsão do tempo. 

Continuidade e Serialidade Não se aplica. 

Diversidade e de pontos de 

vista pessoais  
Notícias divulgadas no Facebook. 

https://www.facebook.com/JornalNacional/videos/1277225595701157/
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Imersão  Foto dos bastidores, dos apresentadores na bancada do JN. 

Extração  Não se aplica. 

Construção em 

mundos reais 
Não se aplica. 

Inspiração à ação Não se aplica. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) com base em Moloney (2011) e na observação das 

postagens e edições do JN. 

 

Considerações finais 

 

De modo geral, observa-se que o Jornal Nacional utiliza o Facebook, em sua 

maior parte, como espaço para reprodução de conteúdo já divulgado na TV, sendo o 

conceito de crossmedia mais apropriado como ação estratégica utilizada pela emissora. 

A apropriação da narrativa transmídia para ampliar o conteúdo informacional da TV 

para o Facebook é visível na divulgação da previsão do tempo. 

Considerando os princípios elencados por Moloney (2011), a publicação da 

previsão do tempo está relacionada a ação explorável. Segundo o autor, a capacidade de 

imersão é melhor realizada por meio de hiperlink direcionando para informações dentro 

de páginas da organização, no caso específico do Jornal Nacional, no Facebook e no 

Portal G1. 

As postagens de fotos dos apresentadores na bancada do Jornal Nacional, 

embora não pareça evidenciar um tipo de estratégia transmídia, uma vez que não 

envolve expansão de conteúdo, aproxima-se do princípio imersão, uma vez que 

possibilita um mergulho mais profundo na narrativa do telejornal, aos bastidores. 

Finalmente, a divulgação de notícias no Facebook se aproxima do princípio 

distribuível, que segundo Moloney (2011), considera os aspectos da comunicação em 

rede. As notícias divulgadas também se relacionam com o princípio diversidade e de 

pontos de vista, uma vez que pode alcançar públicos diferenciados. 
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