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Resumo 

O telejornalismo vem passando por profundas transformações em suas formas de 

produção e transmissão de notícias frente ao avanço tecnológico do meio e das redes 

sociais digitais. A presente pesquisa fez um levantamento das novas funções e 

competências exigidas dos profissionais de TV, de modo a contribuir para a formação 

de futuros jornalistas, com um olhar crítico para o contexto de multitarefas, e ainda para 

a memória do Jornalismo de TV no Brasil. A metodologia usada foi o Estudo de Caso, o 

que permitiu levantamento quantitativo e qualitativo a partir de entrevistas com 

profissionais de emissoras de televisão com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao 

todo foram detectadas 20 novas funções e suas respectivas competências, apontando 

para as necessidades surgidas a partir das redes sociais digitais, do aplicativo WhatsApp 

e dos avanços tecnológicos no meio televisivo. 
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Introdução 

Ao observar os meios de comunicação social ao longo da história constate-se 

que a narrativa jornalística evolui em função de novas tecnologias em etapas, indo de 

uma forma e modelos específicos para outros, passando antes, porém, por um período 

de transição e até de indefinição caracterizado pela remediação (BOLTER e CRUZIN, 

2000). O resultado final é a convergência da narrativa que, no período mais recente, 

desperta interesse no tocante à crossmidialidade e à transmidialidade. Como define 

Henry Jenkins, “tecnologias midiáticas não morrem ou são substituídas, mas sim são 

incorporadas e transformadas por novas tecnologias e práticas culturais”. (JENKINS, 

2009, p. 25-51). Nesse processo de remediação e convergência, que ora se mostra 
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presente nos meios de comunicação brasileiros, novas funções e competências vão 

surgindo, forçando mudanças na reflexão acadêmica do Jornalismo e na formação de 

futuros profissionais. 

Integrado nesse cenário de mudanças, o Telejornalismo brasileiro vem passando 

ao longo dos últimos anos por transformações evidentes: apresentadores não ficam mais 

somente sentados nas bancadas, há diálogos entre apresentadores e repórteres ao vivo 

em outras praças simulando na tela estar um do lado do outro, bastidores dos telejornais 

são publicados nas redes sociais digitais, e textos mais leves e menos objetivos, com uso 

de backgrounds sonoros (BGs) e outros recursos antes pouco comuns, passaram a 

integrar o noticiário rotineiramente. Tal cenário do Telejornalismo vem sendo 

compreendido pelos teóricos da comunicação dentro do conceito de midiatização. Para 

PICCININ e SOSTER (2012), a midiatização consiste em ceder um novo lugar às 

mídias. Portanto os meios de comunicação tradicionais, como a TV, são adaptados em 

novos formatos, muitas vezes integrados, para que saciem as necessidades de seu 

público no processo de migração de uma mídia para outra. 

Pesquisas no campo do jornalismo audiovisual apontam que o telejornal vem 

sofrendo metamorfoses em seu sentido e conceito, chegando a atual fase do 

telejornalismo expandido (SILVA; MODESTO, 2016). Além disso, a midiatização 

obrigou os meios televisivos a alterarem sua linguagem, modo de produção e práticas, 

resultando em uma configuração nova, “por vezes distanciada do que originalmente 

vem se reconhecendo como marcas específicas do jornal da televisão (brasileiro) ao 

longo de seus 60 anos”. (PICCININ; SOSTER, 2012, p. 120).  

Neste contexto, observar novas funções e competências exigidas pelas emissoras 

de TV para dar conta desse cenário de transformações do Telejornalismo se faz 

primordial para uma atualização dos cursos de Jornalismo e para uma reflexão crítica 

sobre o acúmulo de funções que está sendo assumido pelos profissionais. Neste estudo, 

optou-se pelo levantamento exploratório-descritivo-qualitativo apoiado no método 

estudo de caso segundo YIN (2001). Com isso, abriu-se possibilidade de levantamento 

quantitativo (quantas novas funções e competências são exigidas) e qualitativo (como se 

configuram essas novas funções e competências).  

O estudo foi feito a partir de entrevistas com profissionais de emissoras de TV 

do eixo Rio-São Paulo. Os presentes resultados dizem respeito a entrevistas feitas entre 

os meses de fevereiro e junho de 2018. Todas foram gravadas ou registradas em linhas 
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de discussão nas redes sociais digitais, sendo ouvidos profissionais de redação, uns com 

cargos de chefia e outros não ocupantes desses cargos. Ao todo foram entrevistados 22 

profissionais cujas identidades não serão expostas. 

 

Seção experimental 

O trabalho de campo permitiu catalogar sete novas funções no tocante ao 

monitoramento das redes sociais digitais e do aplicativo WhatsApp, incluindo ações 

ligadas à necessária interatividade da emissora com os públicos desses canais. As 

demais funções são ligadas à evolução tecnológica do setor, tais como o processo de 

edição de reportagens para TV em dispositivos móveis e uso de unidade móvel portátil 

na forma de mochila (mochilinks) em substituição das antigas unidades móveis de 

jornalismo.  

Cada função foi explicada pelos profissionais ouvidos de modo a ser possível 

conceituar ações desconhecidas ou pouco conhecidas fora dos ambientes da atividade 

profissional. Por exemplo, os profissionais que citaram a operação dos mochilinks como 

nova função dos jornalistas de TV disseram que esse equipamento está causando uma 

verdadeira revolução no Telejornalismo, por permitir entradas ao vivo em locais 

fechados, antes inacessíveis para essa participação, como estações lotadas de trem. 

Permite também ações de Telejornalismo faits divers, como entrada ao vivo andando de 

bicicleta em um parque. Tais funções e competências foram tabuladas e detalhadas no 

levantamento que aponta para a necessidade de uma atualização das disciplinas práticas 

do Telejornalismo nesse novo cenário, fomentando ainda discussões sobre o acúmulo de 

funções na nova configuração do Jornalismo. 

O levantamento foi feito em momento peculiar das empresas de comunicação 

brasileiras que, tendo em vista esse cenário de avanço tecnológico, estão caminhando 

para a integração total de suas redações. Um exemplo disso é o Grupo Globo. No início 

de 2017, o grupo inaugurou a nova sede da empresa, que reúne os jornais O Globo, 

Extra e Expresso e a revista semanal Época
5
 e vai incluir as emissoras de rádio e TV do 

grupo numa rede de apuração e certificação de conteúdos. Esta mudança, pioneira no 

Brasil, está sendo feita visando otimizar e potencializar a produção de conteúdos 

multimídia, além de ser uma alternativa para cortar gastos e fugir da crise financeira nos 

                                                 
5
 Cf em http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/10/23/infoglobo-e-epoca-terao-redacoes-

integradas.html, acesso em08/08/2018 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/10/23/infoglobo-e-epoca-terao-redacoes-integradas.html
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termos descritos por REIS (2015). Com isso, as empresas passam a apostar mais em 

profissisonais com múltiplas habilidades ou multiskilled, nos termos usados pelos 

pesquisadores do campo das Tecnologias da Informação e Comunicação. 

O professor Marcelo KISCHINHEVSKY (2009), em estudo sobre a 

reconfiguração do mercado de trabalho jornalístico brasileiro, localiza na década de 

1980 o início do processo de disrupção das funções e competências exigidas de 

jornalistas. De acordo com o pesquisador, até a década de 1970 eram comuns redações 

que empregavam centenas de jornalistas. Tal quadro passou a ser alterado na década 

seguinte com exugamento dos quadros de pessoal, fazendo surgir nas redações 

profissionais multitarefas, acumulando funções no processo de produção e de 

veiculação de notícias, como no caso de alguns repórteres de jornais impressos que, a 

partir dos anos 2000, passaram a fazer também fotos durante a apuração de suas 

reportagens. 

SALAVERRIA (2002) aponta que os profissionais multitarefas são típicos da 

convergência dos grupos jornalísticos, o que se dá nos aspectos tecnológico, 

empresarial, profissional e comunicativo. O tecnológico diz respeito a formas de 

captação, formatação e distribuição de notícias, o que vem exigindo, no caso do 

jornalismo na TV, adaptação dos profissionais a operação de novos equipamentos, 

como os mochilinks citados acima. Na dimensão empresarial, redações multimídia, 

como no caso do Grupo Globo, citado também acima, são um bom exemplo de reação à 

convergência comunicacional, marcada pelo conteúdo multimídia, pela interatividade 

entre público-alvo e redações, e pela distribuição multiplataforma de notícias, 

notadamente os dispositivos móveis. No aspecto profissional, acúmulo de funções 

(sendo algumas novas) entre profissionais, exigindo deles novas competências, é o 

principal sinal dos novos tempos midiáticos. 

Tais aspectos já foram notados no meio radiofônico, em estudo que antecede a 

este (REIS e THOMÉ, 2017), quando foram listadas 11 novas funções e competências 

nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, sendo concluído que aquele meio configurava 

um ambiente que já priorizava o jornalista multitarefas. O presente estudo se filia ao que 

investigou o meio radiofônico, buscando seguir o olhar apontado anteriormente por 

Ramon Salaverria e Marcelo Kischinhevsky. 

Vale ressaltar que nos canais exclusivos de jornalismo da TV por assinatura essa 

tendência a profissionais com múltiplas competências é percebida, pelo menos, desde 
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meados da década de 1990, período de criação da GloboNews. Conforme podemos 

confirmar no depoimento de Alice-Maria, então diretora-geral da GloboNews, no livro 

sobre a história do canal. 

 

Os novos profissionais, além de news, também foram chamados de 

multis. Multi de multifunção, porque iam aprender a fazer 

praticamente tudo no telejornalismo: pautar, produzir, escrever editar 

e, os com talento para o vídeo, também a fazer reportagem e 

apresentar jornal. São multi não para que se tenha uma equipe menor, 

mas para que estejam prontos para os novos tempos. 

(PATERNOSTRO, 2006, p. 59) 
 

Os profissionais egressos desse período inicial do canal passaram a ocupar 

funções importantes dentro do telejornalismo da Rede Globo, cabe destacar: Renata 

Vasconcellos, editora-executiva e apresentadora do Jornal Nacional, Rodrigo Alvarez, 

que começou como editor de imagens na GloboNews e hoje é correspondente, produtor 

e editor em Berlim, e ainda Maria Beltrão, que permanece no canal como apresentadora 

e editora do Estúdio i. 

 

Resultados e discussão 

Após 22 entrevistas preliminares em redações de emissoras de TV no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, foram identificadas 20 novas funções e competências. Grande 

parte dessas novas atividades está ligada às redes sociais digitais e ao aplicativo 

WhatsApp, conforme pode ser conferido na tabela abaixo: 

 

TABELA I 

Competências Funções 

(1) Escuta e apurador pelo WhatsApp Jornalista/produtor encarregado de 

monitorar mensagens enviadas pelo público 

ao WhatsApp da emissora de TV. A ele 

cabe a função de detalhar e checar as 

informações enviadas pelos colaboradores e 

repassar essa apuração para os 

apresentadores no estúdio. 

(2) Monitor de WhatsApp, competência na maior 

parte das vezes acumulada com a função  de escuta 

e apurador pelo WhatsApp. De tal profissional é 

exigido conhecimento amplo de informações 

tratadas no ar pela emissora, cenário facilitado pelo 

Profissional que responde às demandas de 

ouvintes enviadas ao WhatsApp da 

emissora, tais como valor do piso salarial de 

doméstica ou se um tiroteio em via pública 

foi suspenso. 
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fato de muitas demandas serem recorrentes, com 

atendimento podendo seguir um modelo-padrão. 

 

(3) Produtor de vídeo para a rede social da 

emissora, notadamente a Fanpage, a página de fãs 

específica dentro do Facebook. Tal função é 

notadamente acumulada por repórteres, antes 

limitados a reportagens exclusivamente em TV. 

 

Esse profissional capta vídeos, agenda e 

produz entrevistas, tanto em pautas fora dos 

estúdios quanto as produzidas internamente 

nas emissoras. Ele deve abastecer a 

Fanpage da emissora. 

 

(4) Editor de vídeo por aplicativo ou desktop. 

Diante da crescente demanda, esse profissional 

tende a acumular essa função com a de repórter. 

Profissional que se dedica a tratar vídeos 

recebidos via WhatsApp, por e-mail ou 

captados por outros meios, mas que 

requerem edição para serem postados no 

site ou na Fanpage da emissora no chamado 

cenário de midialidade do jornalismo de 

TV.  

(5) Gestor de redes sociais com foco no modelo 

gatewatching
6
, sendo necessário relatar 

importantes ocorrências ao pessoal de estúdio de 

modo a orientar o que deve ou não ser 

aprofundado nas transmissões ao vivo. 

Esse profissional monitora as redes sociais 

da emissora de TV, captando conteúdos e 

informações e mantém diálogo com o 

público dando o retorno a suas demandas 

por esses canais e interagindo diretamente 

com essa audiência por meio de postagens, 

mensagens ou enquetes pelo Facebook. 

(6) Analista de audiência com foco no modelo 

gatewatching, competência na maioria das vezes 

acumuladas com o trabalho de edição do 

radiojornal ou com a chefia da produção da 

emissora. 

Esse profissional monitora os índices de 

audiência junto aos institutos de pesquisa e 

também com softwares específicos para 

isso como, por exemplo, o Google 

Analytics. Esse acompanhamento orienta a 

produção de programas. 

(7) Repórter de áudio e vídeo e cinegrafista 

simultaneamente. A pesquisa apurou que é comum 

o repórter pedir que o motorista da equipe grave 

imagens.  

Atualmente essa é uma função que vem 

ganhando as redações das emissoras de TV. 

O profissional que produz matérias para 

entrar no ar da emissora, faz, na mesma 

saída da redação, a filmagem no modelo 

selfie de suas pautas para postagem no site 

ou na rede social. 

(8) Repórter da TV que entra no ar na emissora de 

rádio do grupo. 

Outra função acumulada que não é 

exatamente nova, mas que vem ganhando 

espaço já que a figura de um profissional 

que entra no ar em emissoras de TV e rádio 

é tida por algumas empresas como 

superexposição. A função se expande 

também graças número reduzido de 

profissionais nas redações. 

                                                 
6
Conceito defendido pelo pesquisador australiano Axel Bruns (2011), gatewatching descreve modelo de seleção de 

notícias no qual as audiências, notadamente as verificadas nas redes sociais digitais, ocupam papel principal na 

escolha  do que será priorizado para ser veiculado ou aprofundamento pelo meio de comunicação da cadeia 

tradicional do jornalismo, seja ele um jornal impresso, um site, ou uma emissora de TV ou TV. 
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(9) Repórter da TV que escreve reportagens para 

jornal do grupo. 

Outra função acumulada que ainda é rara, 

mas que vem ganhando espaço já que a 

figura de um profissional que entra no em 

emissoras de TV e escreve para o jornal 

impresso do grupo é tida por algumas 

empresas como superexposição. A função 

se expande também graças número 

reduzido de profissionais nas redações. 

(10) Apresentador-jornalista e monitor de redes 

sociais 

 

Na medida em que a geração de conteúdo 

para o jornalismo de TV dentro dos 

estúdios é cada vez mais automatizada, 

reduzindo significativamente o volume de 

papéis na bancada de apresentação, o 

locutor/apresentador/âncora, na grande 

maioria das vezes com formação em 

Jornalismo, exerce outras competências 

ligadas à rede social. Uma delas é a de 

receber e responder mensagens em suas 

páginas pessoais no Facebook ou via 

aplicativo WhatsApp, uma ação cada vez 

mais importantes na relação desse 

profissional com o ouvinte no ambiente 

interativo da Internet 2.0. 

(11) Repórter da TV que produz vídeos/teasers/live 

pelo Facebook 

O repórter de TV precisa da competência de 

produzir junto com sua matéria vídeo para 

transmissão ao vivo (live) pelas redes 

sociais e esse conteúdo ganha uma maior 

visibilidade no site e Fanpage das emissoras 

de TV. Essa ação busca estreitar a relação 

da emissora com seus públicos por meio 

das redes sociais acessadas por 

smartphones, que também são usados para 

captar transmissões ao vivo da emissora. 

(12) Gerente para o site e Fanpage da emissora Esse profissional coordena as ações de 

variados profissionais do veículo na 

internet, tanto no site quanto na Fanpage, e 

cuida, além de reproduzir conteúdo da 

plataforma original da emissora de TV, de 

criar condições para produção de conteúdos 

exclusivos em vídeo, em foto/reprodução de 

documentos e em texto. Entender o 

consumidor, fidelizar audiência, qualificar o 

conteúdo e coordenar ações em outras 

frentes de ação da emissora na web (como 

Youtube, Twitter e Instagram), também 

estão entre suas atribuições. 

(13) Operador de “mochilink”. Este jornalista operada dispositivo que 

permite entradas ao vivo em locais fechados 

antes inacessíveis para essa participação, 
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como estações lotadas de trem e também 

em ações leves, como um ao vivo andando 

de bicicleta em um parque. Ele acumula 

função antes ocupada por operador de 

unidade móvel 

(14) Repórter/comentarista da TV que produz 

conteúdo jornalístico para site/blog do grupo. 

Outra função acumulada e muito comum 

em algumas redações. O profissional que 

ganha destaque na editoria que cobre por 

suas análises e opiniões é convidado a 

editar página que leva seu nome hospedada 

no site de notícias do grupo. Além de 

produzir conteúdo para a TV, o jornalista 

também alimenta o site, muitas vezes com 

material exclusivo antes mesmo de ir ao ar 

na TV. 

(15) Curador e editor de conteúdo colaborativo 

enviado através de aplicativo próprio da emissora. 

A função é parecida com a de escuta e 

apurador pelo WhatsApp. No entanto, o 

profissional atua fazendo a curadoria 

(gatekeeper) de conteúdo audiovisual, fotos 

e textos recebidos pelo aplicativo exclusivo 

da emissora. Repassa aos produtores dos 

telejornais para checagem e posteriormente 

aos editores. Nesse modelo a emissora 

também recebe reportagens prontas, feitas 

pelos usuários da plataforma. 

(16) Curador e editor de reclamações, sugestões, 

críticas e elogios recebidos através de central de 

atendimento ao telespectador (telefone e e-mail). 

O profissional, geralmente um editor, 

recebe o relatório de atendimento da central 

encaminha aos colaboradores e seleciona 

(ou não) quais comentários serão 

respondidos no ar durante o programa. 

(17) Produtor, repórter, cinegrafista e 

editor/roteirista simultaneamente. 

A função não é nova nas redações de 

televisão. No mínimo desde meados da 

década de 1990 (implantação dos canais 

brasileiros de TV all news) temos registros 

deste acúmulo de funções nas redações. 

Contudo, devido aos cortes nas emissoras 

essa demanda por profissionais altamente 

produtivos cresceu nos últimos anos. Os 

profissionais produzem suas próprias 

pautas, montam e operam o equipamento 

nas marcações da reportagem (microfone 

lapela nos entrevistados quando necessário 

e câmera), entrevistam e ao final produzem 

relatório de reportagem ou roteiro para 

edição do material. Em alguns casos, como 

os correspondentes fora de escritórios da 

emissora, a reportagem já chega editada. 

Esses jornalistas também operam sozinhos 

os smartphones em entradas ao vivo. 
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(18) Repórter/editor de site do mesmo grupo que 

atua como comentarista/repórter na TV. 

Esses jornalistas produzem conteúdo web e 

são contratados do site de notícia do grupo. 

Contudo, atuam como comentarista ou 

repórter para a TV. Além de produzirem 

conteúdo para a web entram ao vivo ou com 

matérias gravadas sobre o mesmo tema que 

estão apurando ou com os destaques nos 

telejornais. 

(19) Repórter/Produtor de TV e Web O jornalista desenvolve pautas e conteúdo 

jornalístico em conjunto com a equipe do 

site de notícias do mesmo grupo, sobretudo, 

na parte de apuração de notícias factuais. 

Essa função surge a partir do processo de 

integração entre as redações de web e de 

telejornalismo. O profissional está atento às 

especificidades e demandas de cada mídia. 

Em um acidente, por exemplo, o repórter de 

TV faz fotos para o site, ainda que não as 

utilize na TV. Ou, o repórter do site faz 

vídeo para a TV. No caso dos produtores 

além de alertarem a equipe web para 

factuais, ou, eles alertarem, as informações 

de pautas em comum são compartilhadas 

dando mais agilidade ao processo de 

produção da notícia. 

(20) Repórter/editor de web que atua como editor 

de vídeos de reportagens dos telejornais para o site 

O repórter ou editor do site de notícias do 

mesmo grupo edita (corta, separa) trechos, 

íntegra ou reportagens dos telejornais para o 

site. As reportagens do telejornal que 

ganharão destaque no site são definidas 

pelos editores web. Além disso, os 

profissionais reproduzem/transformam os 

textos das reportagens audiovisuais em 

textos para o site. 
 

Na análise das entrevistas com os profissionais de TV, foi possível detectar que 

as narrativas dos profissionais entrevistados sobre essas novas funções e competências 

têm tons diferentes, variando de acordo com a posição exercida por cada um deles no 

quadro profissional da redação. De forma semelhante que fora identificada no rádio, 

chefes têm um tom otimista, e repórteres e apuradores se queixam, em sua maioria, da 

sobrecarga na atividade diária. Para o presente trabalho, foi necessário, como dito 

acima, preservar as identidades dos entrevistados, por razões éticas da pesquisa. 
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No tocante aos mochilinks, também conhecido nas redações das emissoras de 

TV como Live U
7
, profissionais que estão operando o novo equipamento se apresentam 

como otimistas pelas possibilidades que essa tecnologia possibilita para o 

Telejornalismo, tais como entradas ao vivo em ambientes antes inacessíveis para a TV. 

Quanto à apuração via WhatsApp ou redes sociais digitais, a preocupação mais evidente 

é quanto ao risco de algum conteúdo fake acabar indo ao ar sem um cuidado prévio de 

apuração e confirmação com outras fontes de informação. Nas entrevistas, houve quem 

citasse estudo acadêmico (THOMÉ e MUSSE, 2015) que avalia a marca alcançada pelo 

programa jornalístico RJTV, de um milhão de contribuições pelos aplicativos 

WhatsApp e Viber, como um sintoma agravante, uma vez que o volume de informações 

que chega por estes dispositivos provoca dificuldade de checagem e impossibilidade de 

real interação entre veículo e público colaborador. Afinal, tendo tantas contribuições 

diárias, não é possível nem agradecer a cada um dos colaboradores nem usar todo o 

material recebido, mesmo esse sendo relevante, mas sem possibilidade de uso naquela 

edição ou nas seguintes pelos critérios de noticiabilidade (WOLF, 1999). 

Profissionais de mais de um veículo, do mesmo grupo de comunicação, 

sobretudo os ocupantes de cargos de chefia, entendem que redações integradas de TV, 

rádio, jornal e site levam a um Jornalismo mais colaborativo, com a participação do 

público e seus riscos apontados acima, mas também a um maior envolvimento do 

profissional em todas as fases da produção noticiosa. Há grupos de comunicação que já 

contratam profissionais como produtores de conteúdo, e não mais como repórteres ou 

produtores. Desses profissionais espera-se não só entradas na TV, mas também nas 

emissoras de rádio do grupo e ainda colaborações para o veículo impresso daquele 

mesmo grupo de comunicação. O fato de um meio de comunicação fazer parte de um 

grupo totalmente integrado, ocupando o mesmo espaço físico, é apontado como 

elemento facilitador e adequado para os gestores, em um momento de contingência de 

recursos (REIS, 2015). 

Nas entrevistas, há quem tenha dito ainda que a apuração de notícias fica mais 

precisa nesta interação, que exige profissionais multifunções. Isso ocorre porque quando 

uma informação chega a um dos veículos do grupo e não há um processo que faça essa 

informação chegar aos outros veículos, há um desperdício de mão de obra e se joga fora 

                                                 
7
 Empresa norte-americana que fornece e dá nome aos equipamentos portáteis acoplados em uma mochila para 

transmissão ao vivo de áudio e vídeo via dados 3G/4G/5G. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 11 

um potencial único em um grupo de comunicação com mais de um veículo. Para um dos 

executivos entrevistados, o profissional precisa ser multifacetado, para produzir em 

mais de um veículo exercendo mais funções além das que ele foi destinado a fazer, com 

a mesma qualidade e com variadas qualificações, pois o mercado está cada vez mais 

caminhando para valorização desses profissionais. 

Exemplo do acúmulo funções é o de um profissional que ancora jornal 

radiofônico, faz participações constantes na emissora de TV do grupo, eventualmente 

apresentando o principal telejornal, e ainda é colunista do jornal impresso do mesmo 

grupo. O uso profissional das redes sociais também tem sido valorizado, enquanto o uso 

pessoal das mesmas redes tem rendido polêmicas. O Infoglobo, por exemplo, foi 

duramente criticado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) por criar normas 

internas, divulgadas em julho de 2018, para os jornalistas do grupo atuarem nas redes 

sociais digitais. Entre as normas está que os jornalistas devem se abster de expressar nas 

redes sociais opiniões políticas e tomar partido em questões controversas que estejam 

sendo cobertas de forma jornalística pelo Grupo Globo. De acordo com a Fenaj, com as 

regras, o “Grupo Globo atenta contra a liberdade de expressão dos jornalistas, 

impedindo, sob ameaça, os profissionais de se manifestarem em redes sociais.”
 8
 

No tocante ao uso profissional das redes, os jornalistas entrevistados apontam 

para as novas funções e competências, mas também para a maior exigência de 

criatividade para quem pauta, escreve e grava as notícias, uma vez que o material que 

vai ao ar se expande para as redes e pode repercutir tanto positivamente quanto 

negativamente. A habilidade de veicular na TV, no rádio, no jornal e no site a mesma 

notícia, adaptada a cada meio, exige dos profissionais um domínio da linguagem 

específica de cada um dos quatro veículos e apuração diferenciada, feita de forma mais 

ampla. Dessa maneira, a notícia passa a ser encarada como matéria-prima e o 

profissional como produtor de conteúdo multitarefado. 

As novas competências identificadas na pesquisa ampliam as tradicionais, como 

a capacidade de transformar informações em conteúdo audiovisual, requisito exigido 

dos profissionais mesmo antes da convergência. Um bom exemplo é o monitoramento 

do Twitter e o uso da ferramenta em programas de debate na TV. Outro exemplo, é o 

                                                 
8
 In http://fenaj.org.br/regras-do-grupo-globo-para-redes-sociais-impoem-censura-previa-a-jornalistas/, acesso 

06/07/2018. 

http://fenaj.org.br/regras-do-grupo-globo-para-redes-sociais-impoem-censura-previa-a-jornalistas/
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uso do live no Facebook para fazer teaser do programa jornalístico, buscando levar a 

audiência da rede para transmissão via TV ou via aplicativo da emissora de TV. 

 

Considerações finais 

A pesquisa detectou 20 novas funções no telejornalismo no atual cenário de 

convergência, em que, como já fora identificado no meio radiofônico, as equipes 

assumem novos desafios e os profissionais acumulam atividades. Exatamente como no 

rádio, surgiram novas funções, enquanto outras desapareceram ou foram reagrupadas 

nas rotinas das redações de TV, cada vez mais encarregadas de multitarefas e abrigadas 

em ambientes multimídia. 

A conclusão a que se chega é que os veículos estão valorizando jornalista 

multitarefas, criativos em relação ao conteúdo da rede de computadores e adaptáveis às 

inovações tecnológicas do meio. Os espaços acadêmicos devem observar de perto este 

cenário, alavancado pela convergência dos meios, tanto para preparar (e prevenir) os 

estudantes de jornalismo para esse mercado que se consolida quanto para, criticamente, 

acompanhar como o multitarefismo pode prejudicar a qualidade da informação 

distribuída e sobrecarregar os profissionais. 

Aos professores de telejornalismo cabe, diante do aqui exposto, uma reflexão 

sobre o que é ensinado em sala de aula e laboratórios de TV das universidades. É 

possível habilitar profissionais multitarefas com os laboratórios de TV, rádio, impressos 

e Hipermídia separados uns dos outros por semestres e paredes? As discussões sobre o 

uso das redes sociais digitais nas empresas e pessoalmente são contempladas nas aulas? 

Os cursos de Jornalismo têm promovido debates com os futuros profissionais sobre o 

que muda na rotina e na função do jornalismo de TV em uma sociedade em que este 

veículo é meio central de veiculação de informações para a sociedade? O presente 

trabalho deixa tais questionamentos com o propósito não só de apresentar o atual 

cenário, mas de fomentar discussões sobre as condições de trabalho neste contexto de 

multitarefas e a qualidade possível no telejornalismo atual. 
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