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Resumo 

O presente trabalho busca desenvolver como tema as estratégias narrativas jornalísticas 
audiovisuais no jornalismo de televisão, no atual contexto de múltiplas telas. Buscamos 
identificar, analisar e categorizar as estratégias narrativas utilizadas no “Em Pauta”, da 

GloboNews, imerso na contemporaneidade em um ambiente convergente, 
hiperconectado e midiatizado, e estabelecer como essas estratégias atravessam o 

conteúdo jornalístico na construção e ofertas de sentidos nas telas. A partir da análise 
televisual (AT) aplicada em 30 edições do programa, destacamos cinco estratégias 
identificadas. 

 
Palavras-chave: TV por assinatura. Telejornalismo. Narrativas. Estratégias. 
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1. Reflexão e mapeamento das estratégias no telejornal 

Em maio de 2019, a TV por assinatura no Brasil contava com 

aproximadamente 16,8 milhões de assinantes (ANATEL, 2019). Desse total, cerca de 

16, 5 milhões têm acesso ao canal de notícias “GloboNews”, do Grupo Globo (MÍDIA 

FATOS, 2019). Seja através da tela da tevê, dos dispositivos móveis ou do computador 

o público pode assistir aos produtos jornalísticos do canal ao vivo ou a partir dos 

conteúdos sob demanda, ambos disponíveis na plataforma de conteúdo online do canal. 

Contudo, o cenário contemporâneo de convergência e de midiatização não impacta 

apenas a distribuição e o consumo dos telejornais e programas jornalísticos, o fazer 

(tele)jornalístico também tem sido reconfigurado. As emissoras e profissionais nas 

redações têm intensificado o uso de estratégias narrativas na formatação de programas 

jornalísticos. Portanto, a partir dessa perspectiva advém a necessidade e importância de 
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investigar os elementos que dão suporte às narrativas jornalísticas audiovisuais que são 

ofertadas ao público. 

O estudo das estratégias narrativas no novo contexto midiático tem 

mobilizado pesquisas no grupo “Narrativas midiáticas e dialogias” (UFJF/CNPq). 

Como parte da proposta do presente trabalho, elencamos as principais estratégias 

narrativas do “GloboNews Em Pauta” identificadas a partir da metodologia da análise 

televisual (BECKER, 2012), nas edições de abril, maio e junho de 20185, e 

categorizadas em outros trabalhos (MIRANDA, 2019). Alguns grupos de estratégias 

elaborados foram embasados em conceitos desenvolvidos pelos autores, no âmbito do 

grupo de pesquisa. Destacamos que as estratégias narrativas aqui propostas não se 

tratam de unidades fechadas e individuais. Pelo contrário, em alguns casos uma 

estratégia é responsável pelo surgimento de outra. Na análise, foi possível detectar, em 

cada edição, a presença e interação de pelo menos duas estratégias narrativas.  

De acordo com Luiz Gonzaga Motta (2013), nas narrativas jornalísticas pelo 

menos três narradores/vozes se sobrepõem: o veículo, o jornalista e o personagem. 

Esses atores sociais disputam espaço pelo poder de voz nas estórias que serão 

publicadas ou exibidas. Portanto, em cada tema abordado nos telejornais, por exemplo, 

existe uma negociação simbólica e política entre os narradores. Esses acertos incidirão 

diretamente no produto jornalístico final. Entre vários motivos apontados por Motta 

(2013, p. 109), estudar as estratégias desses enunciadores para obter visibilidade, um 

posicionamento favorável no relato a ser produzido e/ou sua perspectiva marcada na 

estória é importante para que se possa entender a “negociação entre os atores sociais em 

conflito”, “o papel do jornalista-narrador como mediador”, “as determinações de sua 

cultura profissional” e as “estratégias comerciais e interesses do narrador-jornal (ou 

telejornal)”. 

Para Fausto Neto (1995), é a partir dessas estratégias narrativas 

imperceptíveis aos olhos do público, que os produtos jornalísticos, como os telejornais e 

programas jornalísticos, não apenas narram, agem sobre os espaços sociais. Isto posto, 

buscamos identificar nas edições analisadas do “GloboNews Em Pauta” as estratégias 

narrativas que ajudam a construir o programa como um espetáculo midiático envolto 
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por disputas na busca pelo poder de fala em um ambiente convergente (JENKINS, 

2008), midiatizado (PICCININ; SOSTER, 2012) e em que os programas jornalísticos 

audiovisuais comportam-se de modo expandido (MELLO; COUTINHO, 2016). 

Segundo Piccinin e Soster (2012), a profunda imersão tecnológica 

contemporânea e a série de transformações associadas a esse fenômeno, iniciadas 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, concederam um novo lugar às 

mídias. Sendo assim, o jornalismo de televisão, por exemplo, se apresenta em um novo 

contexto de noticiário televisivo. Midiatizados, os programas telejornalísticos agora se 

encontram integrados às mídias a que eles se referem (ou não), como o site, as redes 

sociais digitais e aos demais aplicativos/plataformas (WhatsApp, YouTube, Podcast). 

Ou seja, a midiatização aponta para os produtos comunicacionais a partir de uma nova 

lógica, na qual desempenham um papel para além do conceito original de mediadores 

do discurso e das narrativas. 

Os telejornais e programas telejornalísticos abandonam “seu lugar de 

mediador e de espaço por onde outros se deixam dizer para ser o próprio ‘dizer em si’” 

(PICCININ; SOSTER, 2012, p. 120). Portanto, na esteira dessas mudanças novos 

protocolos de identidade e de reconhecimento são necessários. Nesse sentido é possível 

pensar em um (tele)jornalismo midiatizado, em que o produto audiovisual deixa de ser 

apenas meio e passa a ter uma relação dialética e dialógica com outras mídias, caso do 

“GloboNews Em Pauta” (THOMÉ; MIRANDA, 2016).  

 

2. A promessa do exclusivo e a autopromoção 

Algumas estratégias já caracterizam o telejornalismo há décadas. No 

entanto, o que destacamos é que o atual cenário midiático com a midiatização, 

hiperconexão e convergência intensifica o uso/surgimento das estratégias no jornalismo 

audiovisual por parte das emissoras televisivas e profissionais. Portanto, a discussão que 

se propõe não se limita a apontar tais mecanismos, mas, também, refletir sobre como 

essas práticas atravessam o fazer telejornalístico contemporâneo.  

Inicialmente destacamos o grupo das “estratégias de exclusividade”. A 

perseguição pelo furo de reportagem e pela exclusividade acompanha o jornalismo 

como parte de seu campo de atuação. No telejornal, que precisa disputar ou se aliar a 

outras telas, essa característica vem em forma de promessa, de forma enfática, em tarjas 

e nas falas dos apresentadores. 
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Durante a análise das edições do “Em Pauta”, observamos que 

frequentemente o programa busca reafirmar seu conteúdo jornalístico exclusivo. Uma 

tarja especial é utilizada no vídeo para indicar a “exclusividade”: “Você viu primeiro na 

‘GloboNews’”. Além disso, o então apresentador Sérgio Aguiar e os repórteres 

reafirmam o caráter único ou extremamente atual da notícia dizendo: “Notícia que acaba 

de chegar”. Na abertura, Aguiar promete ao público que o programa irá exibir “os 

principais assuntos do dia e pautas que você vai ver primeiro aqui”. Ou seja, a promessa 

de exclusividade já está presente no começo de cada edição.  

Segundo Oliveira (2014, p. 593), a “notícia exclusiva trata-se da principal 

notícia veiculada por um meio de comunicação referente a um fato extraordinário, não 

noticiado pelos demais veículos [...]” Na perspectiva de Schudson (1987) as notícias de 

“última de hora”, “exclusivas”, tinham grande relevância em um período em que a 

publicação das informações poderia demorar dias até chegar às pessoas. Contudo, na 

atualidade com a velocidade com que as notícias se propagam graças à internet e aos 

modernos meios de comunicação, o sentido de dar uma informação antes dos 

concorrentes passa a ser questionado. Para o pesquisador, a noção de exclusividade está 

mais relacionada com o prestígio e com a forma como os jornalistas querem ser 

percebidos por seus pares do que com a qualidade do jornalismo ou uma preocupação 

com o público. A notícia exclusiva, portanto, é entendida como uma mercadoria a ter o 

reconhecimento de outros profissionais de mídia e veículos e que seja passível de gerar 

lucro através do público pagante. 

O “GloboNews”, canal de notícias pago que oferta jornalismo em toda a sua 

programação, e o “Em Pauta”, programa telejornalístico inserido no fluxo noticioso do 

canal, além de atrair audiência, o que se converte em anunciantes, parecem querer 

justificar sua relevância e o pagamento pelos seus serviços tentando ofertar “conteúdo 

exclusivo” aos assinantes. Por isso, os anúncios demasiados de notícias em primeira 

mão e a reafirmação do programa e do canal como um espaço com muita exclusividade. 

Outro grupo localizado no “Em Pauta” são as “estratégias de 

autopromocionalidade”. Em suas pesquisas sobre os gêneros televisivos, Maria Lília 

Dias de Castro (2009) sugere a adoção de um gênero televisual híbrido entre o factual e 

o ficcional. É o gênero promocional, que evoca o “mundo real” e seu caráter fático, mas 

convoca o telespectador a projetar na peça midiática sua idealização. A criatividade 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Belém - PA – 2 a 7/09/2019 

 

 5 

embarcada nos conteúdos e a presença de pessoas, por exemplo, nesses formatos 

constrói um misto de informação e de encantamento.  

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que publiciza e/ou projeta 
personalidades, programas, marcas, ideias, o gênero promocional alia a 
objetividade da informação, do dado verdadeiro, com a subjetividade da 
emoção, do inesperado, da magia (CASTRO, 2009, p. 57). 

 

A partir da observação do fenômeno da promocionalidade na televisão, 

Castro (2009) propõe o redimensionamento do conceito a partir da prática das emissoras 

de “se vender”, no tocante ao movimento de publicização e de projeção por elas 

estabelecido, promovendo no fluxo televisivo (WILLIAMS, 2016) o próprio 

canal/marca, seu quadro funcional (jornalistas, atores, atrizes, apresentadores, técnicos) 

e seus produtos, inseridos ou não na programação (telejornais, programas jornalísticos, 

telenovelas, programas de variedade, sites, plataformas de vídeos). 

Dessa forma, a ação autopromocional compreende um conjunto de movimentos 
estratégicos, empreendidos pela emissora, no interior da sua programação, para 
se mostrar ao público. São ações sistemáticas, quase onipresentes, que se 
direcionam tanto à divulgação de seus produtos ou serviços, como à propagação 
de sua marca e imagem no mercado. (CASTRO, 2009, p. 59) 

 

No “Em Pauta” identificamos a estratégia de autopromocionalidade nas 

propagandas de outros programas jornalísticos da “GloboNews” feitas durante as 

edições. No dia 17 de abril, por exemplo, a jornalista Mônica Waldvogel introduz uma 

pauta sobre a aprovação da “lei de introdução às normas do Direito” ou “lei da 

integridade” pelo Congresso Nacional que aguarda a sanção ou o veto presidencial. No 

breve comentário, ela fala da confusão entre os termos jurídicos e suas 

definições/conceitos e acrescenta que a lei é uma tentativa organizar o Judiciário que, no 

entanto, não é bem vista por algumas entidades de controle e fiscalização que avaliam 

que a lei pode atrapalhar os processos. Ela finaliza afirmando que é um tema polêmico e 

que gera muita divergência e que por esse motivo será tema do programa de debates 

“Entre Aspas”, apresentado por ela mais tarde na programação do canal. O suposto 

comentário é, na verdade, um gancho para que se promova o jornalístico, visto que ele 

pouco acrescenta sobre a temática deixando questões em aberto para o telespectador e 

uma provocação para que se assista ao programa. Nesse caso, a estratégia 

autopromocional, portanto, configura-se em introduzir o tema como uma pauta 

convencional a ser abordada, de forma orgânica no espelho do telejornal, mas que se 

trata de uma chamada para outro produto. 
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Trata-se de estratégia que dialoga com um dos elementos apontados por 

Soster e Piccinin (2012) quando definem o (tele)jornalismo midiatizado, a 

“autorreferencialidade”. É uma ação também mercadológica que não é exclusiva do 

jornalismo, mas perpassa toda a programação da emissora. A “autorreferencialidade” é 

empregada para caracterizar um dispositivo que faz referência a si mesmo e a seus 

processos nas ofertas de sentido de suas narrativas. Segundo Piccinin e Soster (2012, p. 

123), esse elemento pode ser reconhecido “pelo dizer e pelo mostrar de si”. Ou seja, por 

exemplo, quando os bastidores do produto televisual são transformados em conteúdo 

(produto audiovisual) através do uso da imagem das redações como parte integrante dos 

cenários ou a partir de informações sobre o processo de produção das notícias, em uma 

tentativa de garantir mais veracidade e informalidade na linguagem.  

Mais uma vez são os bastidores que ganham destaque porque auten ticam/garantem a 

veracidade dos fatos e a informalidade da linguagem na medida em que os telejornais 

passam a tornar a redação [...] cenário integrativo do programa (PICCININ E SOSTER, 

2012, p. 123). 

 

No “Em Pauta” a “autorreferencialidade” mostra-se presente no uso pelos 

comentaristas e por repórteres de informações de bastidores em seus relatos. 

 

3. Autenticar o real – estratégia e desafio 

A pesquisa detectou ainda na narrativa do telejornal Em Pauta o uso de 

“estratégias de certificação/ autenticação do real”. De acordo com Leal (2008), as 

estratégias narrativas são adotadas nos telejornais para reforçar o vínculo entre o 

programa e o público. Ele aponta a autenticação do real como um mecanismo 

extremamente essencial nessa tarefa diária dos noticiários. Ao passo que, a partir de 

fragmentos e detalhes do cotidiano constroem/recriam nas telas um “mundo” partilhado 

pelos telespectadores. Para Roberto Stam (1985, p. 81), esses recursos contribuem para 

a construção de um acontecimento autêntico, são “detalhes estratégicos destinados a 

produzir uma sensação de verossimilhança” O pesquisador defende que, ao trabalhar o 

que chama de “efeitos de realidade”, os programas telejornalísticos harmonizam 

detalhes autenticadores que criam uma “ilusão ótica de verdade” (STAM, 1985, p. 81). 

Como citado na análise televisual anteriormente, a estratégia de 

certificação/autenticação do real está presente no “Em Pauta” principalmente no 

discurso dos comentaristas. Pode ser observada, por exemplo, quando os comentaristas 

acrescentam informações e/ou chancelam/repercutem aquelas já apresentadas por 
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repórteres e correspondentes. Funciona como um selo de autenticidade, como uma 

“última palavra” sobre o tema. 

As “estratégias de didatização/pedagogização” também são destacadas. 

Durante a análise televisual em alguns comentários de notícias no “Em Pauta” é 

possível notar o caráter pedagógico na construção feita. Em temas de grande 

repercussão e complexidade são adotados técnicas como o uso de mapas, a 

contextualização e o histórico dos casos nos comentários. As falas dos jornalistas 

também estão impregnadas de expressões que conferem um tom “professoral” as 

narrativas, como: “Vamos explicar”, “Um pouquinho de História...”. 

Por fim abordamos as “estratégias do ‘ao vivo’”. A transmissão ao vivo é 

utilizada como estratégia no “Em Pauta” e pode observada a partir das entradas dos 

repórteres que estão em campo, na fala dos comentaristas sempre ao vivo conectados de 

diferentes cidades do mundo, e da pouca exibição de conteúdo gravado no programa. 

Como afirma Garrone (2018), a predominância do ao vivo no telejornalístico é uma 

escolha editorial que visa garantir um efeito de atualidade ao comentário, de 

espontaneidade dos jornalistas e de aproximação com o telespectador. 

Becker (2014, p. 33) fala de um incremento nas “entradas ao vivo” nos 

telejornais atuais. Reflexo de um novo comportamento do público, que consome cada 

vez mais conteúdo de forma múltipla e fragmentada e passa a ter grande importância no 

processo de produção jornalístico com o acesso/domínio de novas tecnologias, e de 

reconfigurações na linguagem e estrutura telejornalísticas, com ritmo cada vez mais 

acelerado e dinâmico dos noticiários televisivos e busca pela informalidade. Nesse 

sentido Fechine (2006) sugere que as transmissões ao vivo com a participação de 

repórteres buscam dar aos programas noticiosos televisivos uma ideia de agilidade e de 

imediatismo nas coberturas do dia a dia.  

 

4. A construção da “intimidade mediada” no telejornalismo 

Uma característica observada e que se destaca no “GloboNews Em Pauta” é 

a informalidade. A interação entre os comentaristas, a “intimidade” criada entre eles e 

com o público e o tom de bate-papo/conversa presentes em suas participações são 

elementos que o diferenciam do formato consagrado no telejornalismo brasileiro. 

O formato do “Em Pauta” foi desenvolvido para ser uma alternativa aos 

telejornais tradicionais, com reportagens e VTs, exibidos no horário nobre pela tevê 
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aberta, como o “Jornal Nacional”, da “TV Globo”, por exemplo. Em entrevista para 

esse projeto, o então editor-chefe do “Em Pauta” (de 2013 a 2017) Nelson Garrone 

Junior (2018) afirma que, ainda que não fosse explícito para o público e para muitos 

profissionais na redação, a ideia era fazer do programa um modelo oposto aos 

telejornais do horário, como uma forma de ironizar e desconstruir o formato clássico, 

conclui Garrone. Contudo, se pensarmos também pelo ponto de vista comercial da 

“Globo” não seria financeiramente rentável manter dois produtos telejornalísticos 

idênticos no mesmo horário disputando a audiência e os anunciantes. 

[...] era o jornal com horário mais difícil porque ele compete com o principal jornal do 

“planeta”. Então, eu ia repetir o “Jornal Nacional”? Não, né. Eu tinha que fazer o “anti-

JN”: “O que você não vai ver no ‘JN’!” As notícias eram as mesmas, mas eu tinha que 

fazer o “anti-JN”. Isso era uma coisa que eu pensava, eu não falava “anti-JN”, eu falava: 

“Vamos fazer o diferente do ‘JN’.” Mas assim, era o “anti-JN”. Até como forma de 

deboche daquele padrão clássico de apresentar notícias, que apesar de estar muito solto, 

ainda é muito Cid Moreira. Apesar do Bonner ser o editor, no fim das contas ele tem 

que ler o que escreveu. No “Em Pauta”, o Sérgio não é editor, mas ele tem função de 

editor, porque ele pode estar lendo um negócio, não achar que está bom e mudar no ar, 

pelo menos era assim comigo (GARRONE, 2018). 

 

Ainda de acordo com Garrone (2018), quando assumiu a chefia do programa 

em 2013 a orientação que lhe foi repassada pela direção do canal é de que o formato 

deveria reproduzir uma reunião de pauta entre jornalistas interessantes. Garrone diz ter 

discordado, pois não seria possível reproduzir uma reunião entre jornalistas na televisão. 

“Ninguém dá notícia para o outro em uma reunião de pauta” (GARRONE, 2018). A 

intepretação particular que fez do pedido inicial de quando assumiu como editor-chefe 

titular era de que o “Em Pauta” se tratava de uma “conversa entre jornalistas, no plural, 

não entre um e outro” (GARRONE, 2018). Nos primeiros anos do “GloboNews Em 

Pauta” as interações entre os comentaristas eram limitadas, sobretudo, por questões 

técnicas. Havia uma resistência em ter os microfones dos comentaristas e do 

apresentador abertos, por conta de ruídos e interferências, para que fosse possível captar 

a reação imediata de cada jornalista nos temas discutidos. Nos telejornais clássicos, 

geralmente, os microfones dos apresentadores são desligados durante a exibição de 

VTs. Essa questão logo foi solucionada à medida que os operadores de áudio iam se 

habituando ao formato, aprendendo a regular o nível do áudio de cada participante, e os 

comentaristas aceitavam a ideia de microfones abertos, mesmo com a possibilidade de 

que uma conversa com produção do programa fosse ouvida.  

Tinha que ter uma o áudio aberto sim, houve resistência dos comentaristas, porque o 

áudio dele podia vazar, em Brasília principalmente, porque eles precisam se comunicar 
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com produtor, porque chega informação a todo tempo e às vezes vaza mesmo 

(GARRONE, 2018). 
 

 Conforme o “Em Pauta” ia se desenvolvendo no ar os comentaristas 

começaram a relatar experiências pessoais e a interagir mais entre si em algumas pautas 

abordadas, como destaca Aguiar (2018). Os pioneiros nesses relatos subjetivos foram a 

jornalista Fernanda Santos, então repórter do jornal norte-americano The New York 

Times, e que era comentarista fixa do “Em Pauta”, direto de Nova York, e Gerson 

Camarotti, comentarista de política da “GloboNews” em Brasília. 

O Camarotti trouxe no primeiro aniversário do “Em Pauta”, ele trouxe uma imagem dos 

Ipês de Brasília: “Olha, para comemorar o aniversário do “Em Pauta” eu trouxe algumas 

imagens dos Ipês de Brasília...” E até hoje todo ano a gente mostra os Ipês, porque é 

uma marca do Camarotti. Ou seja, mais um exemplo do que não se faz, ou não se fazia 

em um telejornal (AGUIAR, 2018). 
 

A partir de 2013, o estímulo à interação ao vivo e uma pretensa intimidade 

entre os comentaristas e o apresentador foram características institucionalizadas por 

Garrone como parte da estrutura do “Em Pauta”. Uma das primeiras medidas adotadas 

para viabilizar a proposta foi fixar um grupo de comentaristas que participariam em 

esquema de rodízio durante a semana. Segundo Garrone (2018), essa prática tinha o 

objetivo de criar familiaridade entre os profissionais e entre eles e o público.  

Eu achava importante você ter um elenco fixo, porque eu achava que a interação das 

pessoas era fundamental. E essa interação só seria construída com o conhecimento de 

fato dos personagens. Não adianta ser em São Paulo hoje fulano de tal. Hoje fulano de 

tal. “Você não conhece fulano de tal?” Você tem que saber. Tem que saber se ele tem 

filho, não tem filho. Se ele gosta de viajar, qual o prato preferido dele... É importante 

isso. Porque depois isso aos poucos eu fui usando (GARRONE, 2018). 
 

A partir do que ele chama de “elenco fixo”, começou a criar situações no 

programa com as informações pessoais, cotidianas, que obtinha da vida dos 

comentaristas nos bastidores da produção. Os dados eram anotados no espelho do 

telejornal para que pudessem ser usados pelo apresentador em algum comentário ou 

cabeça de alguma notícia que tivesse relação. 

Eu “traficava” algumas informações, “traficava” entre muitas aspas, algum tipo de 

confidência que tinham feito, uma coisa que eu soube de bastidor e eu levava isso para o 

jornal. Porque eu entendia que a surpresa era uma reação muito honesta. Se você 

surpreende uma pessoa no ar você tem ali uma honestidade. Pode até ser uma 

honestidade do desagrado daquela informação ter sido tornada pública. Mas, é claro que 

eu era muito cuidadoso. Porque eu sabia com que eu estava lidando e não iria expor 

ninguém. Eu poderia contar uma confidência, mas nada para constranger. Mas essa 

coisa da confidência, dessa informação de bastidor, que volta e meia a gente expunha. 

[...] Eu conversava com a produtora de Brasília. “Hoje o Camarotti chegou atrasado 

porque furou o pneu do carro dele.” Eu falava: “Opa, furou o pneu do carro do 
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Camarotti.” Não é uma informação que vai constrangê-lo. Porque não é nada pessoal. 

[...] Eu tinha essa informação, aí olhava o que eu tinha no jornal: “onde é que vou usar 

essa informação?” “Tem alguma notícia sobre mobilidade? Então vou encaixar aqui.” 

Não tem, então eu vou usar de alguma forma (GARRONE, 2018). 

 

Esse ambiente de “conversa entre amigos” construído pelo programa é 

importante para o funcionamento da dinâmica a qual o “Em Pauta” se propõe. O canal 

também atua reforçando esse ambiente informal e familiar nas chamadas de divulgação 

do programa veiculadas durante a programação. Uma dessas peças institucionais, 

exibida em 2015, reproduz durante 30 segundos um ambiente doméstico para associar a 

conversa dos jornalistas no “Em Pauta” a uma conversa que poderia acontecer em 

qualquer casa, entre um grupo de amigos.  

Segundo Yvana Fechine (2006), a televisão funciona como um lugar de 

interação, que é alcançada através do que denomina de “contágio”, fenômeno presente, 

sobretudo, em transmissões televisivas ao vivo, através de uma intimidade mediada 

(MIRANDA, 2019), estimulada. O contágio, de acordo com Fechine (2006), é a 

sinergia, o compartilhamento de uma mesma sensação e/ou de um mesmo local 

simbólico criado pelas produções televisivas. Fechine aborda esse lugar de encontro 

também como um espaço de intimidade. A partir das considerações da pesquisadora, ao 

analisarmos o “GloboNews Em Pauta” é possível inferir, portanto, que a “conversa 

entre amigos” em um espaço intencionalmente criado pelo/para o “Em Pauta” forjam 

uma sensação de informalidade, de familiaridade, na tentativa de estabelecer um laço 

com o público. Cabe ressaltar que a busca por essa aproximação com o telespectador 

não é nova na televisão brasileira, nem no telejornalismo. No caso do “Em Pauta”, 

juntar os jornalistas na “sala de estar” em uma conversa descontraída e informativa é 

uma tentativa de criar um lugar simbólico que busca os aproximar do público.  

A partir de Fechine (2006), concluímos que o ambiente doméstico, a 

conversa informal e os comentários triviais no “GloboNews Em Pauta” são marcas de 

uma intimidade mediada (MIRANDA, 2019), termo cunhado para identificar esse 

fenômeno observado no “Em Pauta”. É uma tentativa de “formar um lugar de 

intimidade pela TV” (FECHINE, 2006, p.56). 

 

Considerações finais 

As estratégias narrativas identificadas e elaboradas a partir da análise 

televisual do “GloboNews Em Pauta” não são uma particularidade desse programa 
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jornalístico sendo características no telejornalismo em geral. Algumas são detectadas 

desde as primeiras experiências do jornalismo em televisão, contudo são fortemente 

estimuladas e tensionadas na contemporaneidade frente ao bios midiático em que nos 

encontramos, nas palavras de Sodré (2013), responsável por uma nova ambiência 

digital, hiperconectada. Portanto, é possível afirmar que as estratégias narrativas no 

jornalismo em televisão encontram terreno fértil em meio a fenômenos como o 

telejornalismo expandido (MELLO; COUTINHO, 2016) e o (tele)jornalismo 

midiatizado (PICCININ; SOSTER, 2012). 

Em um cenário marcado pelo narrowcasting, de disputa pelo público em 

diferentes dispositivos e diversos produtos audiovisuais, o telejornalismo se reinventa e 

busca estratégias para se manter como relevante praça de debate sobre os assuntos de 

interesse público. Tais estratégias vão da linguagem aos aparatos tecnológicos, 

buscando uma certificação que deixa o telejornalismo como protagonista entre os meios 

de comunicação no país. 

Nesse contexto, o jornalismo flerta com o entretenimento, com a atorização 

e traz às telas uma mistura de público e privado que caracteriza a cena midiática 

contemporânea. Nesse ponto, as formas de criar laços sociais e simular uma intimidade 

atravessam a produção e o consumo de notícias nas telas da televisão e dos dispositivos 

na palma da mão. 
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