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RESUMO 

 

O telejornalismo regional vem espelhando as transformações das cabeças de rede das 

capitais implantando novas 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 

regional em cidades da Região Serrana do Rio de Janeiro, 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 regional no Brasil. Como metodologia, a 

pesquisa aplica o Estudo de Caso e a observação participativa. O artigo apresenta 

funções e competências detectadas nessa produção regional, classificadas por 

taxinomia, observando o espelhamento da rede na rotina das afiliadas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Telejornalismo regional; Espelhamento; modo de produção; 

Funções; Competências. 

 

 

Introdução 

Diante do atual cenário midiático, que demanda mudanças no modo de produção 

jornalístico, o presente trabalho tem por base um mapeamento de tais demandas no 

telejornalismo regional, apresentando novas funções e competências exigidas dos 

profissionais, no contexto das redes sociais digitais, da TV digital e dos demais avanços 

tecnológicos do setor. Os resultados apresentados são fruto de pesquisa no âmbito do 

grupo “Narrativas midiáticas e dialogias”, que busca detectar as mudanças no modo de 

produção do telejornalismo no atual contexto e seus reflexos na rotina profissional das 
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emissoras regionais, incluindo as afiliadas, considerando as especificidades de cada 

região e sua relação com a cabeça de rede. 

A pesquisa parte da premissa de que a formação de novos jornalistas precisa 

atentar para as exigências funcionais do setor, sem perder de vista uma produção de 

conteúdo com pensamento crítico e foco na função social, tendo sempre em perspectiva 

os preceitos de um telejornalismo responsável e de qualidade. A partir da análise de 

telejornais de cidades da Região Serrana do Rio de Janeiro, o presente trabalho aponta 

novas funções e competências que, em tempos de multitarefas, atendem a demandas 

como interatividade, certificação das informações (REIS, THOMÉ, 2017) e ainda ações 

em outras telas, em um telejornalismo expandido (SILVA, ALVES, 2016). 

Tais novas funções e competências do telejornalismo, como por exemplo atuar 

coletivamente de forma remota por meio de aplicativo e captar imagens com drone, 

foram levantadas a partir de YIN (2001) e BAILEY (2002), ou seja, foram feitos 

estudos de caso em cada telejornal pesquisado e o material classificado pela 

taxononomia como forma de organizar e representar as informações apuradas. 

Pressionados pelas cabeças de rede, pelo consumo narrowcasting, pela redução 

do número de profissionais nas redações e pela indefinição sobre os rumos da 

transmissão digital, telejornais regionais buscam uma linguagem que destaque sua voz 

no oceano em expansão das informações no formato audiovisual. A questão, neste 

cenário, é pensar nas funções e competências que devem ser mantidas ou trocadas ante 

o avanço tecnológico da pré-produção, produção, edição, pós-produção e distribuição. 

No mapeamento de tais estratégias, para não apenas sobreviver às mudanças, 

mas garantir destaque no ambiente noticioso e fidelização do público, os telejornais 

regionais buscam inovar na linguagem e no modo de produzir seus conteúdos. Entram 

em cena reportagens ancoradas em uma videoteratura (THOMÉ, REIS, 2017), 

participações ao vivo por meio de mochilink, aplicativo facilitador da produção coletiva 

de notícias, pirotecnia para captação de imagens por mobile e outras ações inalcançáveis 

ao telespectador prosumer, num cenário de expansão da interatividade com 

espectadores e a extensão dos produtos telejornalísticos para portais e redes sociais.  
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Convergência e novas funções no telejornalismo 

As mudanças na produção, distribuição e consumo de informação fazem parte de 

um sistema de transformações no campo da comunicação e, para o jornalismo, 

representam novos desafios diante da rotina intensa de produção de conteúdo que, no 

atual cenário, se espalha para múltiplos meios e plataformas. Como afirma 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). 

Tais mudanças também fazem parte de um processo de transformações ao longo 

dos anos. Ao estudar a reconfiguração do mercado de trabalho jornalístico brasileiro, 

KISCHINHEVSKY (2009) detecta que esse processo de disrupção das funções e 

competências exigidas de jornalistas começa na década de 1980, com a redução do 

número de profissionais nas redações. Esse enxugamento dos quadros de pessoal faz 

surgir a demanda nos veículos de comunicação por profissionais multitarefas, que 

acumulam funções no processo de produção e de veiculação de notícias. 

O surgimento de novas tecnologias e a possibilidade de transmissão de 

informações pelas redes sociais acelera ainda mais esse processo na década seguinte. Os 

profissionais multitarefas, como aponta SALAVERRÍA (2002), são típicos da 

convergência dos grupos jornalísticos. A convergência, para o autor, é um processo que 

atravessa quatro dimensões: tecnológica (reconfigurações das atividades), empresarial 

(âmbito econômico), profissional (jornalista multimídia: multitarefa e multiplataforma) 

e comunicativa (exigência dos novos meios no ambiente virtual). 

 
A convergência jornalística é um processo multidimensional que, facilitado 

pela implementação generalizada de tecnologias telecomunicações digitais, 

afetam a mídia tecnológica, comercial, profissional e editorial, promover a 

integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens 

previamente desintegradas. Jornalistas produzem conteúdos que são 

distribuídos através de múltiplas plataformas, através das linguagens de cada 

um. (...) O fenômeno da convergência não está apenas contribuindo para a 

geração de novos produtos jornalísticos, mas também implica, e talvez essa 

seja a coisa mais importante, uma nova maneira de fazer jornalismo, pois 

afeta diferentes níveis: tecnologias, as empresas, os perfis profissionais e os 

conteúdos em si. (SALAVERRÍA, 2009, p. 404, tradução nossa
4
) 

                                                 
4
 “Lo convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado por lo implantación generalizada de 

los tecnologías digitales de telecomunicación, afecto al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los 

medios de comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes 

anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples 

plataformas, mediante los lenguajes propios de cado uno. (...) El fenómeno de la convergencia no sólo está 
contribuyendo a generar nuevos productos periodisticos sino que acarrea, y esto es quizá lo más importante, uno 

nueva forma de hacer periodismo De hecho, incide en distintos niveles: las tecnologías, las empresas, los perfiles 

profesionales y los propios contenidos”. (SALAVERRÍA, 2009, p. 404) 
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No meio audiovisual, essa nova maneira de fazer jornalismo, apontada pelo 

teórico, nesse ambiente de convergência, altera não só a dinâmica do processo de 

produção, mas também a lógica do trabalho em equipe. A reconfiguração das atividades 

demanda uma adaptação dos profissionais a operação de novos equipamentos, como 

mochilinks e drones, e sua integração ao trabalho em redações multimídia, em uma 

produção que inclui a interatividade entre público-alvo e redações, e a distribuição 

multiplataforma de notícias. Há ainda o acúmulo de funções já existentes e o surgimento 

de outras, exigindo dos profissionais novas competências. 

O mapeamento das novas funções e competências no telejornalismo se filia, 

nesse contexto, também ao estudo do jornalismo móvel, defendido por Fernando 

Firmino da Silva (2009), no estudo das transformações no jornalismo na última década: 

 

Esse olhar sobre a atividade jornalística, tendo tecnologias móveis como 

ferramentas incorporadas ao processo de apuração, produção e emissão de 

conteúdo, requer a apreensão conceitual e o acompanhamento deste 

movimento para que se tenha um estado da arte do cenário. Os grupos de 

comunicação e os próprios usuários/consumidores estão rapidamente se 

apropriando da estrutura.  (SILVA, 2009, p. 2) 

 

 

O acompanhamento de tais mudanças no fazer telejornalístico demanda uma 

pesquisa de campo nas emissoras, para detectar quais funções surgiram no novo 

contexto, nesse ambiente multitarefa, e quais as competências que demandam dos 

profissionais, mapeamento importante para o estudo do jornalismo, mas também para 

uma análise do quanto a formação profissional nas universidades está acompanhando as 

mudanças e, mais que isso, o quanto todo esse modo de produção pode estar dando uma 

impressão de melhoria, pelas novas tecnologias e pirotecnias na tela, quando há um 

risco de perda de qualidade no produto jornalístico. 

 

Adentrar as redações para acompanhar as rotinas e delimitar estes novos 

espaços, conflitos e configurações é fundamental para os estudos de 

jornalismo no sentido de entender etnograficamente com observações in loco, 

entrevistas em profundidade ou outro método como o comportamento dos 

profissionais está se alterando, como estes novos produtos são construídos, 

que modificações são identificadas nas rotinas produtivas. O jornalismo 

móvel é uma das novas modalidades que ressignifica a prática jornalística 

nesse ambiente. (SILVA, 2009, p. 6) 
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No ambiente de mobilidade e novas rotinas produtivas, a TV digital também 

amplia as possibilidades para os consumidores dos conteúdos televisivos. A 

interatividade se torna frequente na vida dos brasileiros graças também às ferramentas 

disponibilizadas através desse novo formato, que possibilitam uma repaginação na 

forma de distribuir a informação. O acesso ao conteúdo audiovisual está disponibilizado 

não só nos telejornais ao vivo durante as programações, mas podem ser vistos, 

repetidamente, por meio de diversas plataformas digitais, alterando a relação de 

consumo e hábitos de fruição.  

As novas tecnologias viabilizaram também o que no mercado jornalístico é, 

muitas vezes, considerada uma “otimização” do trabalho, ou seja, uma forma de 

produção em que um único profissional passa a ter funções múltiplas. Esses processos 

são acelerados com as novas rotinas produtivas, mas não são novos, e remontam a 

produções de vídeoreportagem que, no Brasil, surgiram nos anos 1980. Como afirma 

KNEIPP (2018, p. 43), “essa  multifuncionalidade  do  profissional  para  a  construção  

da  vídeoreportagem  é também   denominada   polivalência,   que   vem   a   ser   uma   

manifestação da   convergência profissional”. No telejornalismo, esse profissional 

polivalente ficou conhecido como “repórter abelha”. 

 

na medida em que as tecnologias vão dando condições de as equipes 

coletarem o material, como também o editarem, algumas passam a agir 

assim, entregando o produto “pronto”, como é o caso das equipes de 

cobertura internacional e das equipes de um homem só, isto é, os repórteres 

submetidos às experiências de repórter-abelha (PICCININ E SOSTER, 2012, 

p. 127) 

 

 

O mapeamento que vem sendo feito na pesquisa, desenvolvida no âmbito do 

grupo “Narrativas midiáticas e dialogias”, detectou 20 novas funções no telejornalismo 

no atual cenário de convergência, em emissoras de televisão com sede nas capitais Rio 

de Janeiro e São Paulo. As novas atividades se relacionam, em sua maioria, às redes 

sociais digitais e ao WhatsApp, como por exemplo o monitor de mensagens desse 

aplicativo, competência que pode ser acumulada com a função de escuta e apurador pelo 

mesmo aplicativo, o produtor e o editor de vídeo para a rede social da emissora, funções 

que costumam ser passadas também ao repórter. 

 Há uma convergência nas atividades desenvolvidas em que os profissionais 

precisam transitar entre diferentes meios, adaptando o material apurado para diversas 
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plataformas, redes sociais e meios diferentes. Tais demandas devem ser consideradas 

nos cursos de jornalismo, já que muitos dividem as habilidades e linguagens por meios 

de comunicação em diferentes disciplinas. 

 

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. 

(REIS, THOMÉ, MIRANDA, 2018, p. 11) 

 

 Importante observar como esse cenário, que demanda tantas transformações na 

rotina jornalística, altera a produção no telejornalismo regional e local, nas emissoras 

afiliadas, levando em conta diferentes contextos e estruturas.  

 

Rede InterTV – telejornalismo regional integrado 

Grupo de emissoras afiliadas à Rede Globo que transmite os telejornais RJ1 e 

RJ2 no interior do estado do Rio, a Rede InterTV tem a sede em Cabo Frio, na Região 

dos Lagos, e abrange 51 cidades das regiões Serrana, dos Lagos, Norte e Noroeste 

fluminense. Na Serra, o grupo de comunicação leva o nome TV Serra+Mar e tem sede 

em Nova Friburgo, abrangendo 19 cidades.  

A rede começou a ser formada em 1988, atuando apenas na região dos Lagos, 

abrangendo quatro cidades daquela área e com jornalismo restrito a dois blocos do então 

denominado RJTV 2ª edição, jornal da cabeça de rede com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, capital do estado. 

Seis anos mais tarde, com a inauguração de emissoras independentes em outras 

regiões do estado do Rio, as emissoras TV Alto Litoral, de São Pedro da Aldeia; TV 

Serra+Mar, de Nova Friburgo, e TV Grande Minas, de Montes Claros, se juntaram e 

formaram a Rede InterTV.  

O grupo regional do interior transmite o RJ desde 30 de janeiro de 2006, 

substituindo os antigos Jornal InterTV (ou JITV) e o RJTV (das TVs Alto Litoral e 

Serra+Mar). Desde então, a primeira edição do RJ é ancorada diretamente de Cabo Frio. 

Já a segunda edição é independente, sendo que até 2015 para as cidades da região 

Serrana a transmissão partia de Nova Friburgo. Depois daquele ano, o jornalismo da 

rede passou a ser centralizado na Região do Lagos. 
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Espelhando a rede, desde o ano passado o grupo adota o mesmo pacote gráfico e 

sonoro da emissora do Rio, e as duas edições do RJ do então denominado RJ InterTV 

receberam os nomes de RJ1 e RJ2, os mesmos adotados na cidade do Rio de Janeiro e 

Grande Rio pela TV Globo Rio, em horário dedicado ao jornalismo local ao meio dia e 

às 19h10, respectivamente. 

O RJ 1 e 2 da InterTV abrem espaço aos telespectadores não só por meio dos 

celulares da redações via o aplicativo Whatsapp, mas também por meio de portais de 

notícias online. Desde 2012, as emissoras de TV do interior do Rio já estavam 

integradas ao portal G1 do grupo Infoglobo, que além da TV Globo, reúne os jornais O 

Globo, Extra e Expresso, e as emissoras CBN e Globo. No G1 Região Serrana ficam 

armazenadas todas as reportagens, quase sempre veiculadas nos telejornais daquela 

localidade. Dessa forma, o telespectador que perder, porventura, uma reportagem de sua 

cidade ou de seu interesse, poderá acessá-la e rever o conteúdo por meio dos hiperlinks 

disponíveis no site. Por meio do portal há links para interação com as equipes dos 

telejornais regionais. 

É nesse cenário de espelhamento da produção que ocorre na cidade do Rio de 

Janeiro, referência para os telejornais regionais do interior do estado do Rio, que novas 

funções e competências são exigidas dos profissionais que lá atuam para dar conta desse 

cenário de transformações do telejornalismo. Tal levantamento 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.  

 

Novas funções e competências no telejornalismo regional 

No presente estudo, como descrito acima, 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 levantamento foi feito a partir de pesquisa financiada pelo programa de 

Iniciação Científica da Faperj, prevendo entrevistas não identificadas com profissionais 

de emissoras do interior do estado do Rio, do grupo InterTV, e observação participativa 

na Região Serrana do Rio de Janeiro. 
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O trabalho permitiu catalogar 12 novas funções na produção do telejornalismo 

regional, no tocante ao monitoramento das redes sociais digitais e do aplicativo mobile 

WhatsApp, incluindo ações ligadas à necessária interatividade da emissora com os 

públicos desses canais. Algumas funções são relacionadas diretamente à evolução 

tecnológica do setor, sobretudo após a implantação da TV Digital, tais como edição de 

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

de mochila em substituição das antigas unidades móveis de jornalismo. 

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, não apenas capacitando os estudantes, mas também fomentando 

discussões sobre o acúmulo de funções na nova configuração do Jornalismo profissional 

e as consequências para a qualidade da produção telejornalística nesse contexto. 

 

TABELA 1 – Novas funções e competências no telejornalismo regional  

Região Serrana do Rio de Janeiro 

COMPETÊNCIAS  FUNÇÕES  

(1) Repórter Abelha  Repórter que realiza reportagem e, simultaneamente, 

opera a câmera. Ou seja, ele executa e filma. A ele 

cabe a função de preparar os takes, posicionar a 

câmera, realizar a gravação e ainda se atentar a todo o 

equipamento, que se tornou, nesta função, 

exclusivamente, sua responsabilidade. Ação comum 

nas cabeças de rede, mas espelhadas no telejornalismo 

regional, onde a função abelha ganha contornos de 

abelha operária. 

(2) Apurador  por 

WhatsApp  

Produtor - que pode se encaixar como o jornalista 

efetivado e o próprio estagiário - encarregado de 

atender ao público que encaminha demandas, como 

sugestões de pautas, registros em fotos e vídeos, por 

esta ferramenta na forma do aplicativo popular. A ele 

cabe se atentar especialmente aos conteúdos falsos, as 

famosas fake news que também são facilmente 
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veiculadas através do Whatsapp. 

(3) Apurador na ronda  Essa é uma função que não é propriamente nova, mas 

aderiu às novas formas graças aos recentes avanços 

tecnológicos. Apesar de tê-la vivenciado em moldes 

tradicionais, ela passou a ser realizada de diferentes 

formas graças a novas ferramentas que auxiliam nesse 

processo. A apuração através da ronda diária cabe ao 

profissional – muitas vezes o estagiário ou quem está 

de plantão nos finais de semana – apurar e checar 

possíveis ocorrências ligadas a órgãos públicos como 

Batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 

Defesa Civil, etc; Em seu novo formato, ela é feita 

através de grupos segmentados dentro do Whatsapp, 

por exemplo, como o chamado “Imprensa + 11º 

BPM”, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 474, 

Vila Nova, Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. 

(4) Produtor  de vídeo 

selfies para próprias 

reportagens em entradas ao 

vivo  

Essa – assim como quase todas as outras - é uma 

função que existe graças ao número de profissionais 

reduzido nas redações. Ela descreve também o 

jornalismo colaborativo entre diferentes praças que 

fazem parte de um mesmo telejornal. A este 

profissional, quase sempre o repórter que realiza as 

entradas ao vivo, cabe chamar uma outra praça que 

tenha colaborado e acrescentado ao assunto em um 

formato de vídeo selfie (já que neste caso, há ausência 

de cinegrafistas). Ou seja, o repórter que está ao vivo 

chama outro repórter que tenha feito um vídeo selfie a 

respeito da mesma pauta, porém em cidades 

diferentes. 

(5) Cinegrafista/repórter  A este profissional cabe realizar o trabalho de 

apuração como um repórter faz. A diferença é que o 

próprio cinegrafista assume a função do repórter. Ele 
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vai a campo sem estar acompanhado do repórter, 

apura e registra as imagens. Quase sempre essa tarefa 

entra como ilustração de entradas ao vivo. Essa é mais 

uma tarefa que existe graças às equipes reduzidas e é 

usada como forma de otimizar o tempo. 

(6) Repórter de TV que faz 

registros (fotos, vídeos e até 

recursos interativos como 

ferramentas do Instagram) 

como forma de interagir com o 

público da emissora. 

Esta tarefa corresponde ao trabalho do telejornalismo 

expandido, que ultrapassa as telas do telejornal, e 

chega aos perfis pessoais das redes sociais. Esta 

função acaba se tornando operação tecnológica natural 

para quem está “antenado” nas redes sociais. O 

repórter cria um laço quando, por meio do Instagram, 

por exemplo, utiliza os recursos da ferramenta 

mostrando os bastidores, respondendo internautas, fãs 

e pessoas que acompanham esse profissional no 

telejornal. O repórter, o apresentador/âncora e o 

cinegrafista acabam, muitas vezes, se tornando 

imagens de referências para os telespectadores e por 

isso, têm novas funções: administrar suas próprias 

redes sociais a fim de estreitar laços e humanizar o 

trabalho jornalístico. Essa, por sua vez, é uma função 

que reflete diretamente no jornalismo colaborativo, ao 

incentivar e abrir portas ao público na tentativa de 

ajudar a construir o jornal.  

(7) Operador de Mochilink  Este jornalista opera dispositivo que permite entradas 

ao vivo em locais fechados antes inacessíveis para 

essa participação, como estações lotadas de trem e 

também em ações leves e descontraídas, como um ‘ao 

vivo’ andando de bicicleta em um parque. Ele 

acumula função antes ocupada por operador de 

unidade móvel. O operador pode também ser 

comparado à função de “repórter abelha”  

(8) Produtor de vídeo para Tal função é, notadamente, acumulada por repórteres 
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a rede social da emissora 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 e, muitas vezes, 

editar esses conteúdos. Ou seja, além de produtor, 

deve atuar como um editor de texto e imagem.  

 

(9) Estagiário/repórter  Essa é uma experiência vivenciada por situações 

factuais, devido à ausência de equipes. O estagiário é 

responsável por, através de um único celular, registrar, 

apurar e até mesmo gravar conteúdos emergenciais, 

quando uma equipe está em outra pauta.  

 

(10) Produtor de reportagens 

com drone 

Ação menos comum, mas em implantação, sobretudo 

por ser pouco acessível ao jornalismo colaborativo. 

Ação que já conta com curso oferecido por sindicato 

de jornalistas e que prevê atendimento a regulamento 

da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
5
 

(11) Cinegrafista com drone Outra ação menos comum, mas em implantação como 

a acima, sobretudo por ser pouco acessível ao 

jornalismo colaborativo. Requer fundamentalmente a 

dupla formação como cinegrafista e operador de 

drone. Fundamental para panorâmicas típicas das 

reportagens mais aprofundadas e sem contribuição no 

jornalismo colaborativo. 

(12) Usuário da ferramenta 

ANews  

Nova ferramenta que vai substituir o antigo aplicativo 

INews, o ANews é mais objetivo e intuitivo. A 

essência de um telejornal regional está na integração 

das equipes de produtores, repórteres e editores. Com 

                                                 
5
 Segundo tal regulamento, as aeronaves remotamente pilotadas (RPA), comumente chamadas de drones, 

devem ser operadas necessariamente por pilotos com registro, e esse registro se obtém em curso de 20 

horas de duração. 
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o ANews, é possível integrar toda a redação e suas 

praças em tempo real, além de ser integrável com os 

demais softwares das emissoras. Por meio dos 

protocolos MOS, Intelligent Interface e Web Service, o 

ANews integra com outros sistemas como, por 

exemplo, Playout, MAM, TP, GC e Closed Caption. 

      

Fonte: Tabela gerada pelos autores a partir de levantamento feito na pesquisa sobre a 

rotina em telejornais regionais, com apoio da Faperj 

 

 

Considerações finais 

A pesquisa detectou 12 novas funções no telejornalismo regional no atual 

cenário de convergência e de espelhamento das ações das cabeças de rede, em que, 

como já fora identificado no meio radiofônico e jornalismo impresso, as equipes 

assumem novos desafios e os profissionais acumulam atividades.  

Exatamente como no rádio, no jornalismo impresso e, sobretudo. no 

telejornalismo em rede, no telejornalismo regional também 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, sobretudo com ações em mobile e integrados a redes sociais digitais e ao 

portal do grupo de comunicação, 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, como no telejornalismo em rede, 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 
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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 regional 

contemporâneo. 
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