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Resumo 

 

No contexto da cultura da convergência e do jornalismo midiatizado, este artigo 

apresenta resultados premilimares de pesquisa sobre as estratégias do GloboNews Em 

Pauta, analisando  como as narrativas audiovisuais do telejornal são construídas a partir 

das reapropriações da linguagem características de outros meios de comunicação e do 

deslizamento de conteúdo de um meio para outro. Em um primeiro momento, foi 

preciso detectar esse deslizamento em seis conteúdos veiculados, no período de 

novembro de 2016 a janeiro de 2017, observando se a narrativa foi crossmedia, 

transmedia, nos termos de Jenkins, ou dialógica, nos termos de Soster. Em um segundo 

momento, analisamos nesse movimento das narrativas a perda de hierarquia, em efeito 

rizoma previsto na midiatização e a questão de promessa, segundo Jost, no Em Pauta. 

 

Palavras-chave: Telejornalismo; GloboNews Em Pauta; Crossmedia; Transmedia; 

Dialogia. 

 

 

Introdução 
 

Com a escalada crescente no acesso e no desenvolvimento de novas tecnologias 

nunca estivemos tão conectados. Imersos nas experiências proporcionadas pela internet 

e pelas ferramentas digitais dependentes dela, como aplicativos e dispositivos móveis, 

por exemplo, experimentamos, atualmente, também o “jornalismo midiatizado”. Nesse 

momento em que os dispositivos são afetados por novas ambientações a partir de um 

profundo contato tecnológico, social e discursivo da sociedade, entendido, nesse 

contexto, como midiatização, faz-se necessário analisar, no estudo do telejornalismo, as 

estratégias narrativas usadas para fisgar o telespectador na contemporaneidade.  

A partir desse contexto, o presente artigo traz resultados preliminares de 

pesquisa sobre essas estratégias no GloboNews Em Pauta, analisando  como as 

narrativas audiovisuais desse telejornal são construídas a partir das reapropriações da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 
2 Jornalista, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora e 

membro do grupo de pesquisa Mídia e Literatura/UFJF, e-mail: miranda.pedrosilva@gmail.com 
3 Jornalista, mestre em Comunicação e Cultura e doutora em Ciência da Literatura. Professora adjunta da Faculdade 

de Comunicação da UFJF, professora permanente do PPGCOM/UFJF, líder do grupo Mídia e Literatura/UFJF, e-

mail: cthomereis@gmail.com 
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linguagem características de outros meios de comunicação (internet, rádio e jornal 

impresso) e do deslizamento de conteúdo de um meio para outro, incorrendo os 

fenômenos crossmedia, transmedia (JENKINS, 2009) e a dialogia (SOSTER, 2015). A 

pesquisa tem por objetivos fazer uma análise de notícias exibidas no telejornal em que 

esses fenômenos ocorrem a fim de que esse material possa contribuir para o avanço das 

pesquisas sobre estratégias narrativas e de linguagem nos telejornais em trabalhos 

futuros e identificar quais fenômenos (crossmedia e/ou transmedia e/ou dialogia) estão 

presentes em cada notícia analisada. Em um segundo momento, buscou-se analisar 

nesse movimento das narrativas a perda de hierarquia, em efeito rizoma previsto na 

midiatização. 

 

Caminhos de convergência 

O pesquisador Henry Jenkins, em uma definição generalista sobre o que propôs 

como “cultura de convergência”, em síntese, discorre sobre o conteúdo que atravessa 

outras plataformas midiáticas, além da originária, estabelecendo entre esses pares uma 

relação simbiótica. 

Talvez, num conceito mais amplo, a convergência se refira a uma situação em 

que múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa por eles 

fluidamente. Convergência é entendida aqui como um processo contínuo ou 

uma série continua de interstícios entre diferentes sistemas de mídia, não uma 

relação fixa. (JENKINS, 2009, p.377) 

 

O pensamento de Jenkins contraria a lógica da chamada cadeia tradicional do 

jornalismo (nos termos de COSTA, 2014) pela qual um único dispositivo poderia ser 

responsável pela propagação de todo um conteúdo, seja ele noticioso ou de 

entretenimento. Esse entendimento de Jenkins fundamenta a lógica das narrativas 

transmedia e crossmedia, conceitos desenvolvidos adiante, em que, ao contrário da 

dinâmica industrial, uma narrativa ou várias atravessam outros meios e dispositivos. Ou 

seja, de acordo com Jenkins, não há o monopólio de um único meio sobre uma única 

narrativa. 

A convergência dos meios é um processo em andamento, ocorrendo em várias 

interseções de tecnologias de mídia, indústrias, conteúdo e audiências; não é um 

estado final. Nunca haverá uma caixa preta para controlar todos os meios. Ao 

invés disso, graças à proliferação dos canais e à natureza cada vez mais ubíqua 

da computação e das comunicações, nós estamos entrando numa era onde a 

mídia estará em toda parte, e nós usaremos todos os tipos dos meios de 

comunicação relacionando-os uns aos outros. Nós desenvolveremos novas 

habilidades para controlar a informação, novas estruturas para a transmissão por 
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meio desses canais, e novos gêneros criativos para explorar os potenciais dessas 

estruturas emergentes (JENKINS, 2009, p. 93). 

 

Dentro desse contexto de convergência destacaremos ainda outros três 

fenômenos que servirão como fundamentação teórica deste trabalho e guiarão a análise 

do corpus: a) os dois primeiros conceitos, estudados por Jenkins (2009) e pela 

pesquisadora Cristiane Finger (2012), são crossmedia e transmedia; b) e o terceiro 

conceito, desenvolvido por Demétrio Soster (2015), é a dialogia. 

Segundo Finger (2012, p.124), uma narrativa crossmedia, mídia cruzada, tem 

“um processo de difusão de conteúdo em diversos meios”. E o material não precisa ser 

necessariamente igual ao exibido na mídia original, os meios acabam funcionando como 

complementação uns dos outros. “O objetivo é criar uma interação do público com o 

conteúdo”. (FINGER, 2012, p.124) Finger acredita que o mais importante nesse tipo de 

narrativa não é somente as adaptações feitas de uma mídia/meio para outra/o, mas, o 

modo como se relacionam, como se dá esse cruzamento. 

Uma história pode ser interpretada de forma independente em diferentes mídias, 

de modo a reforçar a compreensão por parte do receptor. As adaptações 

cinematográficas de livros são bons exemplos, assim como, campanhas 

publicitárias que utilizam a televisão, Internet, outdoor e revista em um só 

momento. (FINGER, 2012, p.124) 

 

Um exemplo recente da narrativa crossmidiática é a versão cinematográfica em 

live-action
4
 da clássica história “A Bela e a Fera”, lançada em março de 2017 pela 

Disney. Essa é a segunda versão produzida pelo estúdio: a primeira, em animação, 

estreou em 1991. Originalmente a história foi adaptada de um conto francês, La Belle et 

la Bête, de 1740, escrito pela romancista Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. 

(SOUSA, 2016). Portanto, uma mesma história, originária de um livro, foi adaptada 

para o cinema em animação e posteriormente readaptada com personagens reais e outros 

criados em computação gráfica, sem contar o fato das inúmeras adaptações do texto 

para o teatro. Além disso, o lançamento do novo filme impulsionou as vendas e a 

publicação de uma nova tiragem do livro e outros produtos, como: CD, com a trilha 

sonora, bonecos dos personagens principais, diários e cadernos, com a temática do 

filme, álbuns de figurinhas, brinquedos e roupas inspirados no universo da obra. Os 

produtos funcionam como uma extensão da história em outras mídias. A obra no cinema 

                                                 
4 Obra cinematográfica, teatral ou televisiva em que são usados atores reais, ao contrário, das obras em animação. 

Termo usualmente empregado para identificar trabalhos em que geralmente se utilizaria a animação. Porém, o 

conteúdo é adaptado para ser encenado por atores. 
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é um convite à leitura do livro e ao consumo desses outros produtos relacionados ao 

tema. 

De acordo com Finger (2012, p.124), “a transmedia ou narrativa transmidiática, 

seria uma espécie de evolução deste primeiro fenômeno [crossmedia].” Esse fenômeno 

resulta em uma integração de conteúdos e meios a fim de criar narrativas 

complementares a original, mesmo que sejam produzidas pelos usuários.  

 
A narrativa torna-se tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia, 

são várias histórias que compõem um único universo, mas cada uma é contada 

de forma autônoma e se complementam para dar forma a uma só grande 

narrativa. (FINGER, 2012, p. 124-125) 

 

Um exemplo de narrativa transmidiática é a obra cinematográfica Matrix, citada 

por Jenkins em seu livro. A trilogia de ficção científica, lançada a partir de 1999 pela 

Warner Bros. Pictures, criada pelas irmãs Wachowski, sobre o universo Matrix, rendeu 

além dos três filmes, uma série com nove curtas-metragens de animação intitulada 

Animatrix (2003), três jogos de videogame para consoles e computadores, Enter the 

Matrix (2003), The Matrix Online (2005), The Matrix: Path of Neo (2005) e uma revista 

de histórias em quadrinhos (2003). (WARNER, 2004) Além de explorar o universo da 

história original, os conteúdos acessórios criados para outras mídias, a partir da 

linguagem característica de cada uma, complementaram e expandiram o sentido da 

narrativa principal. Porém, ainda mantiveram um sentido narrativo completo mesmo se 

fossem assistidos ou lidos de forma isolada, no caso dos curtas e quadrinhos, ou 

jogados, caso dos games. No livro “Cultura da Convergência” (2009), Jenkins considera 

que a experiência da obra das irmãs Wachowski ia para além do cinema, ou seja, uma 

narrativa transmedia. 

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes 

midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para 

o todo. Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 

determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo (JENKINS, 2009, 

p.135). 

 

O deslizamento de narrativas e o diálogo entre os campos de produção cultural 

não são fenômenos tão novos, é importante frisar, mas se intensificam com as 

tecnologias digitais, como afirma Figueiredo (2010, p.12). Em um contexto mais 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Volta Redonda - RJ – 22 a 24/06/2017 

 

 5 

específico do jornalismo o pesquisador Demétrio Soster apresenta a dialogia como uma 

das características do jornalismo midiatizado. A dialogia, segundo Soster, “se estabelece 

quando o sistema jornalístico dialoga com outros sistemas por meio do acoplamento 

estrutural, transformando e sendo transformado nesse movimento” (SOSTER, 2015, 

p.4). 

O conceito remete ao dialogismo de Mikhail Bakhtin, mas dele difere, como 

explica Soster (2015, p. 6): “As visadas têm, em comum, a lógica da interação sugerida 

pelo antepositivo dialog, que remete à interação entre duas ou mais partes. Mas se 

distinguem”. Soster explica que o pensador russo levou em conta em sua teoria aspectos 

linguístico-discursivos, enquanto o autor propõe uma visão sistêmica-processual para 

análise no jornalismo. 

Soster define dialogia da seguinte forma: 

Diz respeito ao que resulta do acoplamento estrutural entre dois sistemas, 

provocando transformações em um e outro. É quando o jornalismo, por 

exemplo, vai buscar na literatura subsídios para estabelecer diferenças, 

reconfigurando-se nas instâncias de emissão, recepção, circulação e 

reconhecimento, ou quando, dialogicamente, a literatura passa a se valer de 

lógicas comunicacionais para dar conta de seus processos. (SOSTER, 2015, p. 

17.) 

 

Esse fenômeno, estudado por Soster, estabelece uma relação com as narrativas 

crossmidiática e transmidiática por sua lógica de interação, porém, em sentido mais 

amplo, com um foco maior na relação entre sistemas. E, não somente entre as 

narrativas, que, em alguns casos, podem interagir a partir do mesmo meio, por exemplo, 

caso do filme Matrix e do curta-metragem Animatrix. Apesar de ser uma narrativa 

transmidiática, ambientada no mesmo universo ficcional, não houve deslizamento do 

curta de animação em relação ao meio, ambos foram produzidos como obras para o 

cinema. Segundo Soster (2015), esses diálogos entre o sistema jornalístico e outros 

sistemas existem desde o princípio da atividade. Essa interação foi mais recorrente, 

principalmente, com o campo da literatura. 

Soster (2015) propõe que a narratologia é um dos caminhos possíveis para 

identificar a dialogia. Para isso, é preciso observar o sistema jornalístico de modo a 

entender a forma sistemática como os códigos e símbolos se estruturam. Em síntese, 

compreender a dinâmica de produção da narrativa. 

Um caminho possível para identificarmos o fenômeno da dialogia enquanto 

característica do jornalismo midiatizado é observarmos algumas de suas 

marcas nos dispositivos jornalísticos, à revelia de sua natureza (impressos, 
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digitais, eletrônicos etc.), pelo viés da narratologia. [...] Importante salientar, 

nessa perspectiva, que a narratologia não observa apenas os textos literários, 

mas abarca, também, práticas narrativas de natureza comunicacional, caso 

do jornalismo e suas formas. (SOSTER, 2015, p.8) 

 

A partir dos conceitos apresentados, buscou-se detectar tais fenômenos no 

telejornal GloboNews Em Pauta, com o objetivo de contribuir para o estudo do 

telejornalismo no contexto da midiatização. 

 

O GloboNews Em Pauta 

 

O telejornal GloboNews Em Pauta, objeto desse trabalho, foi ao ar pela primeira 

vez no dia 16 de agosto de 2010. Desde a estreia é exibido de segunda a sexta-feira, ao 

vivo, às 20h, com uma hora de duração, e é reapresentado a 1h30. O programa 

produzido e exibido pela GloboNews, se propõe a analisar os fatos mais importantes do 

dia ancorado nos comentários de três jornalistas, que ficam em três cidades distintas, 

sendo: Brasília, Nova York e São Paulo, e são projetados no telão. Durante a semana, a 

participação dos jornalistas em cada edição segue um esquema de revezamento. O 

âncora do Em Pauta, o jornalista Sérgio Aguiar, é responsável por mediar a conversa 

direto do estúdio da GloboNews no Rio de Janeiro. As pautas sugeridas por cada 

comentarista viram tema de debate entre os participantes. O ponto forte do programa é a 

informalidade. Essa mistura entre interação e o tom de bate-papo entre os jornalistas são 

elementos-chave para um formato mais atrativo.  

O formato do jornal foi pensado para ser uma alternativa aos telejornais 

tradicionais exibidos no horário nobre pela TV aberta, como: Jornal Nacional, na TV 

Globo e Jornal da Band, TV Bandeirantes. Nesse ponto o Em Pauta surge como uma 

alternativa ao modelo tradicional observado no telejornalismo brasileiro. A proposta do 

telejornal da GloboNews é analisar as notícias a partir da experiência profissional e 

vivência pessoal de cada jornalista na tentativa de construir um ambiente parecido com 

uma reunião de pauta, encontro no qual são discutidos e selecionados os assuntos que 

estarão no telejornal. (THOMÉ; MIRANDA, 2016) 

 

Análise das narrativas audiovisuais e estratégias do GloboNews Em Pauta 

 

Para este trabalho foram analisadas edições do telejornal GloboNews Em Pauta 

no período compreendido entre 1º de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017. Esse 

procedimento consistiu em observar e destacar as pautas que apresentavam indícios de 
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que poderiam ter sido originadas em outro meio e/ou terem sido abordadas 

primeiramente em outra plataforma pelos próprios comentaristas do telejornal. A 

principal característica/indício utilizada como critério foi a atemporalidade do tema, ou 

a “pauta fria”, no jargão jornalístico. Pois, como, geralmente, são assuntos que não 

precisam ser tratados com urgência, caso das pautas factuais, são mais passíveis de 

espera para serem publicados e possivelmente abordados primeiramente em outros 

meios, como a internet, por exemplo. Após essa observação foi verificada a existência 

(ou não) da pauta em outro meio e se era de autoria do comentarista que a levou para o 

telejornal. A partir desse procedimento foram identificados e selecionados 

aleatoriamente seis casos em que houve um deslizamento do conteúdo de um meio ou 

área distinta para a TV, para o GloboNews Em Pauta, especificamente. Apenas essas 

seis pautas foram selecionadas a fim de adequar a análise ao espaço do artigo. A seguir 

a partir dos conceitos de crossmedia, transmedia e dialogia vamos analisar as pautas, 

seguindo a ordem de exibição no telejornal. 

 A primeira pauta
5
 analisada foi exibida no GloboNews Em Pauta no dia 14 de 

novembro de 2016. O apresentador Sérgio Aguiar anuncia o conteúdo que a 

comentarista de economia e finanças pessoais, Mara Luquet, vai abordar. Ela apresenta 

um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento que aponta que guardar 

dinheiro é um hábito difícil em algumas culturas, como nos países latino-americanos, 

por exemplo. Na TV o comentário ocupa aproximadamente oito minutos do tempo do 

telejornal. A comentarista destaca alguns números da pesquisa, como, por exemplo, que 

uma parcela de 36% da renda das famílias é destinada a auxílio financeiro a familiares. 

Na tela a pauta aparece intitulada como “Crise na hora de poupar”. Logo abaixo, na 

tarja, uma breve explicação sobre o assunto: “Guardar dinheiro é uma dificuldade que 

existe em algumas culturas”. Após seis minutos de comentário da jornalista o espaço é 

aberto para o debate entre os demais jornalistas, Guga Chacra, da editoria internacional, 

e Gerson Camarotti, de política. 

Sete dias antes, no dia 7 de novembro de 2017, a comentarista Mara Luquet 

apresentou a mesma pauta
6
 na coluna “O Assunto é Dinheiro” dentro do rádio jornal 

CBN Brasil, da rádio CBN. Na edição, de aproximadamente cinco minutos da coluna, a 

jornalista aborda o assunto utilizando os mesmos dados e angulações próximas, apesar 

                                                 
5 Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-pauta/videos/v/guardar-dinheiro-e-uma-

dificuldade-que-existe-em-algumas-culturas/5449108/>. Acesso em: 23 abr. 2017.  
6.Disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mara-luquet/2016/11/07/POPULACAO-DA-

AMERICA-LATINA-PRECISA-POUPAR-PARA-O-FUTURO.htm>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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de utilizar a linguagem característica de cada veículo. A partir dos conceitos 

apresentados anteriormente é possível concluir que essa pauta se apresenta como uma 

narrativa crossmidiática, ou seja, uma mesma temática deu origem a duas narrativas em 

meios diferentes (rádio e TV).  

A segunda pauta
7
 foi apresentada no telejornal pela comentarista de economia, 

Thais Herédia, na edição do dia 15 de dezembro de 2016. Após a introdução de Sérgio 

Aguiar, ela fala sobre o que chamou de “pacote custo Brasil”, série de incentivos 

anunciados pelo Governo federal a fim de estimular a economia brasileira, e faz 

referência ao seu blog no portal de notícias G1, do mesmo grupo empresarial da 

GloboNews, dizendo que publicou um texto falando sobre o mesmo assunto no site. Em 

aproximadamente sete minutos e meio, ela avalia de modo positivo a iniciativa do 

executivo, mas conclui que as medidas não são suficientes para tirar o país da crise 

econômica. Na tela a pauta é intitulada como “Pacote de Medidas Econômicas”, na 

parte de baixo um pequeno texto explicativo: “Governo anuncia incentivos para 

estimular o crescimento depois da recessão e reduzir o desemprego”. Na mesma noite, 

antes do programa começar, como mencionado pela jornalista na TV, ela publica um 

artigo em seu blog no G1 sobre o mesmo assunto
8
. O texto do site trata de maneira bem 

parecida o tema tratado no telejornal. A linguagem e as expressões são semelhantes. O 

título do artigo no G1 é “Pacote do Custo-Brasil”. No canto direito do site um resumo 

do currículo da jornalista funciona como um convite para que o seu trabalho seja 

acompanhado também no canal GloboNews. Nesse contexto essa pauta se configura 

como uma narrativa crossmidiática, já que na TV ela chama o público para o digital e 

no online o convite é feito para TV. Ou seja, a partir de um mesmo assunto ela cria 

narrativas independentes, porém existe esse convite à complementação em outra 

plataforma.  

O terceiro caso
9
 destacado pela pesquisa foi apresentado no Em Pauta pela 

jornalista de economia e finanças pessoais, Mara Luquet, no dia 4 de janeiro de 2017. O 

apresentador introduz a pauta e na sequência a comentarista fala sobre o caso de um 

jovem de 21 anos com paralisia motora após sofrer um AVC e que aprendeu a lidar com 

essa nova situação com a ajuda da tecnologia, do esporte e do apoio familiar. Em 

                                                 
7.Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-pauta/videos/v/governo-tentou-jogar-graxa-nas-

engrenagens-profundas-da-economia-diz-thais-heredia/5517007/>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
8
 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/blog/thais-heredia/post/pacote-do-custo-brasil.html>. Acesso em: 

23 abr. 2017. 
9 Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-pauta/videos/v/depois-de-sofrer-avc-aos-15-anos-

jovem-carioca-encontra-no-esporte-um-meio-de-recuperacao/5556363/>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
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aproximadamente quatro minutos ela exibe um vídeo contando um pouco da história de 

Vitor e complementa com os comentários. Ela faz uma associação de como a família 

aprendeu a lidar com a crise em um momento em que o país estava economicamente 

bem. A pauta foi intitulada “Superação” e na tarja explicativa: “Depois de sofrer AVC 

aos 15 anos, jovem carioca encontra recuperação através do esporte e do apoio 

familiar.” O vídeo
10

 exibido durante o GloboNews Em Pauta foi produzido e publicado 

primeiramente no canal do YouTube da jornalista, o Letras & Lucros TV, no dia 13 de 

dezembro de 2016. Nesse canal o título do vídeo é “Uma história de força e superação! 

O que a gente pode aprender com o Vitor e a família dele”. Uma versão editada e 

reduzida foi ao ar no programa. Portanto, o GloboNews Em Pauta utiliza um material 

produzido especificamente para a rede. Seguindo os conceitos apresentados na 

fundamentação teórica é possível concluir que se trata também de uma narrativa 

crossmidiática. 

O quarto caso
11

 foi apresentado no Em Pauta pelo comentarista de internacional, 

Jorge Pontual, no dia 10 de janeiro de 2017. Ele tem uma coluna semanal dentro do 

telejornal, o “Poema Em Pauta”, em que recita traduções que ele mesmo faz de poemas 

de autores estrangeiros clássicos e desconhecidos. Nessa edição do telejornal ele 

apresenta uma tradução do poema If
12

 do escritor indiano Rudyard Kipling. Antes de ler 

o texto ele faz uma breve apresentação do autor, e diz que ele é o nome por trás de 

clássicos adaptados ao cinema e ao teatro como “Livro da Selva”, que conta a história 

de Mogli, um garoto criado por lobos. (NOBEL PRIZE, 2014) A partir dessa 

reapropriação de Pontual, podemos concluir que esse é um fenômeno crossmidiático no 

qual o jornalista adapta para linguagem televisual o poema escrito em 1910. (NOBEL 

PRIZE, 2014) Além disso, a TV acaba chamando o telespectador a conferir as obras de 

Kipling em outros modais, como nos livros, teatro e cinema. Existe também a dialogia 

entre o jornalismo e a literatura. 

A quinta pauta foi comentada em 16 de janeiro de 2017 no Em Pauta pelo 

jornalista de internacional, Guga Chacra. O vídeo não está disponível no site oficial do 

canal, porém o comentário foi gravado pelos pesquisadores para fins de análise não 

sendo possível sua divulgação por não haver autorização da GloboNews, detentora dos 

                                                 
10 Disponível em: <https://youtu.be/256iGX9lxO0>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
11 Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-pauta/videos/t/poema-em-pauta/v/jorge-pontual-

traduz-poema-de-rudyard-kipling/5568918/>. Acesso em: 23 abr. 2017.  
12.Disponível em: <https://ebooks.adelaide.edu.au/k/kipling/rudyard/rewards/complete.html>. Acesso em: 23 abr. 

2017. 
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direitos autorais do material. A notícia é sobre a supremacia do Egito no squash, esporte 

em que os egípcios são os melhores do mundo, segundo Guga Chacra. Na TV, a pauta 

foi intitulada como: “Esporte” e como texto explicativo na tarja: “Egípcios se destacam 

como os melhores do mundo no squash”. No mesmo dia uma matéria sobre o mesmo 

assunto foi publicada no blog de Guga Chacra no site do jornal O Estado de S. Paulo
13

. 

O artigo no blog é intitulado: “Por que os egípcios são os melhores do mundo no 

squash?”. Ao final do artigo um breve perfil apresenta Guga Chacra também como 

comentarista do GloboNews Em Pauta, fazendo um convite ao usuário a assistir o canal. 

A narrativa crossmidiática fica evidente nessas duas narrativas independentes no blog e 

na TV, mas que funcionam como uma forma de chamar o público de uma plataforma 

para outra. 

A sexta e última pauta é comentada pela jornalista de política, Eliane 

Cantanhêde, em 17 de janeiro de 2017. Do mesmo modo como o anterior, esse vídeo 

também não está disponível no site oficial do canal, porém o comentário foi gravado 

pelos pesquisadores para fins de análise não sendo possível sua divulgação por não 

haver autorização da GloboNews, detentora dos direitos autorais do material. A pauta é 

sobre a situação carcerária do Brasil, que em janeiro de 2017, passava pelo auge de uma 

crise. A jornalista traz informações de como os governos federal e estaduais estariam 

lidando para controlar a situação, além de atualizar a situação das rebeliões em cada 

presídio. Ao final do comentário Cantanhêde apresenta a foto de um celular um pouco 

maior que a tampa de uma caneta esferográfica que teria sido encontrado durante 

procedimento de revista em um presídio brasileiro. De acordo, com o comentário dela 

esse celular seria facilmente introduzido nas unidades prisionais do país pelo tamanho e 

por aparentar se um simples carrinho de criança. No dia 16 de janeiro de 2017, um dia 

antes de ir ao ar no GloboNews Em Pauta, a foto e um breve texto foram publicados na 

versão impressa e no blog da jornalista hospedado no site do jornal O Estado de S. 

Paulo
14

. No telejornal a comentarista informa que a foto havia sido publicada no jornal 

anteriormente, no site do Estadão um breve perfil informa que a jornalista é também 

colaboradora do GloboNews Em Pauta. Nesse caso temos uma narrativa que pode ser 

identificada como crossmidiática, por promover esse chamamento de um modal para 

outro (TV        Jornal        Site).  

                                                 
13

 Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/blogs/gustavo-chacra/por-que-os-egipcios-sao-os-melhores-

do-mundo-no-squash/>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
14 Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/blogs/eliane-cantanhede/brinquedinho-explosivo/>. Acesso em: 23 

abr. 2017. 
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Considerações finais 

O estudo dos fenômenos narrativos tem se mostrado muito importante, 

principalmente, na história recente. A partir dos resultados obtidos através das análises é 

possível entender melhor a estrutura das narrativas estudadas e as estratégias dos 

veículos de comunicação. Os fenômenos crossmidiático, transmidiático e dialógico 

desde muito tempo estão presentes nas narrativas. No contexto do jornalismo 

midiatizado esses tipos de fenômenos são ainda mais frequentes.  

A partir das conclusões da pesquisa é possível destacar que a suspeita de que as 

pautas frias teriam maior indício da presença dos fenômenos narrativos observados não 

se confirmou. Pelo contrário, as pautas factuais também apresentaram esses fenômenos. 

A causa provável desse resultado pode ser atribuída à dinâmica de produção imposta 

pela internet no jornalismo online, quando a maioria dos assuntos é tratada de forma 

imediatista, principalmente, os factuais. Outro ponto de destaque é que, curiosamente, 

todas as pautas analisadas no trabalho foram publicadas ou tratadas parcial ou 

totalmente em outros veículos (rádio, jornal, sites de compartilhamento de vídeos e 

blog) antes de irem ao ar na TV. Invertendo a lógica de décadas atrás, por exemplo, 

onde a supremacia da TV frente a outros meios era inquestionável. Ainda que a 

diferença do tempo de publicação em outros meio seja mínimo em alguns casos, como 

na pauta sobre o “Pacote Custo-Brasil” da jornalista Thais Herédia, a diferença foi de 

uma hora de divulgação do blog para a TV, a menor diferença de tempo entre a 

publicação de um veículo e outro. Essa era uma pauta factual por se tratar de um 

anúncio do Governo federal feito naquela noite. De certo modo a publicação primeiro 

no G1 serviu como convite para acompanhar o GloboNews Em Pauta daquela noite e no 

telejornal houve um convite para a leitura do artigo no blog. Se pensarmos sob 

perspectiva de promessa do audiovisual, desenvolvida pelo francês, François Jost, que 

fala sobre as promessas que os produtos audiovisuais fazem ao público, é possível 

afirmar que esse não é cumprido pelo GloboNews Em Pauta. Na abertura do programa o 

apresentador, Sérgio Aguiar, diz “GloboNews Em Pauta está começando com as 

principais notícias do dia e pautas que você vai ver primeiro aqui.” 

Em relação às pautas analisadas é possível perceber que ambas se valem das 

mais diversas estratégias, principalmente, do chamamento de uma mídia para outra. A 

presença e interação desses fenômenos mostra como nesse contexto de um jornalismo 
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midiatizado os modais estão mais interativos, inclusive, com outros sistemas fora do 

jornalismo. Caso da pauta/coluna de Jorge Pontual, o “Poema Em Pauta”. É importante 

destacar a hibridização de uma das narrativas no sexto caso analisado. A narrativa foi 

identificada como crossmidiática, por promover um chamamento de um modal para 

outro (A TV chama para o jornal impresso que chama para o blog que chama para a TV 

novamente). Porém, também identificamos a narrativa transmidiática quando a TV se 

reapropria da foto e a coloca em outro contexto narrativo diferente do site e do jornal. 

Todas as pautas analisadas podem conter traços de outros fenômenos, além daqueles 

que lhes foram atribuídas na pesquisa Porém, é importante ressaltar que a classificação 

foi feita com base no fenômeno predominante na narrativa. 
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