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Resumo 

Essa é uma discussão sobre o telejornalismo on demand, numa tentativa de compreender as 

mudanças que implicam a transmissão de notícias televisivas por meio de streaming via 

aplicativos. Neste caso pelo GloboPlay, da TV Globo, considerando o Jornal Nacional - 

principal telejornal de rede da emissora. Neste artigo são articulados os conceitos de mediação, 

midiatização, objeto digital, convergência, crossmídia, transmídia, com base nos pensamentos 

de autores que são referências no assunto, como Yvana Fechine, Henry Jenkins. A metodologia 

utilizada foi pesquisa bibliográfica, documental e análise exploratória. 
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Abstract 

 

This is a discussion about telejournalism on demand, in an attempt to understand the changes 

that imply the transmission of television news through streaming through mobile apps. In this 

case about GloboPlay, from TV Globo, focusing the Jornal Nacional - the mainly news network. 

In this article are articulated the concepts of mediation, mediatization, digital object, 

convergence, cross media, transmedia, based on the thoughts of authors who are references in 

the area, such as Yvana Fechine, Henry Jenkins.  The methodology used was bibliographic and 

documentary research, and exploratory analysis. 

 

Keywords: telejornalismo on demand. Transmission. Convergence. Device. Mediation 
 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT3 - Comunicação e interações comunicativas do X Ecomig. 
2 Jornalista. Especialista em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Mestranda em Comunicação pela PUC 

Minas.  ianacoimbra@hotmail.com 

mailto:ianacoimbra@hotmail.com


 
 
 
 

 
 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 

1. Introdução 
 

 Neste artigo tem-se um objeto técnico: a TV; um objeto comunicacional: o 

telejornalismo e um objeto digital: as reportagens e os telejornais disponibilizados virtualmente 

via aplicativo, permeando conceitos de mediação, midiatização e dispositivo. Tudo isso se 

relaciona no território movediço da comunicação, onde mídia, informação e tecnologia andam 

de mãos dadas, contribuindo para o desenvolvimento mútuo. A discussão aqui é sobre o 

telejornalismo on demand, numa tentativa de compreender as mudanças que implicam a 

transmissão de notícias televisivas virtualmente. Neste caso analiso o aplicativo GloboPlay a 

partir do Jornal Nacional - principal noticiário de rede da TV Globo que desde 2015 também é 

transmitido por essa plataforma.  

 Para abordar esses assuntos começo por Roger Silverstone (2002), para quem a mídia 

deve ser pensada como um processo de mediação que se estende para além do contato entre os 

textos midiáticos e seus receptores. 

    
A mediação implica o movimento de significado de um texto para o outro, de um evento 

para o outro. Implica a constante transformação de significados em grande e pequena 

escala, importante e desimportante, à medida que textos da mídia e sobre a mídia 

circulam em forma escrita, oral e audiovisual, e à medida que nós, individual e 

coletivamente, direta e indiretamente, colaboramos para a sua produção. 

(SILVERSTONE, 2002, p. 33). 

 

 Silverstone (2002) acrescentou que a mediação é tecnológica, social e que todos atuam 

nesse processo. Martín-Barbero (2008) escreveu que o campo das mediações é constituído pelos 

dispositivos através dos quais a hegemonia transforma de dentro para fora o sentido do trabalho 

e da vida. Para ele a televisão está no centro dessa dinâmica social, no papel de grande 

interlocutora, e critica o modelo existente até então, ao escrever que a oferta diferenciada dos 

produtos de vídeo disponíveis estava ligada ao poder aquisitivo dos indivíduos, tanto na 

América Latina, como na Europa. E completou com a seguinte afirmação: 

A única coisa que parece importar decisivamente para os produtores e programadores 

das tecnologias de vídeo é a inovação tecnológica, enquanto o uso social daquelas 

potencialidades técnicas parece estar fora de seu interesse. (MARTÍN-BARBERO, 

2008, p. 294). 

 

 Carvalho e Lage (2012) se ancoram em Muniz Sodré (2002) para propor a ideia de 

midiatização como nova forma de vida, por ser uma espécie de quarto âmbito existencial. Uma 
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nova relação do homem com o mundo, reconfigurada pelo tecnodeterminismo e pelo mercado. 

Para eles a midiatização se apresenta então como dinâmica interacional ainda incompleta, mas 

geradora de novas possibilidades sociais, e destacam o papel da tecnologia, não só na dimensão 

material, mas também social,  

segundo a qual mediações tecnológicas e demandas sociais se relacionam de forma 

complexa, abrindo e fechando modalidades comunicativas e modificando as bases da 

sociabilidade contemporânea. A tecnologia tanto se apoia nos avanços tecnológicos 

quanto os desencadeia. (CARVALHO E LAGE, 2012, p.246).  

 

 Eles citam que diante da tecnologização dos processos sociais e das formas de interação, 

pôde-se assumir que a mídia também se vê afetada pela nova ordem comunicacional. Porque 

os processos tecnológicos de interação, abrem possibilidades, permitem novas formas de 

produção, difusão, circulação, bem como de criação de vínculos e de constituição de si. “Todas 

essas marcas sensíveis das novas mediações e de rearranjos sociais, o que culmina com a 

transformação da própria lógica dos dispositivos midiáticos” (CARVALHO E LAGE, 2012, 

p.248). Segundo Thompson (1998) o desenvolvimento de novos meios de comunicação consiste 

na criação de novas formas de ação e de interação, que se dissociam do ambiente físico de tal 

forma que as pessoas nem precisam compartilhar o mesmo tempo e espaço para se relacionar.  

 Pode-se afirmar que a TV como conhecemos, está em transformação. Agora vemos a 

programação televisiva, o aparelho de telefone, o cinema e o rádio caberem na palma da mão, 

unificados em um mesmo aparelho, com possibilidades infinitas de transmissão de conteúdo. 

Não dependemos mais de um eletrodoméstico, um objeto técnico, num lugar fixo - usando aqui 

o conceito de Gilbert Simondon - para acompanhar a grade televisiva. É claro que essa 

possibilidade ainda existe e é provável que continue por muito tempo, mas é inegável que 

avanços tecnológicos estão mudando hábitos.  

 É o que vemos acontecer. Enquanto a televisão como objeto técnico, como 

eletrodoméstico, tem a capacidade de reunir um grupo no mesmo lugar para consumir 

informação em conjunto, com a transmissão por streaming via tablets e smartphones essa lógica 

não precisa existir mais. Porque o aplicativo desterritorializa o que a televisão, como 

eletrodoméstico territorializou, usando aqui o conceito do filósofo francês Gilles Deleuze. “O 

valor do território é existencial: ele circunscreve, para cada um, o campo do familiar, do 

vinculante, marca as distâncias em relação a outrem e protege do caos” (ZOURABICHVILI, 

2004, p. 23). Sim, durante décadas a televisão, como objeto técnico, criou hábitos de se 
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consumir a informação num mesmo ambiente, em horários determinados, seguindo uma lógica 

de grade e programação estabelecidas pelas emissoras. Ela delimitou esse tempo e espaço, que 

diante das possibilidades oferecidas pelas plataformas móveis - que também são objetos 

técnicos mas que com as novas funcionalidades se tornam plataformas interacionais - não 

precisam mais ser seguidos.  

 John Thompson (1998) escreveu que só poderemos entender o impacto social do 

desenvolvimento das novas redes e do fluxo de informação se entendermos a importância de se 

abandonar a ideia de que os meios servem para transmitir conteúdos a indivíduos cujas relações 

permanecem fundamentalmente inalteradas. E precisamos compreender que "o uso dos meios 

de comunicação transforma a organização espacial e temporal da vida, criando novas formas 

de ação e interação, e novas maneiras de exercer o poder, que não está mais ligado ao 

compartilhamento do local comum" (THOMPSON, 1998, p. 14).  

 Paulino, Empinotti e Porto (2013) alegam que mesmo diante desse cenário, o medo que 

se tinha da televisão perder público para a internet foi rapidamente ultrapassado,  e que hoje se 

acredita no crescimento do público de ambas as mídias. 

 

A televisão não eliminou o rádio; a internet não enterrou o impresso. As novas mídias 

não sucateiam as anteriores, apenas as reconfiguram. Os televisores do futuro seguirão 

a tendência das plataformas recentes, como os smartphones, tendem a funcionar como 

uma central de convergência, reunindo diversas funções e integrando diversos aparatos 

da comunicação. (Paulino; Empinotti; Porto, 2013, p.63). 

 

2. Convergência, transmídia, crossmídia e interação 

 

 Henry Jenkins (2008) acredita que se o paradigma da revolução digital presumia que as 

novas mídias substituiriam as antigas, o paradigma da convergência presume que ambas vão 

interagir de formas cada vez mais complexas. Silva e Alves (2016) recordam que com a 

ascensão da internet como veículo de comunicação, no início dos anos 2000, as redações 

sofreram transformações nos modos de produção e veiculação da notícia, caracterizando a 

interação entre os meios. E se apoiam em Ramón Salaverría (2008) para defender a ideia de 

convergência jornalística como 

processo multidimencional que, facilitada pela implantação generalizada das 

tecnologias digitais de telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, empresarial, 

profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando uma integração de 
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ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens anteriormente desagregadas, 

de forma que os jornalistas elaborem conteúdos que se distribuam através de múltiplas 

plataformas mediante linguagens próprias de cada uma (SALAVERRIA, 2008, p.404). 

 Assim vemos a notícia, que é fluida, em seu devir, chegar a novas plataformas, abrindo 

mão de um território hegemônico, de uma relação exclusiva com um objeto técnico - a televisão, 

para se arriscar em relações crossmidiáticas, transmidiáticas, influenciada pelos conceitos de 

interação e convergência.  

 Segundo Jenkins (2008) convergência é uma palavra que define mudanças tecnológicas, 

industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura. E que 

incluem o fluxo de conteúdos através de várias plataformas e a cooperação entre as múltiplas 

indústrias midiáticas. Convergência é entendida por ele então, como um processo contínuo ou 

uma série de interstícios entre diferentes sistemas de mídia. Não se trata de uma relação fixa, e 

ressalta ainda o comportamento migratório do público que circula pelas plataformas em busca 

de experiências, cuja circulação depende da participação ativa dos indivíduos. Assim refuta a 

ideia de que a convergência se trata de um processo puramente tecnológico com várias funções 

num mesmo aparelho. Mas representa uma transformação cultural, à medida que os indivíduos 

são incentivados a buscar informações e conexões em meio a conteúdos dispersos. Para Jenkins 

(2008) a convergência acontece nos cérebros dos consumidores individuais e em suas 

interações, e a digitalização abre caminho para esse processo, que não depende de estarmos 

prontos ou não, com ou sem banda larga suficientes.  

O conceito de crossmídia, segundo Cristiane Finger (2012), surgiu na década de 1990 

inicialmente ligado a publicidade e ao marketing. A pesquisadora define o termo como um 

processo de difusão de conteúdo em diversos meios, cujo material utilizado não 

necessariamente deve ser idêntico. De forma que o que é divulgado em uma mídia pode 

completar o que está presente em outra, afim de criar uma interação entre o público e o 

conteúdo. 

 Já a transmidiação, segundo Geane Alzamora (2017), se dá quando pensamos num 

modelo de produção orientado para a distribuição em mídias distintas e plataformas 

tecnológicas de conteúdos associados entre si e cuja articulação depende da participação do 

telespectador. Alzamora e Tárcia (2012) acrescentam que a narrativa transmidiática começa em 
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um meio e termina em outros, de forma que o relato aproveita o melhor de cada meio para se 

expadir.  

(…) a aplicação de narrativa transmídia no jornalismo deve ser compreendida não 

apenas como um processo de produção e circulação de conteúdo informacional por 

meio do uso integrado de plataformas múltiplas, mas como uma forma inovadora de 

produção e circulação de conteúdo informacional, a qual miscigena gêneros e formatos 

por meio da integração entre as lógicas de comunicação da transmissão e do 

compartilhamento. (ALZAMORA E TÁRCIA, 2012, p.30). 

 

Yvana Fechini e Sofia Rêgo (2017) concordam com esse conceito, e defendem que a 

transmidiação no jornalismo pode ser compreendida como um conjunto de ações adotadas pelas 

corporações, de acordo com um planejamento estratégico de produção e disponibilização de 

conteúdos de forma diversificada, tendo como condição a participação do espectador.   

 Marcon e Finger (2016) acrescentam que a narrativa transmídia parece ser a que mais 

atende as demandas de participação do público, já que abre um espaço a ser preenchido, 

incluindo a interação. Para as autoras enquanto na narrativa crossmídia há a transmissão de 

conteúdos para um maior número de pessoas - a partir da disponibilização em diversos canais, 

na transmídia os meios se fortalecem, porque ao complementarem a informação (seja por meio 

de vídeos amadores, comentários em redes sociais que são incorporados na dinâmica 

jornalística), o usuário passa a colaborar ativamente. Então argumentam que jornalismo 

transmídia é um novo gênero, que exige das emissoras adaptação das estruturas de produção 

para gerar engajamento e atrair a audiência. 

Porém, Fechine e Bronsztein (2016), chamam a atenção para a dificuldade de lidar com 

os limites conceituais desses termos, que ainda não estão bem definidos e que por isso podem 

se misturar. Assim, para elas, a transmidiação traz o desafio de pensar sobre as estratégias 

adotadas pelo telejornalismo e sobre a melhor forma de caracterizar o fenômeno. A chave da 

experiência transmídia então, passa a ser a ressonância e a retroalimentação dos conteúdos, que 

segundo Fechine e Bronsztein (2016) repercutem e reverberam, mantendo o consumidor de 

mídias envolvido, seja convidando a colaborar ou promovendo os conteúdos propostos. Num 

grande processo de interação. 

É com base nisso que este artigo foi desenvolvido, usando como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, documental e análise exploratória do Jornal Nacional no GloboPlay. 
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3. Telejornalismo on demand 

 O jornalismo é uma das grandes bases sob a qual a televisão se firmou no Brasil. Um 

objeto comunicacional, que tem como essência levar a informação, transmitindo o que acontece 

ao redor e no mundo pela televisão. Silva e Alves (2016) propõem três estágios que demarcam 

as mudanças mais recentes na área. Fase transpositiva: com o lançamento dos portais a partir 

de 2000 e o início da articulação de conteúdo dos conteúdos jornalísticos nesses sites, inclusive 

com vídeos. Início das tentativas de interação com o público no ambiente virtual por meio de 

chats. Fase hipermediática: início da transmissão dos telejornais simultaneamente na TV e na 

internet, e do fenômeno da segunda tela. Fase expandida: criação de conteúdos para outras 

plataformas, expandindo o conteúdo para novos formatos, sejam redes sociais ou aplicativos, 

espaço privilegiado de interação com os telespectadores, que foram convertidos em seguidores. 

De forma que as páginas criadas se tornam ambientes ricos de aproximação com o público, e 

passam a ser utilizadas para apresentar conteúdos exclusivos.  

Para Muniz Sodré (2002) essa popularização da Internet e dos computadores, que 

possibilitam essas mudanças, não se trata de uma revolução tecnológica, mas de uma mutação, 

que parte de uma maturação que resulta na hibridização e rotinização de processos e recursos 

já existentes sob outras formas. Para ele a revolução da informação está no fenômeno da 

estocagem de grandes volumes de dados e a velocidade da transmissão e das conexões, que 

transforma a vida do homem contemporâneo e é claro, do telespectador. Afinal, é essa 

possibilidade de armazenamento que torna possível assistir transmissões ao vivo em tempo real, 

além dos telejornais inteiros e de trechos específicos que ficam armazenados em um acervo 

virtual, como é o caso do Jornal Nacional no GloboPlay. Neste aplicativo é possível assistir as 

edições e trechos selecionados dos últimos seis meses do noticiário, além de poder assistir 

também o que é transmitido ao vivo. 

 Em concordância com Sodré (2002), Marcon e Finger (2016) afirmam que à medida em 

que a internet se consolida como meio de comunicação que possibilita a interação entre pessoas 

e mídias, os formatos televisivos se modificam. E recorrem ao conceito de hipertelevisão, 

cunhado por Scolari (2014) para definir a fase atual da TV, quando os programas se adaptam a 

um ecossistema midiático no qual as redes de interação ocupam um lugar privilegiado e adotam 

características relevantes das novas mídias. Elas completam que cada rede social possui 
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características específicas, linguagens próprias, que apresentam diferentes níveis de interação e 

que podem se modificar com o tempo. Assim como acontece com os aplicativos.  

 Porém, na busca por ganhar novos públicos há o risco de se perder os já conquistados. 

A TV no Brasil se encontra nesse dilema. É a mídia hegemônica no país, mas ao mesmo tempo 

perde audiência junto ao público mais jovem. E então Finger propõe: 

Pensar no telejornalismo como informação audiovisual que pode ser usada para 

explorar o que de melhor a televisão oferece e como ela pode conquistar não apenas 

mais audiência, mas o engajamento do público em interações como ‘curtir, participar e 

compartilhar’. O telejornal ao vivo na rede social ganha em participação simultânea, os 

produtores podem acompanhar como o conteúdo está sendo recebido e aproveitar 

comentários, perguntas e sugestões ainda no momento da emissão. Este é o 

empoderamento do receptor que passa a ser usuário. (FINGER, 2017, p.13). 

 Para Belém e Cirne (2017) essa reconfiguração do telejornalismo reflete mudanças 

tecnológicas.  

Nesse processo de confluência entre os mass medias analógicos e os sistemas digitais, 

há, portanto, um interesse dos telejornais em construírem estratégias que transformem 

a web em aliada dos seus conteúdos, convertendo o hábito de ver televisão em uma 

experiência de envolvimento prolongado e maior interação. (BELÉM E CIRNE, 2017, 

p.6).  

 Eles completam afirmando que tem havido um visível investimento na circulação dos 

conteúdos para além da TV, sejam os mesmos que foram exibidos pelo meio tradicional, ou 

complementares – que eles apontam como desdobramentos, ou suplementares – produzidos 

exclusivamente para web ou para aplicativos. Diante disso, acrescento a reflexão de Mário 

Carlón, que partir do atual cenário escreveu que aceitar que esse é um processo está acontecendo 

todos os dias “é fundamental para começar a desenvolver estratégias que nos permitam analisar 

de forma mais profunda a era que vivemos de convergência e transmidiação” (CARLÓN, 2014, 

p.29).  

Se a TV é um objeto técnico, o telejornalismo um objeto comunicacional, essa discussão 

se amplia diante da inclusão dessas novas formas de veiculação e da inserção do telespectador 

nessa dinâmica. Aqui entra então o telejornalismo on demand, que neste artigo é exemplificado 

pelo conteúdo transmitido por streaming via aplicativo, como é o caso do Jornal Nacional 

disponibilizado no GloboPlay. Considero o telejornalismo on demand um dispositivo 
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interacional, ancorada no pensamento de Braga (2011), para quem a comunicação é sempre 

uma ação, que em cada processo gera tentativamente determinados padrões para seu 

funcionamento, que acabam se organizando em dispositivos variados, que modelam o 

funcionamento comunicacional que então acontece. E isso se dá porque nesse processo as regras 

se modificam com o próprio uso. Braga (2011) ainda afirma que o episódio interacional 

acionador de tais dispositivos lhes dá forma, sentido, substância e direcionamento. Que é o que 

vemos diante do telejornalismo nesta nova plataforma. 

Por isso o aplicativo não é apenas uma ferramenta. No contexto do telejornalismo on 

demand, ele é uma plataforma, um meio potente, um mediador do conteúdo condicionado a 

uma interface digital, onde se estabelecem a comunicação entre a informação e o usuário. Mas 

não da mesma forma que acontecia no contexto da TV, como objeto técnico. Porque no universo 

digital o telespectador, o usuário, tem a liberdade - ou o poder, de escolher o que quer assistir. 

E assim o faz, criando uma lógica própria, elegendo o que o interessa dentro de um cardápio de 

notícias e adequando o conteúdo ao tempo que tem disponível. 

Sobre o conceito de dispositivo Giorgio Agamben (2005) escreveu que: “certamente, 

desde que apareceu o homo sapiens havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um 

só instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por 

algum dispositivo” (AGAMBEN, 2005, p.13). Mas não quero limitar a compreensão desse 

conceito somente à parte tecnológica, no esforço de evitar o reducionismo de um termo que vai 

bem além disso. Braga (2011) afirma que por mais forte que seja o elemento tecnológico, não 

é ele quem deve ser tomado como dispositivo. Mas sim o conjunto heterogêneo de materiais e 

de processos que dão sentido e direção ao uso da tecnologia. Por isso aqui tomo a tecnologia 

como meio, como uma ferramenta, uma plataforma. E novamente recorro a Agamben para 

compreender abrangência do dispositivo, que para ele sempre tem uma função estratégica 

concreta. 

 
   É um conjunto heterogêneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e 

   não linguístico no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 

   segurança, proposições filosóficas, etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se 

   estabelece entre esses elemento. (AGAMBEN, 2005, p. 9) 

 

 Por isso Agamben (2005) afirma que chama de dispositivo qualquer coisa que tenha de 

algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
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assegurar gestos condutas e opiniões. Inscrito em um jogo de poder, ligado a uma ou mais 

marcas de saber que nascem dele, mas que também o condicionam. E ao redor disso se forma 

um discurso. Um sistema de relações que se estabelece entre elementos heterogêneos. O 

telejornalismo on demand cabe perfeitamente nessa definição. Uma nova forma de comunicar, 

de informar, de capturar a atenção do telespectador, de chegar até o local onde ele está e não 

mais aguardá-lo em um espaço específico. Para Deleuze (1990) os dispositivos são um conjunto 

multilinear, máquinas de fazer ver e de fazer falar, que implicam linhas de força. 

 

Os dispositivos têm, então, como componentes linhas de visibilidade, linhas de 

enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de 

fratura que se entrecruzam e se misturam enquanto umas suscitam, através de variações 

ou mesmo mutações de disposição. (DELEUZE, 1990, p.157). 

 

 Todos os autores citados partem da compreensão de Michel Foucalt (2008), que 

conceitua dispositivo como uma rede estabelecida entre elementos heterogêneos, envolvido nas 

instâncias do saber, do poder e da subjetividade. O termo foi desenvolvido por ele a partir da 

ideia de “governamentabilidade”, envolvendo práticas ligadas às técnicas de governo, 

indissociável do exercício de poder, baseado na transferência, alienação ou representação da 

vontade dos indivíduos pelos aparelhos do Estado.  

Para Braga (2011) o dispositivo parte de processos gerados pelo ser humano em sua 

prática de existência, sobrevivência e produz processos para tudo. E não há geração de 

processos sem comunicação. “O fenômeno comunicacional se realiza em episódios de interação 

entre pessoas e/ou grupos, de forma interpessoal ou midiatizada - esse é o nosso viés principal” 

(BRAGA, 2011, p. 4). Ele afirma ainda que as interações envolvem circunstâncias, processos, 

participantes, objetivos e encaminhamentos. Por isso completa a palavra dispositivo com o 

adjetivo interacional. Porque para ele cada episódio comunicacional recorre a determinadas 

matrizes e modos compartilhados para fazer avançar esse fenômeno. “Tais matrizes - 

culturalmente disponíveis no ambiente social (e em constante reelaboração e invenção) 

correspondem ao que chamamos aqui de dispositivos interacionais” (BRAGA, 2011, p.5). 

Braga defende que precisamos entender que os episódios de comunicação acontecem sempre 

no âmbito dos dispositivos interacionais, e que esse é um lugar possível para se estudar e 

observar esses fenômenos. Novamente vejo aqui que o telejornalismo on demand se encaixa 

dentro dessas perspectivas.  
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 Braga (2015) também escreveu que com a ampliação do espaço de interações 

midiatizadas tudo passa a circular segundo processos midiáticos, de forma que as fronteiras se 

tornam vagas. Desenvolve-se então novas tecnologias e espaços não restritos à recepção, o que 

viabiliza a interação. E assim ocorre um atravessamento de todos os campos sociais por 

processos interacionais midiatizados.  

 

4. Objeto digital 

 Proponho então que quando o telejornalismo deixa de ser algo que pertence 

exclusivamente a TV e vira um dispositivo internacional, não é só a plataforma de exibição que 

se modifica. A notícia também se transforma: vira objeto digital. Quando o telejornal deixa de 

ser exibido somente pela televisão, ele se expande. Ganha um novo corpo. “Objetos digitais são 

simplesmente objetos na Web, como vídeos no Youtube, perfis no Facebook, imagens no 

Flickr, e assim por diante, compostos por dados e estruturados por esquemas ou ontologias que 

podem ser difundidos como metadados” (HUI, 2012, p.380)3. Portanto, nesse “assim por 

diante” citado por Yuk Hui, incluo os telejornais oferecidos por aplicativos, sites e redes sociais, 

e os trechos deles, assim como as reportagens assistidas online. Para Hui (2012) os objetos 

digitais se relacionam com outros objetos - como os objetos técnicos, onde podemos enquadrar 

os smartphones, tablets, smartTVs e também os objetos naturais -  que neste caso podem ser a 

informação, que é a essência e a matéria prima do telejornalismo. Para Hui (2016) é necessário 

refletir sobre essas relações porque a investigação dos objetos digitais é uma tentativa de 

retrabalhar o objeto pólo e redefinir sua relação com o sujeito. E isso faz sentido porque ao 

mudar de meio, ao se transformar em algo diferente, as relações entre conteúdos e as pessoas 

que o consomem mudam. Porque este é um agenciamento transformador.   

 E é o que acontece no caso das reportagens e dos telejornais produzidos pela Rede Globo 

e transmitidos pelo GloboPlay. Segundo Paulo, Empinotti e Porto (2013), com todas essas 

mudanças e possibilidades propostas, "a intenção é adaptar a televisão para os novos modos de 

consumo que estão nascendo, e que vão transformar toda a área, inclusive a mudança do 

broadcast atual para uma transmissão feita pela internet." (p.63-64). Emerim e Paulino (2013) 

                                                           
3 Do original: “What I call digital objects are simply objects on the Web, such as YouTube videos, Facebook 

profiles, Flicker images, and so forth, that are composed of data and formalized by schemes or ontologies that one 

can generalize as metadata” (tradução minha). 
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recorrem a Eli Noam (2004) para defender que nesse novo contexto a audiência tende a se 

transformar no conceito de viewsers, que segundo eles é a combinação das palavras viewer 

(espectador) e browser (pesquisador) em uma televisão na internet. A inevitável revolução da 

informática, que modifica em profundidade a comunicação, provoca uma nova configuração 

nas funções da mídia e no conceito inovador de "audiência participativa" para os telejornais. E 

assim voltamos ao Jornal Nacional no GloboPlay. 

 

5. O GloboPlay e o Jornal Nacional 

Desde 2015 a Rede Globo disponibiliza o conteúdo produzido por ela pelo GloboPlay, 

onde é possível assistir a programação em tempo real, além de ter acesso a um catálogo com as 

produções ligadas às áreas de jornalismo e entretenimento. Alguns produtos têm como assistir 

antes mesmo de serem exibidos pela TV, na programação convencional. É o caso da minissérie 

Treze Dias Longe do Sol que só vai ao ar em janeiro de 2018, mas já integrava o cardápio virtual 

do aplicativo desde novembro de 2017, mas só para os assinantes. O serviço custa R$15,90 por 

mês e inclui acesso irrestrito às novelas, programas, seriados, reality shows e até filmes 

produzidos pela empresa, em alta definição.    

Já para consumir o conteúdo jornalístico não é necessário pagar nem fazer qualquer tipo 

de cadastro. Na área destinada aos noticiários são oferecidos todos os telejornais de rede, como: 

H1, Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Fantástico e alguns locais, 

como os que são veiculados em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Minas 

Gerais. É nesse espaço que o telejornalismo on demand, que conforme afirmado anteriormente 

encaro como um dispositivo internacional, acontece no contexto do aplicativo. Ele amplia os 

meios de transmissão da notícia de forma que se torna possível atrair o indivíduo que tem 

interesse em consumir informação pelas plataformas virtuais. Assim, o telespectador/usuário 

pode selecionar o que lhe interessa dentro do tempo que tem disponível.  

Para assistir ao Jornal Nacional, o usuário tem que clicar no ícone que traz uma foto dos 

atuais apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcelos. Aparece então a íntegra da última 

edição que foi exibida - na versão digital não são incluídos os comerciais nos intervalos de cada 

bloco, mas sim, uma propaganda de 15 segundos seguida pela abertura com a escalada e as 

reportagens na sequência. Além disso aparece um cardápio com as reportagens separadamente, 
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os trechos mais vistos da semana e séries especiais. Os conteúdos são adicionados tão logo o 

telejornal sai do ar. Também é possível acompanhar o noticiário no aplicativo em tempo real, 

enquanto a exibição acontece por broadcast na televisão convencional. Porém, se o poder de 

quem assiste está bem estabelecido quanto a hora consumir o noticiário, se será visto inteiro ou 

apenas trechos selecionados, na ordem, no tempo e no local que for mais conveniente, o mesmo 

não acontece quanto a participação do usuário no conteúdo oferecido. Aqui a interação é 

limitada apenas a curtir, comentar, ou compartilhar nas redes sociais o que se assistiu. 

Além disso, todo o conteúdo do Jornal Nacional oferecido no GloboPlay é o mesmo que 

foi exibido ao vivo pela emissora, o que caracteriza uma estratégia crossmidiática de acordo 

com o conceito aplicado neste trabalho. Dá sim para interagir com a versão completa do 

telejornal e com as reportagens oferecidos nesse cardápio virtual, mas o contato entre o 

consumidor e o produtor da notícia neste espaço é limitada a curtir, comentar e compartilhar – 

por e-mail, WhastApp, e redes sociais. O que já é uma novidade diante do que até então era 

praticado no universo do broadcast. 

 Assim, é possível observar algo que foi destacado por Martín-Barbero (2008): a 

reinvenção dos meios à luz da interface da televisão com a internet, numa interação e 

contaminação que desestabilizam os discursos próprios de cada meio e criam o que tem 

nomeado de "as formas mestiças de comunicação”. Para Braga (2016) a comunicação é uma 

tentativa diante da dificuldade de exercer um controle rigoroso e de definir padrões para o seu 

desempenho. Tentativa, mas não aleatória, porque ela é prevista, buscada e ocorrente. Segundo 

ele, a comunicação se realiza em diferentes graus de efetividade ou sucesso. Por isso vejo o 

aplicativo GloboPlay, como mais uma dessas tentativas que está em processo de elaboração e 

reelaboração que, “geram, por aproximação sucessiva, modos e táticas na busca de uma 

efetividade comunicacional ampliada, desenvolvendo na prática, objetivos e critérios 

indicadores de sucesso” (BRAGA, 2016, p. 136). 

 Darde e Leme (2017) defendem que em mais de 60 anos no Brasil a televisão 

estabeleceu um padrão de qualidade reconhecido mundialmente, e que no caso do jornalismo, 

as rotinas de produção, valores de noticiabilidade, estética dos conteúdos são aceitos pela 

audiência, e que isso deve ser levado em conta na produção da informação audiovisual em 
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outras plataformas. Talvez por isso a emissora ainda esteja se limitando a somente aproveitar o 

conteúdo que já é produzido para a televisão.  

Considerações finais 

 

 Para Braga (2016) a comunicação é transformadora porque aciona os elementos já 

compartilhados, em um determinado momento, como base para produção de novos 

compartilhamentos, produzindo mudanças de sentido. Emerin e Paulino (2013), por sua vez, 

acreditam que a convergência se estabelece porque o duplo fluxo estabelecido com a audiência 

por meio da TV e da Internet é direcionado pela própria empresa geradora do conteúdo, que 

para não perder a audiência, passou a disponibilizar o telejornal também na internet. E essa 

pode ser sim uma das justificativas para a Rede Globo investir em um aplicativo próprio para 

transmitir o material que já produz e veicula pelos canais aberto e fechado, pelo site G1, Twitter 

e pelo Facebook, mas sem investir em conteúdos específicos. Uma estratégia para manter o 

telespectador fiel à marca, conectado, ainda que por meios e plataformas diferentes, sabendo 

que a qualidade do que vai assistir é a mesma a qual se está acostumado pela TV. De forma a 

ampliar a experiência a partir do momento em que ele passa a poder curtir, comentar e 

compartilhar o que asssitiu, como acontece com as reportagens selecionadas pelos editores do 

Jornal Nacional e o noticiário completo que são destinados ao aplicativo. 

 Aqui retomo então o conceito de objeto digital, afinal, neste novo formato disponível 

na rede as reportagens digitalizadas ganham vida própria. Por meio dos compartilhamentos elas 

se desconectam do contexto e passam a circular através de outras plataformas, atingindo 

públicos diferentes e alimentando fluxos de comunicação que não dependem mais de um objeto 

técnico específico para existir e cumprir a função de informar. O objeto digital se torna mais 

uma das estratégias da área para alimentar o jornalismo, que é esse objeto comunicacional 

agregador e que tem um importante papel social. Porém, nada disso é livre de riscos. Porque 

fora do contexto a informação pode se tornar desinformação. Sem os dados que a ligam ao 

período em que foi produzida, veiculada, por exemplo, sem deixar claro o local onde as 

situações exibidas se passaram, o objetivo de informar se perde. 

 Além disso, enquanto a forma de se consumir as reportagens e o noticiário se modifica 

no aplicativo, o conteúdo permanece exatamente o mesmo criado inicialmente para exibição 
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convencional. Por isso creio que o modelo utilizado pela Rede Globo no telejornalismo on 

demand, até então, não se aplica às definições de transmídia empregadas neste artigo. Logo, é 

possível observar que a convergência é uma realidade em desenvolvimento para a emissora, 

uma vez que ela tem firmado presença na cybercultura, mas as estratégias transmidiáticas ainda 

são tímidas diante das possibilidades existentes no campo do telejornalismo, já que além da 

participação do telespectador/usuário permanecer limitada a inclusão das imagens de 

cinegrafistas amadores em reportagens, ao curtir, comentar ou compartilhar o conteúdo nas 

redes, ainda não foram apresentados conteúdos pensados exclusivamente para cada interface 

midiática, com linguagem apropriada, específica, a cada plataforma, como o aplicativo. 

 Por fim, resgato nesse artigo que faz parte do meu projeto de mestrado, o pensamento 

de Braga (2016) para reiterar que a comunicação é tentativa e faz parte de um sistema fluido. E 

é a partir daí, das experiências promovidas pelos processos de mediação, midiatização, 

convergência, interação, crossmídia e transmidiação, pelos erros e acertos que novos modelos 

para informar são criados, atendendo as demandas de um público que quer mais do que assistir. 

Então novas tecnologias são desenvolvidas e incorporadas ao cotidiano, e assim a comunicação 

segue como campo potente, que dialoga com várias áreas do conhecimento. Mas sob o alerta 

de que é preciso refletir sempre sobre seu papel social, conforme citado por Martín-Barbero 

(2008), para fugir da tentação de se limitar apenas aos encantos e avanços da tecnologização.  
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