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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a interatividade e o conteúdo 
presentes no Site, fan page (Facebook)  e perfil (Twitter) do telejornal Jornal Nacional 
(TV Globo, Brasil), através de uma pesquisa de duas semanas (23 a 28 e 30 a 04 de 
março/abril de 2015) . Assim sendo, o que se busca aqui é compreender de que forma o 
telejornal faz uso destes Cibermeios  4 para potencializar a participação do seu público 
para com a programação e visualizar quais editorias (Internacional,  Nacional,  Local, 
Política, Economia, Esporte e Cultura) são as mais representadas através das matérias.

PALAVRAS-CHAVE: interatividade, cibermeio, convergência, conteúdo.

Na atual estrutura dos processos de produção e consumo do telejornalismo, a 

convergência de mídias tem papel central na resignificação da relação receptor-emissor. 

De acordo com MOSCHETTA E RASERA (2011, P.175) 

O jornalismo associado aos dispositivos tecnológicos torna-se visível a partir da 
premissa básica de que novas formas de contato permanente e contínuo vem 
transformando a vivência e o modo de se comunicar na conjuntura social.  A 
convergência midiática não só é tecnológica, mas cultural.

 Já  não se têm bem definidas as fronteiras  delimitadoras  do papel,  enquanto 

agentes da trama comunicacional, de cada um destes atores, de modo que cada vez mais 
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a produção de TV está apoiada e condicionada a uma relação com suas extensões no 

ciberespaço, reforçando de forma expressiva o poder de atuação do público no feedback 

e na capacidade de intervenção.

As  novas  estratégias  de  busca  de  audiência  dos  Telejornais  estão  sendo 

fomentadas a partir da lógica da potenciação da emissão de suas mensagens através de 

canais  em sites  e  redes  sociais  na  internet,  que  por  sua  vez  são  visualizados  pela 

interface  de  múltiplas  plataformas:  computadores  pessoais,  laptops, smartphones, 

tablets  e  até  mesmo  óculos,  como  o  atualíssimo  Google  Glass5. Desta  forma,  os 

telejornais,  que  ainda  ocupam  um  papel  de  centralidade  e  mediação  dentro  deste 

processo  (FINGER  2014),  necessitam  por  outro  lado  adaptar  sua  programação  de 

acordo  com  o  âmbito  que  esta  será  transmitida,  de  forma  a  garantir  eficiência  e 

coerência para um público consumidor de informação que cada vez mais se caracteriza 

por ser constituído de indivíduos em mobilidade. 

Como ressalta RENAULT (2014, p. 265) “[...] o telejornal passou a considerar o 

telespectador  como  um  cidadão  digital,  ou  seja,  com  habilidades  para  acessar  o 

ciberespaço e nele decidir sobre como se informar”. Neste sentido, a programação é 

personalizável, possuindo além do tradicional jornal para a TV, com Escalada, Cabeça e 

divisão  de  blocos,  produções  híbridas  direcionadas  para  cibermeios,  que  possuem 

linguagem  diferente  justamente  para  se  adequar  a  um  público  extremamente 

diversificado e nômade, por transitar em várias plataformas para acessar o conteúdo 

desejado. 

Além de utilizar-se de extensões em cibermeios para alcançar os mais diversos 

públicos,  os  telejornais  são reestruturados  de acordo com os  processos  de interação 

existentes em tais locais.  São buscadas agora variadas formas de fazer o público opinar 

e intervir com o telejornal, seja através de curtidas, comentários e compartilhamentos no 

Facebook,  de  retweets  no Twitter  e  de comentários  sobre matérias,  participação em 

enquetes e envio de emails através de sites. Neste sentido, a opinião do público sofre um 

processo de supervalorização, não apenas por possuir mais visibilidade, mas também 

por influenciar na programação do telejornal. 

5 Inovação tecnológica constituída por óculos capaz de exercer diversas funções ao mesmo tempo, como tirar fotos e 
gravar vídeos a partir de comandos de voz, realizar vídeo conferências, enviar mensagens instantâneas e acessar a 
internet através de redes wi-fi e 3G, quando conectado ao smarphone.
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Na  era  do  jornalismo  interativo,  definir  o  que  é  interesse  público  passa 

finalmente a fazer algum sentido quando de fato, este mesmo público possui espaço e 

voz para dialogar com o telejornal. Se no século XX cabia a TV realizar um recorte da 

realidade  e  transmiti-la  aos  telespectadores  sem contestação  ou  opinião,  na  era  da 

convergência e da interatividade do século XXI este mesmo recorte feito pelo telejornal 

passa  por  um julgamento  diário  através  de  um universo  de  comentários,  curtidas  e 

compartilhamentos, que acabam em certa medida por apontar os principais interesses e 

desinteresses do público. 

Ainda nesta perspectiva, o papel do jornalista, como único legítimo a produzir a 

matéria é muitas vezes restabelecido. O público, cada vez mais detentor de suportes 

tecnológicos que convergem diversas aplicações em um único aparelho tem agora a 

capacidade  de  contribuir  com material  para  os  telejornais,  seja  através  de  imagens, 

gravações  de  vídeo  ou  até  mesmo  textos  publicados  em  redes  sociais  na  internet, 

podendo desta forma estar um passo a frente do jornalista. 

O Jornal Nacional, telejornal de maior audiência do Brasil e objeto de estudo 

desta  pesquisa,  sintetiza  bem  toda  esta  realidade  descrita.  O  JN  (abreviação  do 

telejornal) possui um site específico incorporado a rede G1, portal de comunicação das 

Organizações  Globo na internet.  Além disso,  possui  uma  fanpage  no Facebook,  um 

perfil no Twitter e outro no Instagram. 

Por se tratar de um grande portal de comunicação, para onde convergem diversas 

mídias e processos de visualização da notícia, interessa também notar a distribuição de 

temáticas  existente  no  telejornal.  Os  critérios  de  noticiabilidade  são  muitas  vezes 

objetos sutis e complexos dentro de uma redação. Determinar o que será notícia, ou 

então qual perspectiva de fatos é mais interessante, é uma característica possivelmente 

presente de forma predominante em um ambiente de jornalismo. 

Nesta pesquisa, foram focados apenas o site, a  fanpage no Facebook e o perfil 

no Twitter, ficando de fora o Instagram, que é também um canal que o JN faz uso. Além 

da aplicação de uma ficha para a obtenção dos resultados acerca da interatividade neste 

cibermeios, foi feita uma análise de conteúdo do Jornal Nacional nas duas semanas de 

investigação,  baseada  nos  trabalhos  propostos  por  Bardin  (1977),  com  relação  às 

editorias que estavam mais presentes na programação através das matérias veiculadas. 
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METODOLOGIA

Foram utilizados para a análise das relações de interatividade modelos de fichas 

oriundos da obra organizada pelo autor Marcos Palácios (2011). Neste livro, que oferta 

diversas  ferramentas  para  este  tipo  de  pesquisa,  encontram-se a  ficha de análise  da 

interatividade em cibermeios, elaborada pelos autores KoldoMeso, Graciela Natansohn, 

Bella  Palomo  e  Cláudia  Quadros  e  a  ficha  para  análise  da  hipertextualidade  em 

cibermeios, concebida pelas autoras Suzana Barbosa e Luciana Mielniczuk. Estes dois 

modelos foram adaptados nesta pesquisa para os questionamentos acerca dos cibermeios 

aqui estudados. Desta forma, chegou-se a uma ficha única, que foi aplicada no período 

de análise que foi do dia 23 a 28 de março e 30 a 04 de março/abril. Para cada cibermeio 

houve uma intervenção da mesma ficha. A seguir está representada a ficha:

Ficha para análise de interatividade no Cibermeio

Telejornal:

Cibermeio: 

URL: 

Período de observação: 

Avaliador: Pedro Andrade Bringel

1. Possui um canal específico no site para ouvir as sugestões, ideias e reclamações 
do público?                                     

 (  ) sim     (  ) não 

2. Responda (se a resposta da pergunta 1 for SIM): Quais são as ferramentas 
disponíveis para a participação do público:

     (  ) envio de vídeos (  ) perguntas (  ) comentários

3. O site possui interatividade com as redes sociais?                                               

(  ) sim     (  ) não

4. O público do telejornal é o mesmo que se encontra nas redes sociais?                    

(  ) sim     (  ) não

5. Os cibermeios possuem a mesma quantidade de participantes ativos?                    
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(  ) sim     (  ) não 

6. As editorias influenciam no nº de curtidas/comentários?     

 (  ) sim    (  ) não

7. Caso a resposta seja sim (pergunta 6), qual o tipo de editoria possui maior 
participação:

(  ) política  (  ) economia (  ) cultura  (  ) educação  (  ) tecnologia (  ) cidades      

8. O horário de exibição do telejornal influencia na participação online 
instantânea?                                                   

     (  ) sim       (  ) não

9. Existe interação entre os participantes?                                                                    

(  ) sim       (  ) não

10.  O cibermeio utiliza algum recurso que visa perceber diretamente as opiniões do 
público?  

(  ) sim       (  ) não

      Se SIM, qual:

     (  ) enquete (  ) fórum (  ) concurso (  ) chat 

11. São usados recursos para estimular a participação do público?                               

(  ) sim       (  ) não

A  ficha  acima  elaborada  foi  pensada  para  responder  com  precisão  aos 

questionamentos sobre interatividade nas extensões do Jornal Nacional no ciberespaço – 

Site,  Facebook  e  Twitter. As  questões  visam  encontrar  respostas  simples  para  as 

principais características de interação que possam ocorrer nestes cibermeios, como se 

mostra logo abaixo:

1 - Possui um canal específico no site para ouvir as sugestões, ideias e reclamações 

do público? –  Esta questão é fundamental,  pois busca saber se o cibermeio oferece 

espaços de  participação de  público,  que como já  foi  ressaltado anteriormente,  pode 

influenciar através destes canais a programação do telejornal, explicitando o que lhe é 

válido ou desimportante.
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2 - Responda (se a resposta da pergunta 1 for SIM): Quais são as ferramentas 

disponíveis para a participação do público? – Este item, subordinado ao anterior, visa 

aprofundar o entendimento acerca da participação do público. Aqui, o que se pretende 

saber é quais são os espaços destinados a interação do público, compreendendo-se desta 

forma a característica de interatividade que pode ocorrer.

3 - O site possui interatividade com as redes sociais? – Nesta questão se busca saber 

quais  são  as  conexões  existentes  entre  um  dos  cibermeios  (site)  com  os  demais 

(facebook, Twitter). Assim, visualizar se existem canais de convergência entre os três 

cibermeios, de forma a potencializar o trânsito do público por todas as extensões do 

telejornal.

4  -  O  público  do  telejornal  é  o  mesmo  que  se  encontra  nas  redes  sociais?  – 

Compreender  se  os  telespectadores  do  Jornal  Nacional  na  TV  são  os  mesmos 

internautas que opinam e interagem no site nas redes sociais na internet é fundamental 

para  entender  a  dimensão  da  convergência  entre  os  âmbitos  de  comunicação  do 

telejornal.

5 - Os cibermeios possuem a mesma quantidade de participantes ativos? –  Neste 

item procurou-se saber se há algum cibermeio que possui mais audiência do que os 

demais.

6  -  As  editorias  influenciam  no  nº  de  curtidas/comentários?  –  Nesta  questão 

procurou-se visualizar  se  as  temáticas  do Jornal  Nacional  teriam uma hierarquia de 

relevância para o público, a ponto de influenciarem na participação.

7 - Caso a resposta seja sim (pergunta 6), qual o tipo de editoria possui maior  

participação? – Tendo sido confirmada a questão número 6, é interessante saber qual 

editoria estaria sendo a mais acessada e consequentemente, fomentando mais interação.

8  -  O  horário  de  exibição  do  telejornal  influencia  na  participação  online 

instantânea? –  Neste ponto buscou-se saber se o horário do Jornal Nacional, exibido 

das 20:30 às 21:10, faria alguma intervenção na participação em tempo real do público 

nos cibermeios avaliados.

9 - Existe interação entre os participantes? – A interação entre o próprio público é de 

extrema relevância para se compreender qual o impacto da notícia para os participantes 
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dos cibermeios. Neste item procurou-se saber se esta interação está presente nos três 

cibermeios. 

10 - O cibermeio utiliza algum recurso que visa perceber diretamente as opiniões 

do  público?  –  Esta  questão  é  de  suma  importância,  haja  vista  que  os  espaços  de 

interação dentro dos cibermeios que evidenciam a participação do público contemplam 

com mais peso o processo de comunicação existente.

11 -  São usados recursos  para estimular a participação do público? –  Além de 

ofertar espaços para interatividade do público, os cibermeios muitas vezes estimulam 

esta  participação.  Neste  item  portanto,  buscou-se  saber  se  tal  fato  ocorre  no  Site, 

fanpage e perfil do Jornal Nacional.

Concomitantemente à aplicação da ficha de interatividade, foi feita uma pequena 

análise de conteúdo baseada no livro de Laurence Bardin (1977), buscando saber quais 

editorias possuiam o maior numero de matérias veiculadas durante as duas semanas de 

pesquisa.  Tal  pesquisa  pôde  evidenciar  em  certo  grau  a  linha  editorial  do  Jornal 

Nacional, ou seja, qual temática possui maior relevância dentro do telejornal. 

Para  TEMER  (2014,  p.37)  “[...]  análise  de  conteúdo  tem  por  finalidade  a 

descrição objetiva e sistemática, e muitas vezes quantitativa, do conteúdo manifesto de 

um  veículo,  programa  ou  produto  midiático”.  Nesta  perspectiva,  o  objetivo  de  tal 

processo é se chegar a uma resposta concisa, que confirme ou refute um questionamento 

inicial da pesquisa. Portanto, este trabalho tenciona responder se existem editorias no 

Jornal Nacional que possuem mais repetição que as demais, em relação à veiculação de 

matérias.

RESULTADOS

A aplicação  dos  questionamentos  da  ficha  de  análise  de  interatividade  nos 

cibermeios  revelou  um notório  quadro  de  conexões  e  processos  de  participação  do 

público através dos cibermeios que contemplam as extensões do Jornal Nacional. O site, 

principal âmbito no cibererpaço de comunicação do Jornal Nacional, funciona como um 

ponto  de  centralidade  e  convergência  para  os  outros  cibermeios.  Possui  links  que 

reforçam a interação com as redes sociais na internet, fazendo com que não funcione de 

forma  isolada  na  web.  Além  disso,  o  site  possibilita  diversos  mecanismos  para 
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participação do público: espaço para comentários abaixo dos vídeos, possibilidade de 

resposta para os comentários (o público pode interagir entre si) e espaço para o envio de 

emails com sugestões, reclamações ou qualquer outra mensagem. 

A fanpage do Facebook e no perfil no Twitter, funcionam como ponto de apoio e 

ligação ao site. Contudo, tem-se na fanpage o espaço de maior interatividade dentre os 

cibermeios  do  Jornal  Nacional,  pois  existe  a  possibilidade  do  público  “curtir” 

diretamente  um  assunto  específico  e  responder  e  compartilhar  alguma  postagem, 

potencializando não só a comunicação com também a propagação da mensagem. Já o 

perfil do JN no Twitter serve como espaço de chamadas para o início do programa na 

TV,  além de  possibilitar  um rico  conteúdo  dos  bastidores  do  telejornal,  através  de 

imagens e vídeos. De qualquer forma, é possível também ao público interagir no Twitter 

através de retweets (espécie de compartilhamento da mensagem), curtidas e respostas.

Seguem  abaixo  as  fichas  de  interatividade  preenchidas  para  cada  um  dos 

cibermeios durante as duas semanas de análise:

Ficha para análise de interatividade em cibermeio

Telejornal: Jornal Nacional

Cibermeio: Site

URL: http://g1.globo.com/jornal-nacional

Período de observação: 23 a 28 - 30 a 04 de março/abril

Avaliador: Pedro Andrade Bringel

1. Possui um canal específico no site para ouvir as sugestões, ideias e reclamações 
do público?                                     

 ( x ) sim     (  ) não 

2. Responda (se a resposta da pergunta 1 for SIM): Quais são as ferramentas 
disponíveis para a participação do público:

     ( x ) envio de vídeos ( x ) perguntas (x) comentários

3. O site possui interatividade com as redes sociais?                                               

( x ) sim     (  ) não
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4. O público do telejornal é o mesmo que se encontra nas redes sociais?                    

( x ) sim     (  ) não

5. Os cibermeios possuem a mesma quantidade de participantes ativos?                    

(  ) sim     ( x ) não 

6. As editorias influenciam no nº de curtidas/comentários?     

 ( x ) sim    (  ) não

7. Caso a resposta seja sim (pergunta 6), qual o tipo de editoria possui maior 
participação:

( x ) política  (  ) economia (  ) cultura  (  ) educação  (  ) tecnologia (  ) cidades      

8. O horário de exibição do telejornal influencia na participação online 
instantânea?                                                   

     ( x ) sim       (  ) não

9. Existe interação entre os participantes?                                                                    

( x ) sim       (  ) não

10.  O cibermeio utiliza algum recurso que visa perceber diretamente as opiniões do 
público?  

( x ) sim       (  ) não

      Se SIM, qual:

     ( x ) enquete ( x ) fórum (  ) concurso (  ) chat 

11. São usados recursos para estimular a participação do público?                               

( x ) sim       (  ) não

Ficha para análise de interatividade no Cibermeio

Telejornal: Jornal Nacional

Cibermeio: Facebook

URL: https://www.facebook.com/JornalNacional

Período de observação: 23 a 28 - 30 a 04 de março/abril

Avaliador: Pedro Andrade Bringel

9
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1. Possui um canal específico no site para ouvir as sugestões, ideias e reclamações 
do público?                                     

 ( x ) sim     (  ) não 

2. Responda (se a resposta da pergunta 1 for SIM): Quais são as ferramentas 
disponíveis para a participação do público:

     ( x ) envio de vídeos ( x ) perguntas ( x ) comentários

3. O site possui interatividade com as redes sociais?                                               

( x ) sim     (  ) não

4. O público do telejornal é o mesmo que se encontra nas redes sociais?                    

( x ) sim     (  ) não

5. Os cibermeios possuem a mesma quantidade de participantes ativos?                    

(  ) sim     ( x ) não 

6. As editorias influenciam no nº de curtidas/comentários?     

 ( x ) sim    (  ) não

7. Caso a resposta seja sim (pergunta 6), qual o tipo de editoria possui maior 
participação:

( x ) política  (  ) economia (  ) cultura  (  ) educação  (  ) tecnologia (  ) cidades      

8. O horário de exibição do telejornal influencia na participação online 
instantânea?                                                   

     ( x ) sim       (  ) não

9. Existe interação entre os participantes?                                                                    

( x ) sim       (  ) não

10.  O cibermeio utiliza algum recurso que visa perceber diretamente as opiniões do 
público?  

(  ) sim       ( x ) não

      Se SIM, qual:

     (  ) enquete (  ) fórum (  ) concurso (  ) chat 
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11. São usados recursos para estimular a participação do público?                               

( x ) sim       (  ) não

Ficha para análise de interatividade no Cibermeio

Telejornal: Jornal Nacional

Cibermeio: Twitter

URL: https://twitter.com/jornalnacional

Período de observação: 23 a 28 - 30 a 04 de março/abril

Avaliador: Pedro Andrade Bringel

1. Possui um canal específico no site para ouvir as sugestões, ideias e reclamações 
do público?                                     

 (  ) sim     ( x ) não 

2. Responda (se a resposta da pergunta 1 for SIM): Quais são as ferramentas 
disponíveis para a participação do público:

     (  ) envio de vídeos (  ) perguntas (  ) comentários

3. O site possui interatividade com as redes sociais?                                               

( x ) sim     (  ) não

4. O público do telejornal é o mesmo que se encontra nas redes sociais?                    

( x ) sim     (  ) não

5. Os cibermeios possuem a mesma quantidade de participantes ativos?                    

(  ) sim     ( x ) não 

6. As editorias influenciam no nº de curtidas/comentários?     

 ( x ) sim    (  ) não

7. Caso a resposta seja sim (pergunta 6), qual o tipo de editoria possui maior 
participação:

( x ) política  (  ) economia (  ) cultura  (  ) educação  (  ) tecnologia (  ) cidades      

8. O horário de exibição do telejornal influencia na participação online 
instantânea?                                                   
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     ( x ) sim       (  ) não

9. Existe interação entre os participantes?                                                                    

( x ) sim       (  ) não

10.  O cibermeio utiliza algum recurso que visa perceber diretamente as opiniões do 
público?  

(  ) sim       ( x ) não

      Se SIM, qual:

     (  ) enquete (  ) fórum (  ) concurso (  ) chat 

11. São usados recursos para estimular a participação do público?                               

( x ) sim       (  ) não

Diante do exposto, percebe-se que cada cibermeio funciona como complemento 

dos demais. Se existe carência de algum mecanismo em um, no outro esta mesma é 

suprida,  até  mesmo  porque  cada  uma  destas  extensões  possuem  características 

peculiares  que  fazem com que  apresentem vantagens  e  desvantagens  em relação  à 

interatividade. As ações coordenadas dos três possibilitam um processo sistemático de 

participação do público e convergência da audiência para o Jornal Nacional na TV e os 

assuntos que ali são tratados. 

Junto com a análise de interatividade, veio a de conteúdo do Jornal Nacional. 

Para isso, foram contabilizadas, durante o período de 23 a 28 – 30 a 04 de março/abril, 

quais das sete editorias, Internacional, Nacional, Local, Política, Economia, Cultura e 

Esporte, mais tinha repetição na veiculação de matérias.

De acordo com BARDIN (1977, p.37) a análise de conteúdo consiste-se de 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter, por 
procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das 
mensagens, indicadores que permitam a interferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção desta mensagem.

Desta forma, buscou-se categorizar as matérias veiculadas pelo Jornal Nacional 

na TV e em seus cibermeios dentro de temáticas padrões de assunto, conhecidas por 
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editorias.  Feito  isso,  contabilizou-se  a  exibição  destas  durante  as  duas  semanas  de 

análise, com finalidade de se chegar em uma resposta comum. Segue abaixo, a tabela 

com os indicadores de veiculação de matérias por editorias:

Editoria Número de matérias veiculadas

Internacional 57

Nacional 63

Política 41

Economia 15

Esporte 25

Cultura 0

Local 26

As editorias Internacional e Nacional foram as que obtiveram o maior número de 

matérias  veiculadas  durante  o  período  de  analise.  Tal  fato  se  deu  justamente  pela 

abrangência destas duas temáticas: todo fato noticioso ocorrido mundo afora e todo fato 

noticioso  ocorrido  dentro  do  país,  que  não  tivesse  relação  com política,  economia, 

esporte ou cultura, poderiam se enquadrar nestas seções.

As editorias de Política,  Economia,  Esporte,  Cultura e Local ficaram em um 

segundo plano de importância. Vale ressaltar que mesmo dentro deste segundo grupo, as 

matérias  de  política  se  sobressaíram,  com  a  imensa  maioria  das  reportagens. 

Posteriormente vieram as notícias locais, compreendias por todos os fatos noticiados 

ocorridos no eixo Rio-São Paulo. Logo em seguida as esportivas, que ainda ficaram 

bem a frente  das  econômicas.  O destaque negativo  foi  para  a  editoria  Cultura,  que 

durante o período de análise não obteve sequer uma matéria veiculada. 

Portanto, pode-se afirmar que o Jornal Nacional, fazendo jus ao seu nome, é um 

telejornal focado em noticiar os acontecimentos de dentro do Brasil. Com 63 matérias 

de assuntos nacionais veiculadas durante duas semanas de exibição, o telejornal oferece 

mais espaço para as temáticas de relevância para todo o país, em detrimento das demais. 
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O levantamento dos dados foi possibilitado através da memória do site do telejornal, 

que  disponibiliza  os  vídeos  de  todas  as  matérias  de  suas  edições,  perfeitamente 

organizados de acordo com suas datas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  atual  organização  das  relações  de  comunicação  dos  telejornais  passa 

diretamente  por  uma  inserção  no  ciberespaço,  como  forma  de  extensão  da 

potencialidade  de  emissão  de  mensagens,  participação  do  público  e  incremento  de 

audiência. Desta forma, os telejornais não estão mais limitados às fronteiras de tempo e 

espaço impostas pela televisão, mas sim, hibridizados em uma cadeia de cibermeios que 

resignificam  os  procedimentos  tradicionais  do  jornalismo  de  televisão,  bem  como 

interagem com um público  participante  cada  vez  mais  heterogêneo  e  em constante 

mobilidade.

Paralelamente a este fator,  é quase que implícito nos processos de pauta dos 

telejornais  a  prioridade  por  uma  linha  editorial  em  detrimento  de  outras.  A 

imparcialidade para com as diversas temáticas que se insurgem no cotidiano não ocorre 

efetivamente, dando lugar a uma proposta velada de enfoque específico de alguma área 

a ser noticiada. 

Por  isso  mesmo,  compreender  como  se  dão  os  processos  de  convergência, 

interatividade e seleção de conteúdo dentro de um telejornal do século XXI é uma tarefa 

importante  para  se  buscar  novas  possibilidades  e  novos  aprimoramentos.  Enfim, 

visualizar  estas  novas  práticas  significa  em  última  instância  um  processo  de 

redescoberta da linguagem telejornalística.
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