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RESUMO

O avanço das novas tecnologias e das redes sociais digitais impactou significativamente as funções e competências exigidas dos jornalistas nos 
veículos impressos. O objetivo deste trabalho foi apurar quais são essas novas funções e competências relacionadas a essas mudanças. Para 
tanto, foi desenvolvido levantamento quantitativo/qualitativo a partir da metodologia Estudo de Caso (YIN, 2011), que previu entrevistas com 
profissionais em atuação nos principais veículos do Rio de Janeiro, líderes em seus segmentos. Após mapeamento foram listadas 12 novas funções 
e competências e analisadas as narrativas feitas pelos profissionais entrevistados ao descrevê-las, tendo como método de apoio para essa etapa a 
Análise Crítica da Narrativa (MOTTA, 2013). A partir desse levantamento, foi montada uma tabela com dados quantitativos (quantas novas 
funções e competências são exigidas) e qualitativos (como se configuram essas novas funções e competências). Com isso, foi possível concluir que 
as empresas de comunicação, tendo em vista o cenário atual de novas tecnologias, estão apostando mais em profissionais com múltiplas 
habilidades ou multiskilled, no termo usado pelos pesquisadores do campo das Tecnologias da Informação e Comunicação, subdividido para esta 
pesquisa, como dito acima, em novas funções (como editor de imagens em jornais impressos) e competências (repórter apurador tendo de 
monitorar o aplicativo WhatsApp da redação de modo a descobrir fotos e obter imagens para a edição do jornal). O pesquisador Marcelo 
KISCHINHEVSKY (2009) localiza na década de 1980 o início do processo de disrupção das funções e competências exigidas de jornalistas. Segundo 
o autor, até a década de 1970 eram comuns redações que empregavam centenas de jornalistas. Tal quadro passou a ser alterado na década 
seguinte em função dos avanços tecnológicos, fazendo surgir os primeiros profissionais multitarefas, ou seja, encarregados de mais de uma 
função no processo de produção e de veiculação de notícias, sendo notório o caso de repórteres de jornais que passaram, nos primeiros anos de 
2000, a fazer fotos durante a apuração de suas reportagens. Em estudos pioneiros, SALAVERRIA (2002) destaca que nesse momento de 
convergência dos grupos jornalísticos é necessário observar quatro dimensões, sendo elas tecnológica, empresarial, profissional e comunicativa. 
No que tange ao profissional, foco do presente estudo, Salaverria e Kischinhevsky observam a preferência dos grupos de comunicação por 
contratar, desde daquele momento, jornalistas com multi-habilidades, com conhecimentos prévios, por exemplo, de edição de texto, áudio e 
vídeo; programação para websites; diagramação e webdesign. O presente trabalho se propôs a atualizar estes estudos, levando em consideração 
os avanços tecnológicos mais recentes e a popularização das redes socias e dos smartphones, de modo a contribuir para atualização da formação 
de futuros jornalistas e para os debates em torno do atual momento do jornalismo impresso no Rio de Janeiro. Por fim, o estudo ainda contribui 
para os estudos em torno da memória do Jornalismo, ao detalhar quais novas funções e quais  novas competências passam a ser desenvolvidas 
nos jornais impressos no atual momento.
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