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RESUMO

Compreender as narrativas jornalísticas não é um trabalho simples. Em uma sociedade global com forte impacto da informação em sua estrutura 
e regida pelas interações nas redes sociais, o Jornalismo passa por mais um momento de transição e adequação às novas demandas. Novas 
tecnologias trazem novos meios de difusão de mensagem, que acompanham as transformações culturais do homem contemporâneo. Os meios 
tradicionais reagem e transformam-se de modo a garantir sua esperada permanência no cenário midiático nos termos de JENKINS (2009). O 
Jornalismo tradicional, com linguagem fria e distante perde cada vez mais espaço, dando lugar a um tom coloquial, de fácil interpretação e 
compreensão, aproximando-se de público consumidor que substituiu a antiga audiência massiva. O tema deste estudo é a disrupção da 
linguagem jornalística, sobretudo na televisão, e qual o papel que a crônica, gênero entre o Jornalismo e a Literatura, desempenha nesta 
transformação, nessa busca de criação de vínculo com o público. O jornalista não é mais visto da maneira dos primórdios do telejornalismo, quase 
como uma máquina, apenas o meio entre o fato e o cidadão. A escassez de pesquisas consolidadas sobre o gênero da crônica na televisão torna 
este estudo relevante para futuros trabalhos na Comunicação Social e a formação de novos jornalistas. Para analisar o objeto, foi desenvolvido 
um estudo baseado em leituras e pesquisas de elementos fundamentais ao tema, além de suas influências e ramificações seguindo GIL (2011) e 
tendo como metodologia a análise da crônica audiovisual segundo REIS e THOME (2017). A questão central é como as crônicas do jornalista 
Humberto Borges (TVE, década de 1070) se assemelham no tocante à  linguagem nas reportagens contemporâneos do jornalista  Pedro Vedova 
(TV Globo, 2019). Ao analisar cada componente desse grande espectro de gênero e narrativa, nota-se que, apesar de suas devidas 
particularidades estilísticas (já previamente esperadas, pois não se trata de um caso de plágio ou cópia), é possível traçar diversos paralelos entre 
ambos os trabalhos jornalísticos de TV. Mesmo sem se conhecerem, é notável que a obra de Vedova herda características da de e Borges, 
formando um sistema entre cronismo de um e as reportagens de outro.
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