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RESUMO

O presente trabalho detalha as novas funções e competências exigidas dos telejornalistas no contexto das redes sociais digitais, da TV digital e 
dos demais avanços tecnológicos do setor. A partir da análise dos telejornais Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da Band (Rede Bandeirantes) 
Telejornal Brasil (Rede SBT) e Jornal da Record (Rede Record), identifica-se que a formação de novos jornalistas precisa atentar para as novas 
exigências do funcionais do setor e levanta-se o debate sobre o futuro dessa mídia. Para tanto, destaca como a cadeia tradicional do 
telejornalismo vem reagindo mudanças tecnológicas. O objetivo do trabalho foi portanto, analisar criticamente as ações dos quatro telejornais 
pesquisados durante a implantação da TV digital no Brasil e, ao mesmo tempo, encará-las à luz do pensamento acadêmico em torno das recentes 
transformações da mídia, de modo a desenhar um cenário para quem leciona e estuda jornalismo no Brasil nesse conturbado momento. Tal olhar 
se faz necessário, uma vez que, até o início da década, o meio audiovisual parecia funcionar bem usando os princípios e as técnicas consagradas 
na prática do jornalismo, uma situação que foi abalada em função das aceleradas alterações tecnológicas de transmissão e recepção da 
informação, cabendo aos jornalistas e aos pesquisadores da Comunicação uma reflexão que ajude a entender o momento e a preservar seus 
papeis na constituição das sociedades democráticas, nos parâmetros propostos pelo professor Philip Meyer (2007). Tais novas funções e 
competências do telejornalismo foram levantadas a partir de YIN (2001) e BAILEY (2002), ou seja, foram feitos estudos de caso em cada telejornal 
pesquisado e o material classificado pela taxononomia como forma de organizar e representar as informações apuradas. O levantamento foi 
executado a partir de entrevistas diretivas e não-diretivas, ou seja, fechadas e abertas. As primeiras voltadas para a pesquisa quantitativa, com o 
objetivo de apurar número de novas funções, acúmulos de novas funções com funções de cadeia tradicional e novas competências exigidas dos 
profissionais. As segundas adotaram o modelo de abordagem semi-estruturada, guiada pelo roteiro de questões, o que viabiliza organização 
flexível e ampliação dos questionamentos à medida em que as informações foram sendo fornecidas pelos entrevistados. Nelas buscamos dados 
para a pesquisa qualitativa, que foca nos adjetivos usados, termos técnicos citados e aspectos da interatividade com o público. Como resultado 
apontamos a necessidade de se discutir no âmbito da formação, como exemplos, o uso de mochilinks e Lives u, especies de “bolsas” com um 
sistema com câmera que funciona com modens 3G, usada para transmitir conteúdo ao vivo, com extrema qualidade. Leve e de fácil utilização, 
utiliza redes 3G/4G, Wi-fi, Wi-Max e satélites para a transmissão do sinal. Também tratar em sala da apuração em mobile, por mecanismos como 
o Inews, podem simultaneamente monitorar agências de notícias, trabalhar coleticamente em determinadas reportagens (retrancas), pesquisar 
arquivos e acessar uma grande variedade de fontes de informações online durante a movimentação do repórter. Como são conectadas nas 
redações através de uma rede, as estações de trabalho podem compartilhar informações entre equipes diferentes. Ação “Abelha” é outra função 
identificada na pesquisa a ser discutida em sala. Na prática o repórter ‘abelha” é simultaneamente  cinegrafista – carregado com seus 
equipamentos – que faz o trabalho de apuração, destinado ao repórter, caracterizando um profissional multifunção.
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