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A tecnologia tornou possível a existência de grandes populações.  

Grandes populações agora tornam a tecnologia indispensável (Joseph Krutch) 

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar por meio da teoria da cibercultura, a adaptação em relação às 

tecnologias de um dos telejornais mais tradicionais do país: Jornal Nacional. Ao longo dos 50 

anos de história no ar pela TV Globo, foi preciso se moldar aos aparatos tecnológicos e à 

popularização da internet, principalmente nas últimas três décadas. Ao pesquisar a transição da 

televisão às mídias digitais, o trabalho analisa de que forma ela se moldou às novas tecnologias 

com o passar dos anos, e como o Jornal Nacional modificou a estrutura e os cenários em suas 

edições nos últimos 30 anos com a popularização da internet. Nesse sentido, leva ao público 

propostas cada vez mais diferentes e tecnológicas, com adaptações audiovisuais que marcaram 

a história do telejornalismo, como a inserção de selos, imagens com uma melhor qualidade, 

aberturas e cenários mais atrativos, além de diversas outras novidades que modernizaram o 

telejornal. 

Palavras-chave: Cibercultura. Jornal Nacional. Adaptação. Novas Tecnologias.  

 

1 Introdução 

O Jornal Nacional (JN) é um programa jornalístico televisivo apresentado pela Rede 

Globo desde o dia 1º de setembro de 1969. O telejornal busca trazer as principais notícias do 

Brasil e do mundo em sua programação. As edições são exibidas no horário nobre da emissora, 

às oito e meia da noite, de segunda-feira a sábado. 

Com 50 anos de história, comemorados em 2019, o telejornal já se consolidou pela 

opinião do público como sendo um dos mais tradicionais do país. As matérias apresentadas 

abordam variados segmentos, como denúncias, investigações e muito mais. Um dos motivos 

para o público sentir-se atraído pela programação, foi explicado pelo apresentador e âncora do 

Jornal Nacional, William Bonner. Em 2009 ele publicou em seu livro Jornal Nacional: Modo de 

                                                           
1 Artigo apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso de Jornalismo, da Universidade do Sul de 

Santa Catarina – Unisul, orientado pela professora Darlete Cardoso, MSc. 
2 Autora do artigo. E-mail: kauanamulinari99@gmail.com. 
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fazer, que a linguagem do telejornal é simples e clara, o que faz com que o telespectador se 

aproxime mais das informações que estão sendo repassadas.  

No ano de 2011 o telejornal recebeu um prêmio no Emmy Internacional, na categoria 

de notícia, por toda a cobertura realizada durante uma operação policial, realizada em 2010, 

que retirou traficantes do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. 

 Durante muito tempo o formato permaneceu o mesmo. No entanto, nos últimos anos, 

uma nova plataforma surgiu: a internet. Com o aumento do uso da tecnologia e dos recursos 

possibilitados por ela, muitos telejornais buscaram adaptações e, alguns deles, chegaram a 

migrar para plataformas online. Conforme o tempo foi passando, o Jornal Nacional também se 

adaptou às novas tendências e ao desenvolvimento da tecnologia e da internet? A partir desse 

problema de pesquisa, de que forma essa adaptação aparece, comparando-se as três última 

décadas? Quais transformações o JN apresenta em relação a escaladas, vinhetas, selos cenários 

e outros recursos visuais? 

No caso deste telejornal em específico, ele não é apresentado exclusivamente na 

internet. No entanto, a programação é exibida ao vivo por meio do site/aplicativo Globo Play, 

e depois fica disponível para que os assinantes possam a assistir na íntegra. Por essa razão, a 

análise delimita-se a três edições, uma de cada década: 1998, 2008 e 2018, ou seja, as 

transformações a cada 10 anos. 

 Em 1999 Pierre Lévy afirmava que a internet já estava avançando e iria avançar ainda 

mais rapidamente. Por isso, era – e é, preciso estar atento e não ficar para trás. Afinal, vivemos 

em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente e o jornalismo está diariamente se 

reinventando. O que aprendemos hoje, amanhã pode não fazer mais sentido. 

 Manuel Castells (2003, p. 01) afirma que “a internet é o tecido de nossas vidas”. Com 

isso, subentende-se que ela está presente nas mais variadas áreas do dia a dia, auxiliando em 

algumas tarefas. Para o autor ainda: 

a introdução da informação e das tecnologias de comunicação baseadas no 

computador, e particularmente a Internet, permite às redes exercer sua flexibilidade e 

adaptabilidade, e afirmar assim sua natureza revolucionária. Ao mesmo tempo, essas 

tecnologias permitem a coordenação de tarefas e a administração da complexidade.  

 É justamente com este avanço na tecnologia que os telejornais passaram a ser mais 

interativos com os telespectadores. Com o Jornal Nacional, não foi diferente. Plataformas de 

compartilhamento de vídeo, fotos e informações foram criadas, para que o público pudesse 

passar a ser parte da construção de cada programa. Nisso, Miranda (2011, p. 05) já havia 
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pensado ao dizer que “uma outra possibilidade para o telejornalismo na era digital é que ele se 

torne mais colaborativo, como com o envio de vídeos por parte dos telespectadores para as 

emissoras”. 

 Seguindo estes pensamentos, este artigo busca reconhecer de que forma o programa 

televisivo de notícias mais tradicional do país, Jornal Nacional, se adaptou às novas tendências 

e ao desenvolvimento da tecnologia com a popularização da internet. A partir desse objetivo 

geral, pretende-se, como objetivos específicos avaliar de forma essa adaptação aparece, 

comparando-se as três última décadas e ainda averiguar quais transformações o JN apresenta 

em relação a escaladas, vinhetas, selos cenários e outros recursos visuais. 

Para isso, será discutida a relação entre a cibercultura e o jornalismo televisivo, 

analisando os conteúdos de edições anteriores do Jornal Nacional nas últimas três décadas: uma 

edição de 1998, uma de 2008 e uma de 2018, coletadas da plataforma de vídeos YouTube. O 

intuito é verificar como foi feita esta transição do ‘tradicional’ para o ‘contemporâneo’, o que 

mudou desde 1998 até 2018, e se os cenários se mantêm igual ou mais modernos baseados na 

nova geração. A primeira edição coletada, disponível na internet, é do dia 24 de fevereiro de 

1998; a segunda de 19 de julho de 2008; e a terceira de 5 de maio de 2018. 

 A data de cada edição foi escolhida baseando-se no critério de não estar ocorrendo 

nenhum evento já programado no país – como olimpíadas ou copa do mundo, por exemplo. 

Com isso, o método de pesquisa deste artigo vai ser a abordagem qualitativa descritiva, e a 

técnica de pesquisa vai ser o estudo de caso, com análise comparativa entre as três décadas. 

Levando em conta a linha de pesquisa adotada pelo curso de Comunicação Social da 

Universidade do Sul de Santa Catarina Cultura, comunicação e novas tecnologias, o estudo 

deste tema faz-se necessário na atual situação do jornalismo. Afinal, quase que todos os dias, 

somos apresentados a novas ferramentas tecnológicas, e neste cenário é imprescindível estar 

preparado para as mais diversas mudanças. Nesse sentido, como critério para verificar as 

transformações compara-se os seguintes itens: escaladas, vinhetas, selos, previsão do tempo e 

cenários. 

Ao buscar um estudo mais aprofundado sobre o tema, este artigo está dividido em duas 

sessões principais, que são Cibercultura, novas tecnologias e redes sociais, e o Jornal Nacional. 

Na primeira é apresentado o conceito da teoria, além de trazer autores que abordam a transição 

do jornalismo no cenário atual; bem como Pierre Lévy, Manuel Castells, Raquel Recuero, 
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Nilson Lage, dentre outros. E no segundo, a história do telejornal é contada por autores que 

estão ou já foram ligados a ele – como William Bonner, por exemplo.  

Após isso, inicia-se a análise das três edições do Jornal Nacional nos últimos trinta anos. 

Nela, estão descritas as principais mudanças apresentadas no telejornal, bem como as 

adaptações que foram necessárias com o surgimento e a popularização da internet na sociedade.  

 

2 Cibercultura, novas tecnologias e redes sociais 

Se hoje fosse necessário abrir mão de alguma tecnologia, qual delas conseguiríamos 

deixar de lado? Difícil dizer. Mas é fácil identificar o impacto que as novas plataformas têm 

sobre a sociedade nos dias atuais, em todas as áreas. No entanto, essas novas maneiras de 

abordar, trabalhar e principalmente se comunicar são mais antigas do que pensamos: elas 

iniciaram ainda no século passado. 

Com a popularização da internet depois de seu surgimento em 1969 – inicialmente 

criada para uso militar caso ocorresse um ataque nuclear que bloqueasse os meios de 

comunicação durante a guerra fria, muitas questões vieram à tona, como por exemplo, a 

formação e o conceito de Cibercultura. 

Pierre Lévy (1999) a define como “um espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. Ou seja, uma rede 

online que possibilita a interação humana virtual por inúmeras plataformas simultaneamente, 

criando um novo ambiente na internet denominado ciberespaço. 

O ciberespaço como suporte da inteligência coletiva é uma das principais condições 

de seu próprio desenvolvimento. Toda a história da cibercultura testemunha 

largamente sobre esse processo de retroação positiva, ou seja, sobre a automanutenção 

da revolução das redes digitais. Este é um fenômeno complexo e ambivalente. (LÉVY, 

1999, p. 31). 

No entanto, a expressão ciberespaço surgiu muito antes de Lévy ter cunhado seu 

entendimento sobre ele. O termo foi descrito pelo escritor americano William Gibson em 1982. 

Alguns anos depois, ele citou o ciberespaço em seu livro Neuromancer, para justamente se 

referir a esse espaço onde ocorre a interação entre usuário e computador por meio de uma rede 

que os interligasse. Para Gibson (1989), o cyberspace é um local dentro da própria internet, e 

não ela em si como plataforma. Ele diz que o ciberespaço "era a última fronteira. As brilhantes 

e enredadas teias de datas nas maciças redes de computadores do mundo estavam à mercê do 

saque".  (GIBSON, 1989, p.79). 
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Com os anos, muitas áreas profissionais passaram por um período de transição com a 

chegada da internet e da tecnologia. Tudo começou a se basear em uma constante 

transformação, e foi preciso ficar cada vez mais atento aos novos recursos que foram sendo 

oferecidos no mercado de trabalho. 

Com o jornalismo não foi diferente. Desde sempre, foi uma profissão envolta em 

mudanças, adaptações. Com o surgimento da tecnologia, isso se intensificou. No entanto, há 

ainda uma discussão acerca disso. Afinal, as tecnologias trouxeram para o jornalismo facilidade 

ou dificuldade? 

Hoje em dia para apurar uma informação ou até mesmo construir uma notícia, não se 

faz mais necessário ir até o local onde o fato está ocorrendo. Com uma ligação aqui, ou uns 

clicks ali, se consegue tudo o que é preciso. Com isso, os repórteres de rua, por exemplo, já não 

são mais tão de rua assim.  

Rafael Pereira (2013) em um artigo onde trata dessa influência da tecnologia no 

jornalismo, afirma que isso trouxe novas possibilidades: 

A influência das inovações tecnológicas não se limitou à utilização de novas 

ferramentas e sua aplicação prática na construção das notícias, ela se estende à 

estrutura de produção, organização e direção, e atingem, sobretudo, o conteúdo dos 

jornais e sua ordenação interna, que começou a exigir uma gama variada de 

competências, fruto da divisão do trabalho e da especialização do jornalista. 

(PEREIRA, 2013, p. 2). 

Enquanto alguns autores como Lévy (1999) e Pereira (2013) são otimistas em 

relação à cibercultura e tudo aquilo que envolve o uso da internet e das novas tecnologias, 

existem outros que vão de encontro a este pensamento. É o caso de Dominique Wolton (2003 

p.82) que acredita em três pontos principais da comunicação: técnico, cultural e social. No 

entanto, ele diz que o sucesso da tecnologia se trata de “uma mescla de realidades e mitos”. 

Os pensamentos de Wolton se voltam à ideia de que com o passar dos anos o uso 

da internet vai ficando mais frequente, e que isso pode acabar estagnando a população. 

Progressivamente, milhões de trabalhadores começaram a utilizar os computadores, 

na indústria ou no setor terciário, e essa utilização massiva “esvaziou” o discurso 

revolucionário que anunciava a sociedade pós-industrial. Parece que ninguém 

aprendeu com essa lição, pois se constata atualmente um tipo de repetição de 

promessas. Os mesmos que prometeram para amanhã a sociedade em rede não se dão 

conta de que há menos de uma geração outros engenheiros, outros especialistas, outros 

futurólogos, outros jornalistas, industriais e políticos já haviam prometido a mesma 

coisa. (WOLTON, 2003. p. 82).  
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Olhando por uma outra perspectiva, a tecnologia não alterou apenas a forma de 

fazer o jornalismo, mas também de disseminar a informação. Pense que, com a internet, uma 

notícia não se limita apenas àqueles que a leem em um jornal impresso, escutam em um rádio 

ou a assistem em um canal de televisão.  

André Barbosa, Cosette Castro e Takash Tome (2005 p. 46) acreditam que os novos 

aparatos tecnológicos proporcionam maior interatividade e que com isso, os meios de 

comunicação geram “autonomia e empoderamento locais, cuja visibilidade pode ser tanto 

regional como global”.  

                   Seguindo nesta ideia, os autores dividem “a grosso modo” todos os discursos 

relacionados ao impacto que as novas tecnologias da informação e também da comunicação 

têm na sociedade em dois pontos: 

De um lado, vemos a crescente importância que se tem dado ao acesso à internet como 

forma de prover mais oportunidades de qualificação na formação do cidadão para 

enfrentar o mercado de trabalho; de outro, observa-se um debate que visa explorar as 

novas tecnologias em seus aspectos mais colaborativos, com o compartilhamento da 

informação cada vez mais atrelado a uma lógica de defesa dos direitos humanos à 

comunicação. (BARBOSA, CASTRO E TOME. 2005. p. 46). 

       Estudiosos, como Raquel Recuero (2009), afirmam que o surgimento da internet 

trouxe uma gama variada de possibilidades e, principalmente, mudanças fundamentais à 

sociedade. Com isso, nasceram também diversas plataformas dentro da internet: as redes 

sociais. Para a autora, nessas redes existem dois elementos: os atores – que seriam as pessoas 

que as utilizam, e suas conexões – que nada mais é do que a interação feita por eles. 

       Em sua obra Redes Sociais na Internet, Recuero (2009) cita que os computadores 

conseguem mediar uma sociabilização, bem como a possibilidade de expressão por meio das 

ferramentas de comunicação: 

Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, interagir 

e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, rastros que 

permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas 

redes sociais através desses rastros. É o surgimento dessa possibilidade de estudo das 

interações e conversações através dos rastros deixados na Internet que dá novo fôlego 

à perspectiva de estudo de redes sociais. (RECUERO, 2009, p. 24). 

        Dentro de todo o universo da internet existem infinitas possibilidades de interações 

e conexões. Para Recuero (2009), as ferramentas de comunicação que são oferecidas aos 

usuários dos computadores possibilitam uma distinção de expressões e comportamentos, 
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formando assim alguns grupos que interagem e estão de alguma forma conectados. Para isso, 

ela dá o nome de nós – ou nodo.  

        Essa denominação vai ao encontro do que Manuel Castells (2003) já havia dito: A 

rede nada mais é do que um conjunto de nós interconectados. O ser humano sempre carregou 

consigo a capacidade de criar redes/conjuntos para os mais variados fins, nas mais variadas 

formas, com ou sem o auxílio da internet. Contudo, Castells afirma que essa criação se 

transformou com o passar dos anos: 

A formação de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes ganharam vida 

nova em nosso tempo transformando-se em redes de informação energizadas pela 

Internet. As redes têm vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em 

virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais para 

se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação. (CASTELLS, 2003, p. 

1). 

        Conforme mencionado na Introdução deste artigo, Castells (2003, p. 1) diz que “a 

internet é o tecido de nossas vidas”. Ela hoje possui uma capacidade indiscutível de 

disseminação de informações para praticamente todos os lugares imagináveis, bem como 

proporciona uma interação instantânea. 

        De acordo com dados da União Internacional de Telecomunicações – UIT, cerca de 

59% da população brasileira tem acesso à internet. Isso dá um total de 122 milhões de usuários 

ligados à rede. Ou seja, uma junção de diversos mundos, plurais e individuais apenas no Brasil. 

(UIT, 2018). 

        No entanto, os números aumentam se levarmos em conta um estudo realizado por 

uma entidade do território nacional. Em dezembro de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, divulgou resultados de uma pesquisa mostrando que dois terços da 

população brasileira possuem conexão com a internet. Ou seja, 69,8%. (IBGE, 2018). 

        Se como afirma Recuero (2009) existem nós no ciberespaço, o usuário que pertence 

àquele ligado ao interesse nas notícias, por exemplo, torna-se mais crítico com o livre acesso à 

internet. Por isso, muitos segmentos precisaram se modificar, principalmente para atender a 

uma demanda que surgiu logo após a popularização da internet e dos novos canais de 

comunicação.  

 

2.1 Transição do jornalismo para plataformas digitais 
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 Durante toda sua trajetória, o jornalismo precisou se reinventar. Não há como manter 

um padrão na forma de repassar a notícia haja vista a constante evolução da humanidade. É 

preciso estar atento às mudanças e transformações. O jornalismo sempre foi um trabalho de 

coleta e apuração de informações e isso continua igual. No entanto, a forma como elas são 

coletadas e apuradas é que se modernizou. O que há muitos anos se fazia pessoalmente, hoje se 

faz em frente a um computador. 

 Nilson Lage (1997, p. 26) acredita que “a internet maximiza a utilização de redes de 

comunicação”, seja por meio de cabos terrestres, fibras óticas, dentre várias outras formas de 

propagação. Para ele, cada usuário transforma-se em gerador potencial de informação, visto 

que tem em mãos uma ferramenta de extrema importância e alcance. 

Retomando o pensamento sobre o que as tecnologias trouxeram para o jornalismo, é 

perceptível que, ao mesmo tempo em que a internet auxilia os profissionais na captação e na 

divulgação da informação – às vezes até de forma instantânea, ela também atrapalha em alguns 

aspectos do serviço. Baseando-se neste contexto de maximização da utilização das redes, 

estariam então todos os indivíduos com livre acesso à internet, aptos a propagarem notícias? 

Lage (1997) acredita que esse poder dado ao usuário de gerar informações, de certa forma, 

descentraliza os sistemas de comunicação: 

Há, porém, limitações devidas ao número gigantesco de fontes, que torna difícil 

organizar em um thesaurus3 operacional e justifica a popularidade dos portais de 

busca; à dúvida quanto à qualidade e à veracidade da informação de fonte 

desconhecida; à própria velocidade da evolução dos equipamentos, que se tornam 

arcaicos ainda em plena condição de uso; e a questões relacionadas com os direitos de 

autor em um sistema assim plural e devassável. (LAGE, 1997, p. 24). 

 De acordo com registros dos veículos de comunicação, entre os anos de 1995 e 2000 

foram surgindo os primeiros jornais online no Brasil e no mundo. Segundo Polliana Ferrari 

(2004), o primeiro site jornalístico brasileiro foi criado em 1995: Jornal do Brasil. 

 Nesse mesmo período, outros veículos de comunicação começaram a surgir na internet, 

assim como a Agência Estado, uma agência de notícias do Grupo Estado. É nesse momento que 

o jornalismo entra em transição. A internet abre uma gama variada de opções para os jornalistas 

criarem conteúdo. Além disso, possibilita uma interação muito maior com o público desejado. 

                                                           
3 Coleção exaustiva de termos relativos a determinada área do conhecimento, alfabética e sistematicamente 

ordenados.  
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 Mas se mudou para os disseminadores de informações, mudou também para os 

receptores. Há alguns anos, não havia muitas opções de como consumir a notícia. Somente pela 

televisão, pelo rádio ou no jornal impresso, podia-se apreciar aquilo que era fornecido. Com a 

chegada da internet, variedade de informações e plataformas para lê-las é o que não falta. 

O que para alguns pode parecer vantajoso, para Philip Meyer (2007) não é tanto assim. 

O autor acredita que o jornalismo está em perigo. Para ele, há uma preocupação com o futuro 

do jornalismo, visto que agora da mesma forma que consomem, os usuários podem também 

fazer notícia. E se hoje a discussão acerca da necessidade de ser jornalista ou não para propagar 

informações é grande, Meyer já havia previsto isso naquela época: 

Com uma oferta tão abundante de informação, a habilidade de descobrir e transmitir 

a verdade tem relativamente menos valor, e a ênfase passa à capacidade de tornar o 

produto atraente e desejável para o consumidor final. A edição aumenta de 

importância em relação à reportagem. Os mais bem pagos recém-formados em 

faculdades de jornalismo hoje são WebSlingers, jovens capazes de criar o designer e 

o empacotamento de interfaces para exibir a informação, além de construir os 

hiperlinks que integram todos os elementos. (MEYER, 2007, p. 242). 

 Meyer (2007) não foi o único a pensar que os veículos tradicionais de comunicação 

entrariam em colapso com a chegada da internet. Muitos proprietários das empresas de 

comunicação chegaram a esta mesma conclusão. Por isso, em uma tentativa de dar a volta por 

cima – ou simplesmente ainda se manter no mercado, os jornais impressos, rádios e o 

telejornalismo fundiram-se às novas tecnologias.  

 

2.2 A televisão na internet 

 Junto ao jornalismo, a televisão também atravessa um período de transição. A nova 

geração cresce moldando sua cultura envolta em tecnologia: smartphones, computadores e 

diversas outras ferramentas que possibilitam a realização de infinitas tarefas simultaneamente. 

Com isso, os telejornais precisaram buscar alternativas para prender a atenção dos 

consumidores, visto que disputam a atenção com outros aparelhos. A saída para isso, foi migrar 

para as plataformas digitais. 

 Luciana C. B. de Araújo (2016) em um artigo sobre a relação entre a televisão e a 

internet, discute pontos acerca do quanto uma pode ser benéfica à outra. Para isso, foi necessário 

um momento de adaptação e, principalmente, de aceitação por parte do sistema televisivo. A 

autora justifica que, com o surgimento e a popularização da internet e novas tecnologias, muitos 
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acreditavam que seria o fim da televisão. No entanto, ela fundiu-se a estes novos meios, e hoje 

os utiliza da melhor maneira possível.  

Sabe-se que o foco da televisão é o de informar e entreter. No entanto, para continuar 

com seu objetivo e manter-se horizontalizada, foi necessário que ela acompanhasse o 

desenvolvimento tecnológico, que está compreendido da transmissão ao vivo, em 

cores, sistema de hight definicion, que substituiu o sistema analógico pelo digital e 

mais recentemente, as plataformas digitais conseguiram ampliar o acesso à 

informação, como também, torna o espaço democratizado; uma vez que a sociedade 

pode colaborar com as pautas do telejornal, enviando fotos e vídeos para a redação; 

além de poder participar de chats nos portais dos telejornais e poder segui-los nas 

redes sociais, tais como: Twitter e Facebook. (ARAÚJO, 2016, p. 2). 

 De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia, cerca de 97,5% da população do país 

tem pelo menos um aparelho de televisão em casa. Destes, aproximadamente 77% consomem 

algum tipo de programação diariamente. Ou seja, mesmo que tenha decaído, o consumo de TV 

ainda é consideravelmente alto no Brasil. (PBM, 2017). 

 Em 26 de outubro de 2015, a TV Globo decidiu inovar e oferecer a programação que 

antes era transmitida exclusivamente pelo canal de televisão, também aos usuários da internet. 

A criação da plataforma digital Globo Play, possibilitou aos internautas uma liberdade na hora 

de assistir aos conteúdos da emissora. Realizando a assinatura, é possível acessar os conteúdos 

que já haviam sido transmitidos em TV aberta.  

 Após três anos, a rede Globo inovou ainda mais. Na tentativa de atrair assinantes e 

consumidores, a empresa passou a disponibilizar conteúdos exclusivos na plataforma, além de 

capítulos de séries e novelas que ainda não foram transmitidos no canal de televisão. (GLOBO 

PLAY, 2019). 

 Por outro lado, a televisão não apenas levou os conteúdos para dentro do ciberespaço, 

como também trouxe a internet para dentro de si: as Smart TVs. A “televisão inteligente” nada 

mais é do que uma junção das duas coisas. A popularidade dos aparelhos tem crescido nos 

últimos anos. 

 De acordo com uma pesquisa do IBGE, em 2017 mais de 20 milhões de brasileiros já 

haviam acessado a internet por meio de uma Smart TV. Isso soma um total de 16,3% da 

população acima de 10 anos que já tinha entrado em contato com a internet. (IBGE, 2018). 

 Os autores Brittos e Bolaño (2007) já tinham discutido sobre o avanço da tecnologia e 

da televisão, e o que isso possibilitaria: 
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A televisão digital apresenta-se como uma plataforma tecnológica capaz de realizar a 

convergência de inúmeros serviços de comunicações, podendo reduzir as fronteiras 

entre as indústrias culturais quanto aos modelos organizacionais característicos de 

cada uma delas [...] por se tratar de uma tecnologia nova, sua conformação mais 

definitiva depende de um conjunto de variáveis [...] em todo o caso, a ideia de 

plataforma é importante porque se trata de um novo espaço virtual completo [...] em 

princípio, ela poderia veicular tanto a TV aberta como a paga, incluindo formas quase 

editoriais, mas também poderia permitir o acesso à telefonia, internet. (BRITTOS e 

BOLAÑO, 2007, p. 25-26). 

No entanto, o Brasil se divide em duas realidades. Ao mesmo tempo em que parte da 

população têm acesso a este tipo de tecnologia televisiva, um número considerável de pessoas 

sequer conseguia ter um sinal digital, por exemplo. Em dezembro de 2018 o IBGE publicou 

dados informando que em 2017, 11,9 milhões de brasileiros ainda moravam em residências 

dependentes do sinal analógico. (IBGE, 2018). 

 Os aparelhos de fato precisaram ficar mais modernos. Contudo, modernidade ainda não 

era o suficiente para que a televisão pudesse de fato competir com a internet. Para isso, 

principalmente no jornalismo, foi necessário que toda a equipe se adequasse a esta nova 

conjuntura tecnológica. E foi assim que os telejornais passaram a ser ainda mais interativos. 

 Em um artigo que trata dessa interatividade inserida nos jornais televisivos, Selma 

Miranda (2011) aborda as possibilidades que os recursos tecnológicos trazem às emissoras, 

como por exemplo a participação direta de um telespectador no envio de reportagens às 

redações.  

Uma outra possibilidade para o telejornalismo na era digital é que ele se torne mais 

colaborativo, como com o envio de vídeos por parte dos telespectadores para as 

emissoras, pois os jornalistas na maior parte das vezes não estão onde as notícias 

acontecem e hoje saem cada vez menos das redações em busca de acontecimentos. 

Assim, com um canal de retorno disponível, os telespectadores poderão enviar vídeos 

com acontecimentos potenciais para se tornarem uma notícia. Nesse contexto de 

tantas evoluções tecnológicas, está-se abrindo espaço para que as pessoas contribuam 

com sua cultura, e expandir a oportunidade para participação significa uma ampliação 

da diversidade cultural. (MIRANDA, 2011, p. 5). 

 Hoje já existem diversos telejornais que utilizam destes meios para atrair o público. Um 

bom exemplo disso é a publicação de teasers feitos por repórteres – normalmente na hora em 

que estão produzindo a pauta, ou até mesmo por apresentadores direto dos estúdios, onde 

convidam o público das redes sociais para que mais tarde acompanhem as informações 

completas sobre determinado assunto no horário do jornal.  

 E já durante a exibição dos telejornais, uma outra mudança é bastante evidente: o 

cenário. Nos últimos anos muitas emissoras têm se adaptado e modernizado os estúdios de 



12 
 

gravação. Seja por meio de telões, bancadas mais modernas ou pelo uso de acessórios 

tecnológicos, como tablets ou notebooks. 

 Aline Maia (2011 p. 11) afirma que os telejornais e seus produtores estão “em busca de 

uma nova linguagem”. Somando os fatores de interação – tanto dos apresentadores com os 

telespectadores, quanto do cenário em si, cria-se uma nova estratégia para tentar garantir ainda 

mais audiência. 

A concorrência entre os canais de TV, bem como a competição com a Internet e outras 

tecnologias, tem obrigado os telejornalistas a buscar novos caminhos para o noticiário 

de televisão. O desafio que se impõe é discutir novos formatos, mas sem perder o 

conteúdo. É preciso reinventar o fazer telejornalístico: do cenário, à roupa dos 

apresentadores e repórteres; da abordagem dos conteúdos à sua edição e exibição. Há 

ainda a questão da linguagem, que pretende distanciar-se do discurso homogêneo e 

indiferenciado para ceder lugar a uma espécie de tratamento personificado, onde cada 

telespectador é convidado a “bater um papo” com o apresentador e, ainda, colaborar 

com a elaboração do telejornal sugerindo pautas, enviando perguntas para os debates, 

além de fotos e vídeos que muito provavelmente serão exibidos. (MAIA, 2011, p. 11). 

 Essas estratégias para atrair a atenção do telespectador estão cada vez mais sendo 

discutidas. Afinal, como dito anteriormente, os telejornais precisam competir com as mídias 

sociais. E é em busca de atenção que dia após dia, os jornais de diversas emissoras vão se 

reinventando e se adaptando às novas demandas. 

 

3 Jornal Nacional 

 1º de setembro de 1969: data marcante para o telejornalismo da TV Globo. Registros 

históricos, compilados no livro Memória Globo (2004), datam este dia como o início da 

transmissão do Jornal Nacional (doravante JN), o primeiro telejornal em rede nacional no país, 

nascido em meio à ditadura militar. Antes do surgimento do JN, o jornalismo da Globo se 

baseava em matérias com alcance regional. 

 Valério Cruz Brittos e César Bolaño (2005 p. 19) afirmam que “a Globo encontrou o 

mercado brasileiro na sua adolescência” e que depois de tê-lo ingressado, passou a dar um novo 

rumo. Em 2005, a rede de televisão completou 40 anos no ar e já naquela época, havia passado 

por muita coisa. 

Ao completar 40 anos a senhora segue viçosa, mas já apresenta claramente as marcas 

do tempo [...] acostumada que estava à liberdade com que foi tratada durante o regime 

militar. Assim, contraiu uma dívida que compromete seu futuro. Também teve que 

diversificar suas operações, perdendo algum terreno na TV de massa, ganhando na 

segmentada e na internet – mas não nas telecomunicações. (BRITTOS e BOLAÑO, 

2005. p. 19 e 20). 
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    Passada esta época, foi hora de inovar e criar o telejornal que futuramente conquistaria 

a atenção do público em todos os cantos do Brasil. Hoje, 50 anos depois da noite de estreia do 

JN, há muita história para ser relembrada.  

    Ainda de acordo com o livro Memória Globo (2004 p. 24), naquele 1º de setembro o 

país inteiro ficou em silêncio para acompanhar o que seria, mais tarde, o programa com a maior 

audiência da história da televisão brasileira.   

    Às 19h45 foi a hora em que tudo foi posto à prova. Todo o conteúdo preparado, tudo 

o que havia sido pensado. Era chegado o momento de entregar o conteúdo ao público pela 

primeira vez. 

A manchete do dia informava que o presidente Costa e Silva recuperava-se de uma 

crise circulatória e que o governo estava entregue a uma junta militar formada pelos 

ministros Augusto Rademaker, da Marinha, Lira Tavares, do Exército, e Márcio de 

Souza Melo, da Aeronáutica. Em seguida, foi exibida uma declaração de 46 segundos 

do ministro da Fazenda, Delfim Netto. Logo depois, Hilton Gomes anunciou a 

transmissão direta de Porto Alegre, terra do presidente Costa e Silva, com a 

repercussão do Ato Institucional nº12, que transferia os poderes de governo à Junta 

Militar e não ao sucessor legal, o vice-presidente Pedro Aleixo. (MEMÓRIA 

GLOBO, 2004, p. 24) 

 De acordo com Karla Souza (2010 p. 2), inicialmente, o sistema de transmissão em rede 

do JN era para Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, em pouco tempo, a 

cobertura foi ampliada para todos os estados, atingindo assim os quatro cantos do país. O 

telejornal hoje é veiculado em todo o território nacional, por meio de aproximadamente 130 

canais de TV, entre emissoras e afiliadas da TV Globo. 

 Com o passar dos anos elementos foram sendo adicionados às apresentações. Um bom 

exemplo disso é a previsão do tempo. Desde 1991 o quadro – que dura aproximadamente 55 

segundos, é apresentado diariamente no telejornal por alguém especializado em meteorologia, 

contando com os recursos de artes, mapas, entre outras coisas, como veremos mais 

profundamente na análise. 

 O JN possui ainda outros recursos interativos com a própria equipe, como a participação 

de repórteres ou até mesmo comentaristas sobre assuntos mais segmentados. Mas em se 

tratando da linguagem do JN, muita coisa pode ser esperada. O editor-chefe do telejornal, 

William Bonner (2009 p. 145) descreve a escalada, por exemplo, - que também será 

contemplada na análise – como uma espécie de “cardápio”. 
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Tudo o que nós vimos até aqui diz respeito àquele telejornal que todos nós 

conhecemos em seu formato típico. Dois apresentadores sentados diante de uma mesa, 

alternando-se na apresentação de notícias variadas, de diversas temáticas, ao longo de 

segmentos divididos por intervalos comerciais. Eles começam com uma espécie de 

“cardápio” do dia, com manchetes curtas dos temas principais. Depois, ao longo do 

programa, às vezes os apresentadores introduzem reportagens pré-gravadas por 

colegas repórteres, às vezes chamam a participação dos repórteres ao vivo, outras 

tantas eles próprios se encarregam de apresentar as informações, com ou sem o apoio 

de imagens que ilustram o que estão dizendo. Isso é um Jornal Nacional em seu 

formato clássico. (BONNER, 2009, p. 145). 

 Bonner ainda acrescenta que o objetivo do JN é mostrar o que de mais importante 

aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, com isenção, pluralidade, clareza e correção. Além 

disso, lista cinco procedimentos, que fazem com que o jornalismo tenha uma linguagem mais 

adequada: 

1. Flexionar os verbos em seu tempo real. Passado é passado, presente é presente, 

futuro é futuro. É assim que as pessoas comuns falam. Somos pessoas comuns. 2. 

Utilizar termo de compreensão mais imediata, para a maioria das pessoas [...] 3. Botar 

adjetivos, quando necessários, depois de substantivos [...] 4. Desdobrar frases muito 

longas em outras mais curtas. Porque frase longa demais é instintivamente reduzida 

por quem fala de forma natural, até mesmo para preservar a própria respiração [...] 5. 

Evitar a intercalação de orações – e procurar construí-las na ordem direta. (BONNER, 

2009. p. 235). 

 

 Mas como todas as coisas, com o passar dos anos foi necessária uma adaptação por parte 

do telejornal. O modo de fazer jornalismo foi se moldando às demandas do país e do público. 

Resta saber se, e como, estas mudanças ocorreram. 

 No entanto, não foi apenas isso que se modificou dentro da estrutura do JN. Questões 

de audiovisual, como posicionamento de câmeras, cortes, entre outros, também foram de 

fundamental importância para a modernização do programa.  

 Cenários mais modernos, linguagem mais popular, interatividade por meio das 

plataformas digitais e muito mais. Uma série de jogadas para que fosse possível competir com 

as novas tecnologias que hoje são oferecidas, e uma tentativa de se manter como o telejornal 

mais popular e mais tradicional de todo o território brasileiro.  

 As adaptações dos cenários do telejornal são abordadas no livro Memória Globo (2004 

p. 92), mais precisamente na era de Hans Donner, que foi o criador da logomarca do JN e de 

diversos outros recursos visuais que estão presentes no telejornal até hoje. Em entrevista ao 

livro ele conta que a inspiração para criar o cenário do JN se deu a partir de sua paixão pelo 

espaço. “Dar a ilusão de uma grande dimensão sempre me fascinou”, destaca o designer. 
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O cenário criado por Hans Donner trazia as letras do selo JN em perspectiva ao fundo. 

Foi acrescentada mais uma parede, com dois monitores de cada lado, o que 

possibilitou o jogo de câmeras e maior movimentação dos apresentadores. [...] O 

primeiro cenário criado por Hans Donner ficou no ar por apenas dois anos. Em 1981, 

novamente sob sua responsabilidade, o visual do Jornal Nacional passou por mais uma 

mudança. Foi criada uma nova bancada e, ao fundo, um mapa-múndi em relevo passou 

a fazer parte do cenário. (MEMÓRIA GLOBO, 2004. p. 92-96). 

 

 E são estas e outras adaptações que vão ser abordadas na análise deste artigo, na 

comparação entre as três edições do JN, escolhidas para representar as mudanças realizadas no 

telejornal com o avanço da tecnologia.  

 

4 Análise 

As edições a serem analisadas foram escolhidas conforme a disponibilidade do material 

na internet. A primeira delas é do dia 24 de fevereiro de 1998, a segunda de 19 de julho de 

2008, e a terceira de 5 de maio de 2018, conforme mencionado na Introdução. 

 Para verificar se houve e quais foram as adaptações no JN com o passar dos anos, 

baseado no conceito e teorias da cibercultura, as edições foram divididas em tópicos para 

facilitar o entendimento. Portanto, as partes que vão ser analisadas são as seguintes: vinheta, 

escalada, selos das chamadas, previsão do tempo e cenário.  

 

4.1 Escalada: edição de 1998 

 A escalada é invariavelmente a primeira coisa a ser exibida em um telejornal. Nestes 

programas ela funciona como um resumo das principais notícias de cada edição. As 

informações são classificadas pelo grau de relevância da notícia ou das edições delas. 

No geral não há muitas modificações na escalada, nem mesmo com o passar dos anos. 

Contudo, no Jornal Nacional houve algumas alterações. Nesta primeira edição analisada os dois 

apresentadores fazem uma espécie de divisão das frases. Um deles inicia a informação e o outro 

a complementa, e é assim durante toda a escalada.  

 Já em 1998 o telejornal fazia o uso de imagens durante a leitura das manchetes. 

Enquanto os apresentadores informam quais as notícias que vão ser exibidas, vídeos ou até 

mesmo partes da reportagem aparecem na tela. Pode ser tanto um pedaço de uma entrevista ou 

até mesmo a passagem do repórter que complemente a frase que acabou de ser dita. Para isso 

se dá o nome de teaser. 
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Na época a duração média da escalada era de aproximadamente 50 segundos, e os 

apresentadores iniciavam o telejornal com leituras mais longas de até quatro manchetes. Mas 

isso não durou por muito tempo. Como descrito no livro Memória Globo (2004, p.33), são 

pequenas adaptações no formato do telejornal que permitem mudanças com resultados eficazes 

e bastante perceptíveis.  

 

4.2 Escalada: edição de 2008  

 Segundo diversas pesquisas realizadas no país, o “boom” da internet no Brasil começou 

a surgir a partir dos anos 2000. Com isso, a televisão se viu ameaçada por causa das “novas 

possibilidades que programas de compartilhamento e busca de conhecimento oferecem”, 

afirmam Barbosa, Castro e Tome (2005 p.47). Seguindo o pensamento dos autores, a 

preferência do público pelo meio de consumir conteúdo, começou a ficar dividida. 

Em 2008, o Jornal Nacional já começava, aos poucos, concorrer com a internet pela 

atenção dos telespectadores. Isso porque ganhou espaço e, como afirma Lévy (1999), permitiu 

um maior compartilhamento de informações entre os usuários. Por isso, os apresentadores 

adotaram uma nova linguagem para a escalada, com efeitos significativos na busca pela atenção 

deste público. O que antes era lido alternadamente de maneira rápida e ágil, conforme cita o 

livro Memória Globo (2004 p.33), em 2008 passou a ser falado de forma mais sutil. 

 A produção passou a tomar mais cuidado com o uso das palavras. Ao invés de utilizarem 

menos manchetes com frases mais longas, os apresentadores passaram a investir em frases mais 

sucintas e mais notícias em destaque. Uma estratégia que, segundo Bonner (2009 p.235) é mais 

adequada no modelo adotado pelo telejornalismo. 

 Com essa mudança, mesmo dando ênfase a mais notícias do que antes, a escalada 

diminuiu seu tempo médio. Após a última década, essa parte inicial do telejornal passou a ser 

de aproximadamente 40 segundos.  

 

4.3 Escalada: edição de 2018 

 A mudança mais perceptível na escalada desta década é o corte de câmeras. Enquanto 

em anos anteriores o enquadramento ficava apenas no apresentador que estava falando, neste o 

plano fica aberto mostrando ambos na bancada. 
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 Conforme passaram os anos, a linguagem dos apresentadores ficou ainda menos formal 

e mais coloquial. Com a popularização da internet e com diferentes meios de acesso a estes 

conteúdos, eles precisaram se adaptar aos diferentes tipos de público. As frases são menos 

complexas e mais claras, para facilitar o entendimento de todos que assistem ao telejornal. 

 Seguindo os preceitos da cibercultura, explicados por Lévy (1999), uma das grandes 

mudanças apresentadas na televisão com o avanço da internet e das tecnologias, foi anunciada 

na escalada desta edição. Ao final da leitura das principais notícias, os apresentadores 

comunicaram que a partir daquele momento, os brasileiros poderiam enviar vídeos dizendo o 

que esperavam para o futuro do país.  

 Neste caso, a mudança não foi apenas no Jornal Nacional. Contudo, o telejornal 

participou deste momento e exibiu em sua programação uma série de vídeos enviados por 

telespectadores. Pessoas fazendo denúncias, reclamações, e dando sugestões. Uma ação que 

Recuero (2009, p.81) classifica como “cooperação”, que seria o “processo formador das 

estruturas sociais”. Um momento marcante e significativo na transição do jornalismo que, aos 

poucos, foi se modificando para ter espaço nesta nova realidade tecnológica.  

 Em 1997 Nilson Lage (1997, p. 26) já descrevia o quanto a internet pode ser benéfica 

para a comunicação e o quanto ela “maximiza a utilização de redes”. De fato, nesta edição 

podemos ver apenas uma pequena parte de toda a interatividade que se faz possível com estes 

recursos. Apenas mais uma prova de que, como defende a autora Miranda (2011 p. 5) a 

tecnologia pode contribuir – e muito, para um jornalismo mais colaborativo, onde os 

telespectadores participam ativamente das notícias que vão ser exibidas na programação. 

 

4.4 Vinheta: edição de 1998 

A vinheta de abertura é rodada logo após os apresentadores lerem a escalada. No caso 

do Jornal Nacional, uma vinheta curta é exibida antes da entrada do programa, junto com a 

trilha do telejornal enquanto alguns patrocinadores são anunciados antes do início da 

programação. 

Já na vinheta longa da edição de 1998, algumas animações eram apresentadas: a sigla 

JN sai de um globo que parece estar em um céu estrelado e vai aumentando de tamanho 

conforme chega ‘mais próximo’ da tela. 
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Vinheta do telejornal em 1998: 

  

        Fonte: Jornal Nacional (1998). 

 

A trilha que acompanha a vinheta desde essa época, já é marca registrada do telejornal. 

Quando os apresentadores terminavam a escalada e subia o som para rodar o vídeo anunciando 

a abertura de mais uma edição, o tempo médio era de 13 segundos até um dos dois chamar a 

primeira matéria do dia. 

A vinheta serve para, além de dar início à programação, prender a atenção de 

telespectadores que podem estar dispersos. Como afirma Maia (2011), são algumas das 

estratégias utilizadas para atrair e prender a audiência. 

 

4.5 Vinheta: edição de 2008 

 Já na edição de 2008, dez anos mais tarde, algumas mudanças na vinheta de abertura 

são perceptíveis. Começando pelo tempo que é menor, durando agora dez segundos. A 

animação do vídeo também foi modificada, ficando ainda mais interativa com o ambiente onde 

estão os apresentadores. Inicialmente a sigla JN se forma na tela em tons de azul, depois se 

funde em um fundo preto e passa a mostrar a redação onde fica a equipe de produção do 

telejornal, até parar no ângulo de frente para os apresentadores sem cortes.  
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Vinheta do telejornal em 2008: 

  

Fonte: Jornal Nacional (2008). 

 

Já naquela época os recursos de audiovisual passaram a ser mais explorados, e diversas 

mudanças começaram a ocorrer. Um avanço importante para o telejornalismo como afirma 

Araújo (2016 p.4). Além de a equipe aparecer abaixo – com a bancada em destaque em um 

plano mais alto – já na abertura, no fundo podemos ver duas vezes a sigla JN em tons diferentes 

de azul – que com o passar dos anos se consolidou como a cor do telejornal, além de um globo 

terrestre virtual com a mesma sigla girando ao redor, o que dá uma impressão de interação com 

o ambiente ainda maior. 

A partir desta década, os recursos interativos do audiovisual passaram a ser utilizados 

no telejornal com ainda mais intensidade, conforme a tecnologia ia se popularizando. 

Parafraseando Pereira (2013) ia também trazendo novas possibilidades para dentro do 

jornalismo. Afinal, o Jornal Nacional passou a realizar diversas transformações conforme as 

mídias digitais iam se popularizando. 

Um exemplo disso é o diálogo com outras pessoas – sejam entrevistados ou especialistas 

de alguns quadros – dentro do próprio estúdio, além da interatividade também com o público. 

Mas sem necessariamente ter este contato direto. Por exemplo: Pierre Lévy (1999) defende que 

todos os meios geram a possibilidade de uma interação, inclusive a televisão. Isso porque, para 

ele, a informação terá diversas interpretações “uma vez que a mensagem midiática será lida, 

ouvida, vista por milhares ou milhões de pessoas dispersas”. 
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4.6 Vinheta: edição de 2018 

 A vinheta desta edição apresenta vários pontos diferentes das anteriores, começando 

também pelo maior tempo de duração: 20 segundos. Além disso, ao final da escalada nenhum 

vídeo entra na tela. A câmera apenas troca de posição, passando a mostrar toda a redação de 

1.370m² do telejornal, que passou a integrar equipes da TV e da Internet, de acordo com 

Memória Globo (2018). Enquanto isso, em uma tela projetada ao redor da bancada, diversas 

linhas feitas com efeito gráfico surgem no cenário.  

Vinheta do telejornal em 2018: 

 

 Fonte: Jornal Nacional (2018). 

 

 Um pouco diferente da edição de 2008, esta não apresenta nenhum recurso de vídeo pré-

produzido durante a abertura, e também não realiza corte de câmera durante a vinheta. Seguindo 

o pensamento de Barbosa, Castro e Tome (2005), recursos tecnológicos como as linhas que são 

projetadas proporcionam uma autonomia e trazem ao telejornal uma maior interatividade 

visual. Nesta edição, os efeitos virtuais que o novo Jornal Nacional oferece são uma prova de 

que o telejornalismo e a tecnologia podem caminhar juntos. 

 Pereira (2013 p. 5) defende que o avanço da tecnologia criou novas possibilidades e 

também novos desafios ao jornalismo. No entanto, a utilização de ferramentas inovadoras, 

assim como as que são apresentadas no Jornal Nacional, provoca efeitos no modo de fazer o 

telejornal. Uma vez que recursos com características virtuais são apresentados em uma 

programação, o telejornalismo passa a fazer parte deste mundo tecnológico, onde as 

possibilidades se tornam infinitas. 
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4.7 Selos na chamada das matérias: edição de 1998 

 Em 1998 alguns recursos audiovisuais já eram utilizados na apresentação do Jornal 

Nacional. No entanto, como já foi apresentado, muitos deles surgiram após os anos 2000. O uso 

recorrente de selos para assuntos específicos nas chamadas das matérias, foi um deles. Nesta 

edição por exemplo, os apresentadores ainda não contavam com isso. 

Selos no telejornal em 1998: 

 

           Fonte: Jornal Nacional (1998). 

 

 O selo normalmente é utilizado na chamada de matérias segmentadas, como por 

exemplo de política ou economia. Serve como um recurso para nortear o telespectador sobre o 

assunto que vai ser abordado, além de proporcionar uma passagem mais suave entre uma notícia 

e outra. 

Pensando no que Bonner (2009) declara, sobre os recursos audiovisuais serem utilizados 

no telejornalismo para prender a atenção do telespectador, a produção do programa precisou 

criar outras alternativas de fazê-lo. 

 

4.8 Selos na chamada das matérias: edição de 2008 

 A partir dos anos 2000, a adoção dos selos nas chamadas de matérias tornou-se bastante 

comum. Com o aumento do uso da internet e das tecnologias, ficou mais fácil e cômodo projetá-

los. O Jornal Nacional foi um dos pioneiros no uso deste recurso e, aos poucos, como citam 

Brittos e Bolaño (2005 p.43) foi criando um padrão no modo de fazer televisão, que perdura até 

os dias atuais. 
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Nesta edição de 2008, o uso de selo pode ser visto em diferentes tempos do telejornal. 

Não existe necessariamente um padrão para a utilização deste recurso visual. Ele pode ser visto 

tanto na chamada de alguma matéria, quanto na leitura de uma nota pelada. 

Selos no telejornal em 2008: 

 

          Fonte: Jornal Nacional (2008). 

 

Neste caso, conforme é mostrado na imagem acima, a apresentadora lê a cabeça de uma 

matéria sobre o perigo nas estradas federais, e enquanto fala, o telespectador pode visualizar o 

selo para ter um norte sobre o que vai ser tratado na reportagem. Em tons de verde, a imagem 

possibilita a quem assiste uma sensação de movimento. 

 É importante ressaltar que a criação destes recursos é possível por causa do avanço das 

tecnologias. Eles são feitos por meio de ferramentas como computadores, por exemplo. Essa 

criação vai ao encontro do que prega Recuero (2009), quando diz que os computadores 

permitem expressões para a comunicação. 

 

4.9 Selos na chamada das matérias: edição de 2018 

Na edição de 2018 o uso de selos continua sendo bastante recorrente. No entanto, a 

melhora na qualidade do recurso é perceptível. Com o passar dos anos, cada vez mais, as mídias 

digitais foram se preocupando com a qualidade nos padrões de imagem. Com isso foram 

modificando e aprimorando os recursos disponíveis.  

Na imagem abaixo, por exemplo, podemos observar o apresentador e, ao fundo, a 

projeção da bandeira da Síria, e ao lado o mapa do território sírio. 
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Selos no telejornal em 2018: 

 

          Fonte: Jornal Nacional (2018). 

 

 Diferente da edição anterior, nesta o selo de fato apresenta um movimento. Mais uma 

característica do desenvolvimento dos recursos audiovisuais. Isso contribui para deixar o 

telejornal mais atrativo e interativo, como cita Araújo (2016 p.2) em uma busca constante na 

tentativa de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos.  

 O que pode ser observado neste selo é a opacidade da imagem. Enquanto na edição 

anterior ele aparece cobrindo completamente o fundo da tela, nesta ainda dá para ver parte da 

redação ao fundo do apresentador.  

Pequenas adaptações nos elementos que se somadas, resultam em grandes 

transformações positivas para o telejornal. Mais uma tentativa de reinventar o “fazer 

telejornalístico”, como defende Maia (2011). A autora acredita que é necessário buscar 

maneiras alternativas de apresentar um conteúdo, para prender a atenção e diferenciar as 

informações que vão ser exibidas. 

 

4.10 Previsão do tempo: Edição de 1998 

 Seguindo os pensamentos de Pereira (2013 p. 2), quando diz que o principal fator de 

todas as transformações que estão sendo acompanhadas são, de fato, as tecnologias da 

comunicação, um outro quadro do Jornal Nacional se modificou com o passar dos anos: a 

previsão do tempo. 
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 Este foi um recurso adotado pelo telejornal na década de 90, onde um apresentador faz 

um breve resumo sobre o que pode se esperar para o tempo no país. 

 

Previsão do telejornal em 1998:  

 

          Fonte: Jornal Nacional (1998). 

 

Na primeira edição analisada podemos perceber uma qualidade não muito alta do mapa 

indicando as temperaturas no Brasil. Naquela época, o apresentador não possuía muitos 

recursos para o quadro, apenas a imagem com as temperaturas, nas quais ia apontando e tecendo 

comentários sobre o clima em cada região.  

De acordo com o que foi descrito em Memória Globo (2004), essas imagens eram 

projetadas com o uso do chroma-key – um pano verde, onde havia apenas marcações para a 

apresentadora do tempo ter noção de onde ficaria cada elemento do mapa. 

   Além disso, a previsão do tempo entrava ‘seca’ no telejornal. Não havia uma vinheta 

ou anúncio por parte dos apresentadores. Além disso, ainda no início, os apresentadores do 

tempo passavam alguns segundos de costas para a câmera. Características que, segundo o livro 

Memória Globo (2004), se modificaram com o passar dos anos. 

 

4.11 Previsão do tempo: edição de 2008 

    Algumas adaptações na forma como a previsão do tempo era apresentada da primeira 

edição analisada para esta, são claras. Graças ao avanço da tecnologia e às necessidades de 
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evolução que a cibercultura impunha na época, como, por exemplo, ter uma informática que 

permitisse tratar e transformar as informações antes de dispor ao público, citado por Lévy 

(1999, p. 32), os apresentadores do tempo passaram a contar com recursos mais sofisticados. 

 

 

Previsão do telejornal em 2008: 

 

  Fonte: Jornal Nacional (2008). 

   Mais uma vez o avanço da tecnologia e, principalmente, dos computadores entra em 

cena. Como pode ser observado nas imagens acima, o apresentador do tempo passa a ter algo 

além do mapa com as temperaturas. Depois de anunciar a média para cada estado do país, a 

apresentadora se volta para outro lado do cenário, onde surge um segundo recurso visual. 

   Nesta espécie de tabela gráfica, é possível que o telespectador veja com mais detalhes 

em regiões determinadas se vai chover ou fazer sol – inclusive, consegue avaliar isso apenas ao 

olhar para a televisão, sem a necessidade de ouvir o que a apresentadora diz. Recurso este que 

com o passar do tempo se mostrou bastante atrativo para o público, provando mais uma vez 

que, como diria Barbosa, Castro e Tome (2005 p. 46), os aparatos tecnológicos geram 

“autonomia e empoderamento”. 

 

4.12 Previsão do tempo: edição de 2018 

Já são anos de apresentação diária do quadro sobre a previsão do tempo. Atualmente, 

muitos telespectadores assistem à programação do telejornal na expectativa pelo momento em 

que o apresentador do tempo vai aparecer. Criou-se com o passar do tempo uma espécie de 
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vínculo com o público relacionado a este segmento. Nesta edição podemos perceber a 

continuidade do uso de recursos gráficos para representar visualmente as notícias do tempo, 

com movimento nas imagens. No entanto, com uma melhoria significativa na qualidade do que 

é apresentado. E inclusive com a possibilidade de mais informações ao público. 

 

 

Previsão do telejornal em 2018: 

 

     Fonte: Jornal Nacional (2018). 

 

 Além destes avanços gráficos, o Jornal Nacional passou a contar nesta década com um 

outro recurso: a interação por parte do telespectador. Por meio da internet, o telejornal recebe 

fotografias relacionadas ao clima nas mais variadas regiões e aí então, as exibe na hora do 

quadro. Geram assim, como defende Miranda (2011, p. 5), uma expansão na oportunidade de 

participação do público. O que vai ao encontro também do que Recuero (2009, p. 82) descreve 

ao citar que essa interação acaba se tornando uma “relação social”. 

  Ainda nesta edição podemos perceber uma outra mudança que causou surpresa no 

telejornal. Como dito anteriormente, na primeira edição analisada não havia nem mesmo um 

anúncio que precedia o quadro. Já nesta década, um dos apresentadores do telejornal levanta da 

bancada, vai até um telão, e não apenas chama, mas também conversa com o apresentador do 

tempo. Isso causou uma sensação de ainda mais interatividade por parte do telejornal. Se na 

década de 1990 tudo era muito estático, a partir daqui começou a não ser mais. 
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Previsão do telejornal em 2018: 

 

          Fonte: Jornal Nacional (2018). 

Em 2011 Maia (p. 11) já descrevia a tentativa dos telejornais de conseguirem mais 

interatividade. Ela diz que estão todos em uma busca por uma nova linguagem, para conseguir 

uma maior interação. 

E é justamente isso que o Jornal Nacional começou a buscar a partir deste momento. 

Uma mudança que, para muitos, pode ser considerada pequena, mas a ação de sair da bancada 

e caminhar pelo estúdio é uma transformação e tanto para um programa jornalístico televisivo. 

Algo que vai muito além da melhoria dos recursos gráficos, mas que faz com que o telejornal 

se torne mais atrativo e informativo.  

 

4.13 Cenário: edição de 1998  

 Dentre tudo que envolve o conceito da cibercultura, definido por Levy (1999) como um 

espaço de comunicação aberto pela interconexão dos computadores, a capacidade de 

transformação através da tecnologia é a que mais se sobressai neste caso.  

O cenário de um telejornal é capaz de dizer muito sobre ele. Por isso, ao longo dos anos, 

com o auxilio de novos recursos tecnológicos que se reinventavam a todo instante, o Jornal 

Nacional buscou transformar os cenários para acompanhar todo esse desenvolvimento. 
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Nesta edição, o que se pode observar é o tradicional modelo de: uma bancada e dois 

apresentadores. Alguns recursos visuais já eram utilizados nesta década, como por exemplo o 

selo do JN ao fundo do estúdio e um maior na parte superior, conforme já mencionado. 

 

 

 

Cenário do telejornal em 1998: 

 

      Fonte: Jornal Nacional (1998). 

Os selos faziam parte do cenário, e apareciam tanto no plano aberto da câmera, quanto 

no enquadramento fechado em cada um dos apresentadores. Além disso, a imagem era estática, 

ou seja, não apresentava nenhum movimento. 

 Conforme descrito no livro Memória Globo (2004 p. 92), o cenário com JN ao fundo 

foi desenvolvido por Hans Donner anos antes desta edição ir ao ar. Os cenários da Rede Globo 

são criados para gerar confiança e para passar credibilidade aos telespectadores. Por estes e 

outros motivos, o cenário ficou quase como sendo uma marca registrada no telejornal, embora 

muitas coisas tenham sido adaptadas com o passar do tempo. 

  

4.14 Cenário: edição de 2008 

 Bonner (2009 p. 145) já descrevia que o formato típico do Jornal Nacional era este com 

dois apresentadores e uma bancada, e isso permaneceu e permanece até os dias de hoje. Além 

disso, ainda nesta década alguns detalhes foram mantidos, principalmente para preservar a 
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identidade visual do telejornal, o que fazia com que ele fosse reconhecido de imediato pelo 

público. Mas graças ao desenvolvimento da cibercultura e das novas tecnologias, já em 2008 o 

Jornal Nacional podia contar com recursos diferentes e ainda mais atrativos. A bancada, mais 

moderna, passou a ter alguns elementos de fundo, tanto gráficos quanto virtuais reais.  

Em um enquadramento mais elevado, os apresentadores ficavam à frente e acima da 

equipe de produção do telejornal. Mas o cenário também ganhou outros recursos visuais: um 

grande globo terrestre, feito pelo designer gráfico Hans Donner. Além de passar a sensação de 

ver tudo em diferentes “níveis”, o chamado efeito tridimensional. 

Cenário do telejornal em 2008: 

 

      Fonte: Jornal Nacional (2008). 

 

  No livro Memória Globo (2004 p. 92), Hans Donner conta que dar a ilusão de dimensão 

nos cenários do telejornal foi sempre uma grande paixão para ele, e que isso é resultado de sua 

paixão pelo espaço.  

As cores da bancada e do piso do cenário ganharam tons mais claros, causando um 

contraste com o azul que sempre esteve presente nas características visuais do telejornal. Aos 

poucos, seguindo o desenvolvimento da tecnologia, o telejornal foi se moldando. E como 

afirmam Brittos e Bolaño (2007), foi criando uma certa colaboração entre a televisão e os 

recursos que eram disponibilizados na internet. 

 

4.15 Cenário: edição de 2018 

Foi nesta década que o Jornal Nacional teve a maior transformação no cenário. Efeitos 

gráficos e virtuais muito realistas, frutos de uma tecnologia bem mais avançada do que a vista 
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em edições anteriores. Graças à Cibercultura defendida por Levy (1999), aos novos caminhos 

do telejornalismo defendidos por Maia (2011). Segundo essa autora, os jornalistas de televisão 

têm buscado rotas alternativas para poder competir com a internet e outras tecnologias. Graças 

ao desenvolvimento tecnológico, a televisão e a internet podem trabalhar juntas e trazer 

benefícios uma à outra. Conforme defendido por Araújo (2016), o Brasil inteiro pôde 

acompanhar o impacto das novas tecnologias em um cenário de telejornal.  

Cenário do telejornal em 2018: 

 

Fonte: Jornal Nacional (2018). 

Seguindo com os tons de azul que já faziam parte do padrão do Jornal Nacional citado 

por Bonner (2009 p. 145), o cenário do telejornal passou a contar com inúmeros recursos 

gráficos. Começando pelo local onde hoje fica a bancada dos apresentadores.  

Em uma espécie de disco, eles se posicionam no centro do ‘palco’. Pelos recursos 

apresentados, dá a impressão aos telespectadores de estarem cercados por linhas, telões e 

diversos objetos criados com a inteligência de computadores. 

 Alguns detalhes, no entanto, ainda são preservados de edições passadas. Como por 

exemplo a presença da equipe de produção, que agora se molda ao novo formato de 

apresentação, e contorna todo o círculo em que os apresentadores ficam, estando agora no 

mesmo nível de altura da bancada. 

A partir desta edição, o telejornal passou a contar com um cenário muito mais virtual, 

evidenciando as possibilidades que a tecnologia traz consigo. De acordo com registros do 

Memória Globo (2004), uma tela de LED retrátil – com 16 metros de largura, três de altura e 
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pesando aproximadamente três toneladas – foi instalada ao fundo da redação, o que possibilitou 

um efeito 3D aos recursos gráficos que agora são utilizados no estúdio. Além disso, com a 

redação aparecendo ao fundo, o telejornal começa a passar ao público a certeza de que a notícia 

não é levada apenas pela dupla de apresentação, mas sim, por uma grande equipe que trabalha 

para que a informação seja passada. 

As artes que são apresentadas ao longo do telejornal, a partir daquele momento puderam 

ser vistas de diferentes perspectivas, seguindo o movimento que as câmeras fazem. A 

transformação no cenário do telejornal nesta década, é apenas mais uma prova de todo o avanço 

que a tecnologia pode proporcionar. Um pensamento que vai de encontro ao que Wolton (2003 

p. 82) defende. O autor acredita que o uso frequente destes recursos e da internet pode acabar 

estagnando a população. No entanto, pelo menos neste caso, modificações assim, que 

possibilitam uma maior interação com o público, como cita Maia (2011 p. 11), acabam de uma 

forma ou outra trazendo inúmeros benefícios para, seja qual for, o telejornal. 

Mesmo com tantas mudanças, seja no cenário, nos recursos gráficos ou no modo de 

interação, o telejornalismo continua em uma constante evolução. Com isso, entende-se que este 

processo de adaptação e avanços ainda está longe de ter um fim. Afinal, os programas de 

jornalismo televisivo podem continuar sofrendo mudanças, na medida em que forem 

acompanhando o processo de evolução da internet e de todas as tecnologias.  

Recuero (2009) usa os atores, os nós e a rede como uma metáforas para se referir às 

interações que os usuários realizam dentro da internet. E Lévy (1999) por sua vez, afirma que 

as redes estão em expansão e que a cada novo nó, podem surgir produtores e emissores de novas 

informações. Desta forma, é possível imaginar o quanto os veículos de comunicação têm 

buscado novos caminhos para competir com a expansão da internet. Mas não apenas isso, afinal, 

o jornalismo sempre sofreu e vai continuar sofrendo alterações, principalmente com os novos 

meios que surgem praticamente todos os dias. Cabe aos veículos lutar contra isso ou, assim 

como fez o Jornal Nacional, adaptar-se e tirar o melhor da situação.  

 

5 Considerações finais 

 A adaptação faz parte da vida do ser humano. Diariamente vivemos exemplos disso, e 

com o jornalismo não seria diferente. Nos últimos anos a sociedade foi desenvolvendo 

ferramentas cuja capacidade, por vezes, é inimaginável. Softwares, computadores cada vez mais 
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modernos, dentre tantas outras coisas que nos permitem ter infinitas possibilidades. Foi graças 

a isso que o Jornal Nacional se desenvolveu e se adaptou. 

O telejornal foi capaz de moldar-se à essa nova realidade, buscando recursos para 

acompanhar a expansão das tecnologias que crescem a cada dia. O que podemos tirar disso tudo 

é se a internet foi, de fato, benéfica ao Jornal Nacional como um todo? Não há como discordar 

que ela abriu novos caminhos. Possibilitou ao programa competir a atenção do público com 

tantas outras mídias digitais.  

Conforme pôde ser analisado neste artigo, autores como Meyer (2007) acreditavam que 

o jornalismo entraria em colapso com a chegada da internet. Felizmente, não foi o que 

aconteceu com o Jornal Nacional, que buscou fazer parte deste universo, estando presente 

dentro dessas mídias digitais. Por outro lado, Araújo (2016, p. 02) confirma que esse 

desenvolvimento fez-se necessário, uma vez que o foco do jornalismo televisivo é “informar e 

entreter”. 

 A mudança do telejornal foi perceptível com o passar dos anos, no entanto, isso ainda 

não acabou. À medida em que a tecnologia e a internet forem se desenvolvendo, a programação 

também irá. Nesse sentido, os objetivos desta pesquisa foram alcançados, uma vez que mostrou 

a modificação dos cenários, o acréscimo de recursos gráficos e as novas plataformas – assim 

como interatividade, tanto com o telespectador como entre os próprios apresentadores –, 

oferecidas pelo Jornal Nacional com estes novos recursos tecnológicos. 

  O que foi descrito neste artigo representa apenas uma pequena parte de todo o universo 

da cibercultura, das novas tecnologias e do que elas são capazes de proporcionar. Aqui, o Jornal 

Nacional foi o objeto de estudo escolhido para análise. No entanto, este mesmo estudo pode ser 

muito mais aprofundado, abrangendo diferentes temas acerca do assunto. Como, por exemplo, 

comparar as tecnologias que o Jornal Nacional oferece com as de telejornais concorrentes. 

 O tema torna-se indispensável no cenário atual do mundo. Além dos autores que foram 

trazidos neste artigo, há muitos outros trabalhando com assuntos pertinentes e parecidos na 

mesma linha dos que aqui foram vistos. Henry Jenkins lançou no ano de 2006 o livro “Cultura 

da Convergência” onde trata das novas mídias e as transformações proporcionadas com o 

agrupamento delas.  

Em setembro de 2015 o mesmo autor publicou a “Cultura da Conexão: Criando valor e 

significado por meio da mídia propagável”, uma outra obra que vale a reflexão sobre esta 
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realidade, onde Jenkins trata da propagação dos conteúdos nestes meios de comunicação sociais 

e digitais. 

Sabe-se que o surgimento de novas ferramentas tecnológicas está longe de cessar. Por 

isso cabe aos velhos, aos novos e aos ainda não-jornalistas estarem atentos a isso, para que a 

profissão possa a cada dia se reinventar e não ficar obsoleta. Embora, claro, ainda existam 

veículos de comunicação que se dão bem com uma forma mais ‘tradicional’ de repassar a 

notícia. 

 A tecnologia acaba exigindo uma adaptação cada vez mais rápida por parte destes 

veículos de comunicação. Este acaba sendo um dos principais desafios atuais do jornalismo. 

Podemos nos basear no que mudou desde que o jornalismo surgiu no mundo – registros 

históricos datam o ano de 69 A.c., quando o Imperador Romano Júlio César criou a chamada 

Acta Diuna para divulgar os feitos da época e informar à toda população sobre o Império. De lá 

para cá, a profissão já passou por momentos bons, ruins e até mesmo muito graves – quando o 

diploma deixou de ser necessário para exerce-la em 2009, por exemplo. Mas diante de tudo, 

deu a volta por cima. 

 E é disso que o jornalismo precisa ainda hoje. Assim como o Jornal Nacional, que 

passou por cima das dificuldades, se reinventou, buscou soluções para não apenas competir, 

mas se juntar com a tecnologia. São mudanças como esta que, dia após dia, vão levar o 

jornalismo adiante e fazer com que continue sendo parte de toda a história. 

Disso podemos tirar a lição de que as tecnologias podem sim ser benéficas ao jornalismo 

atual, conforme foi apresentado na análise deste trabalho. No entanto, é preciso estar atento a 

outras demandas da profissão, como por exemplo, a qualidade do conteúdo. No caso de Wolton 

(2003), o autor não nega que essas novas ferramentas são importantes, mas alerta que elas 

sozinhas não são capazes de informar.  

Com isso, é possível concluir que a tecnologia por si só não educa, não informa e não 

forma bons profissionais e bons cidadãos. Hoje é importante que ambas caminhem lado a lado, 

para que juntas consigam manter a boa prática jornalística de prestar um serviço com uma boa 

apuração, com objetividade e principalmente, levando consigo sempre a verdade e nada além 

dela. 
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