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Resumo 
 

O objetivo desta pesquisa é realizar um estudo de recepção que possa indicar quando 

os conteúdos, os formatos e as narrativas, já desenvolvidos ao longo dos anos pelos jornalistas 

de televisão, podem ser apenas transferidos para a produção nos novos suportes, sem alteração 

nas rotinas de produção. E quando tudo isso deve ser adaptado ou totalmente modificado para 

que não aconteçam perdas na produção de sentido.  

Com base numa metodologia etnográfica e qualitativa, será realizado um trabalho de 

campo, com a descrição das situações em diários de campo, que relatem as experiências dos 

pesquisadores nos locais de observação. Em primeiro lugar é preciso registrar e analisar a 

experiência dos entrevistados ao assistir determinados conteúdos (notícias de televisão) em 

tablets e smartphones.  

Lembrando que os estudos de recepção estão inclusos na percectiva dos estudos 

culturais, que não veem a recepção apenas como uma etapa do processo comunicacional, mas 

um espaço de produção de sentido (Martin-Barbeiro, 1997). Assim como acontece com a 

televisão, os estudos de recepção nos novos dispositivos precisam ter uma matriz diferente 

dos estudos de audiência, que estão ancorados em metodologias quantitativas e tratamento 

estatísticos dos dados (Cunha in Filho e Borges, 2011). 

Foi utilizado para o estudo o Jornal Nacional, principal produto jornalístico da Rede 

Globo, disponibilizado na íntegra através de um aplicativo chamado globo.tv+ tanto em 

tablets e smartphones. O aplicativo é um canal onde é possível assistir todos os vídeos da 

Globo na íntegra que pode ser instalado no Iphone ou Ipad, através da Apple Store. No projeto 

de pesquisa realizado anteriormente: “Jornalismo na TV digital: novos conteúdos, novas 

linguagens e novos formatos de notícias para os dispositivos móveis e portáteis”, foram 
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identificados, durante a análise de conteúdo, vários problemas, chamados de “ruídos de 

comunicação”. Questões como temporalidade das pautas (factual); enquadramentos (planos 

abertos ou muito fechados); tempo de duração das entrevistas (sonoras acima de 20”); 

participação do repórter (passagens); entre outros, que indicaram a necessidade de mudanças 

na apresentação das notícias, originalmente feitas para serem veiculadas na televisão. Os 

resultados devem ser  postos a prova com o estudo de recepção. A modificação do objeto de 

estudo e a escolha do Jornal Nacional se dá pela importância do telejornal, que é referência há 

mais de 40 anos no país, que, de acordo com o Ibope, alcançou no ano de 2012 audiência 

média mensal de 28 pontos contra 10 e 6 pontos de jornais televisivos do SBT e da Record 

respectivamente, e também pela possibilidade de estudar o novo aplicativo lançado pela 

Globo, chamado globo.tv+, no final do ano de 2012, apenas para o estado de Minas Gerais, 

com o intuito de testar a funcionalidade do aplicativo. 

Os resultados alcançados foram a categorização dos principais problemas encontrados 

na análise de  conteúdo. Ainda está sendo elaborado questionário para as entrevistas do estudo 

de recepção, com o propósito de entender o momento de transição da plataforma de televisão 

analógica para a digital. Invertendo a lógica, de adaptar os conteúdos aos meios tecnológicos, 

para indicar novas possibilidades de uso que podem ser implementadas. 
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