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Introdução

As transformações no campo da 
comunicação, decorrentes da aceleração no 
processo de criação e produção de ferramentas 
tecnológicas, estão ganhando cada vez mais 
espaço nessa configuração e contextualização em 
que vivemos. Há séculos, muitas descobertas e 
ideias se perdiam, pois não eram divulgadas ou 
catalogadas para acesso da maioria da população. 
Não precisamos ir tão longe para perceber que 
essas perdas causaram atraso no desenvolvimento 
científico, tecnológico e até cultural da população. 
Exemplo disso são as Leis de Mendel, que tratam 
sobre genética e só foram redescobertas em 1900 
(BUSH, 1945)1. Isso ocorreu pelo fato de que não 
era feito o gerenciamento e controle do volume 
de informações disponíveis.

Atualmente, uma enorme parcela de 
informações está disponibilizada na internet, 
assim é possível obter informações fazendo uma 
varredura através de buscadores, que encontram 
informações em outras línguas, com temáticas 
parecidas e, até mesmo, com informações que 
acabaram de ser postadas. E, nesse sentido, 
a informação produzida por profissionais da 
comunicação, muitas vezes, perde no quesito 

1 Informações retiradas do site: <http://worrydream.com/
refs/Bush%20-%20As%20We%20May% 20Think%20(Life%20
Magazine%209-10-1945).pdf> - acesso em 18 de janeiro de 2016.

http://worrydream.com/refs/Bush - As We May%25 20Think (Life Magazine 9-10-1945).pdf
http://worrydream.com/refs/Bush - As We May%25 20Think (Life Magazine 9-10-1945).pdf
http://worrydream.com/refs/Bush - As We May%25 20Think (Life Magazine 9-10-1945).pdf
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velocidade, contextualização e, até mesmo, no 
sentido de estar presente no momento exato do 
acontecimento. 

Assim, a internet é uma grande aliada das 
pessoas que buscam por informações diversas. E 
na tentativa de alcançar o ritmo de informação, 
foram criadas plataformas e alternativas para 
tentar manter o jornalismo tradicional, porém, 
em outra configuração, agora de forma online. 
Esse fenômeno potencializa o que podemos 
denominar de “memória” (MIELNICZUK, 2003), 
e que está inserida nas redes, afinal, a memória 
nos possibilita buscar relatos e/ou informações 
divulgadas na rede mundial de computadores. 
Porém, precisamente, memória vai além das redes 
digitais conectadas. Ela está ligada diretamente ao 
ser humano de maneira social e cultural.

Portanto, este artigo repensa como a 
memória social se constrói e se recria de modo 
coletivo, substanciada pela mídia em seus diferentes 
meios e suportes. O texto pretende problematizar 
e dar vazão às novas mídias e às narrativas 
transmídias e como estas contribuem para os 
novos lugares de memória e a democratização 
das memórias, no sentido dos espaços que 
se abrem para além das narrativas oficiais, 
oportunizando narrativas não oficiais e relatos de 
amplas experiências por meio de testemunhos 
protagonizados por vozes de agentes mediados pela 
convergência midiática. Proposta essa realizada 
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em um ambiente educacional, em um projeto 
de extensão da Universidade Federal do Amapá. 
Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica e 
relato etnográfico de experimentações utilizando-
se de espaços e plataformas para a execução de 
narrativas transmidiáticas.

Memórias Sociais em Tempos de 
Convergência

Partindo do pressuposto da convergência 
midiática, é necessário repensar o papel da 
memória na televisão. Os relacionamentos intra 
e interpessoais com a sociedade estão diretamente 
atrelados a novos usos de aparatos midiáticos e 
redes de comunicação, proporcionando diferentes 
formas cotidianas de sociabilidade. Como proposta 
deste dossiê, de apresentar o lugar da memória 
diante do audiovisual, dos dispositivos móveis 
e de como a memória se reconstitui através 
da coletividade e sociabilidade, nos propomos 
a refletir sobre os novos lugares de memória 
subterrânea (POLLAK, 1989) impulsionada pelas 
redes sociais. 

Se conceitualizarmos memória, podemos, 
por um viés, entendê-la como um processo interno 
de pensamentos e lembranças, especificamente 
de manifestações do passado que se apresentam 
na mente de um indivíduo no momento presente. 
A memória é aquilo que nos permite armazenar 
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informações de outros tempos e trazê-las à tona 
acompanhadas de subjetividades e projeções 
sentimentais. 

O que nos interessa é pensar a memória 
enquanto caráter social, refletindo a memória 
para além da individualidade do indivíduo, e sim, 
interagindo memória com a coletividade, sociedade 
e tempo. Daí a importância de entender a memória 
como lembranças coletivas (HALBWACHS, 1950) 
que se reconstroem, também, coletivamente. 

Para Halbwachs, as memórias são 
construções e reconstruções de grupos sociais. E 
são estes grupos que determinam o que e como 
algo ou alguém será lembrando e até mesmo os 
lugares em que esta memória será evidenciada e 
preservada. Neste sentido, para que um fato fique 
gravado na memória, é necessário um ator e um 
fato. Ou seja, um testemunho. 

A antropóloga indiana Veena Das chama 
atenção para a importância do testemunho, 
pois este se ratifica em um microacontecimento 
(o fato de testemunhar) que é de imensa 
relevância para uma pessoa ou um grupo. 
Todos os microacontecimentos testemunhados 
tem essência política e social, porque agregam 
experiências de vida, que incluem dor, humilhação, 
alegria, angústia, tristeza, felicidade. Para a 
autora, testemunhar significa viver, experienciar, 
denunciar, enfrentar poderes disciplinadores e 
coercitivos (DAS, 1995). E nestas ações agenciadas 
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e testemunhadas, o tempo é um fator fundamental 
nas trajetórias de vidas. A esta maturação dos fatos 
no tempo Das chama de agência do tempo (DAS, 
1999), em que apenas o tempo dirá os efeitos de 
determinados fatos. É por meio dos efeitos do 
tempo que um fato se cria e se recria na memória 
individual e grupal.

Os lugares da memória reforçam identidades 
e experiências de um determinado lugar. 
Resultam em depósitos de registros, informações, 
sentimentos e relações. Como salienta Nora: “a 
memória é a vida, sempre carregada por grupos 
vivos e, nesse sentido, ela está em permanente 
evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento” (NORA, 1993, p. 09).

Entendendo, pois, a memória com efeitos 
individuais e coletivos que parte de fatos agenciados 
e testemunhos experienciados, os lugares de 
memória (NORA, 1993) são artefatos substanciais 
pra manutenção e rememoração da memória que 
religa cidadãos e se transforma em história, como 
coleções, monumentos, arquivos, museus, entre 
infinitos outros lugares de memória. Indivíduos 
e grupos passam. No entanto, seus lugares de 
memória se perpetuam e se ressignificam com 
a interação de novas e diferentes memórias 
individuais e coletivas. E, por isso, a importância 
destas memórias históricas.

Os meios de comunicação no Brasil, 
especialmente jornais impressos e televisão (que 
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têm mais facilidade em organizar o passado em 
arquivos e em museus), se debruçaram por toda a 
nossa história em transformar a memória brasileira 
em história. Mas estes “lugares de memória” 
ratificados pela imprensa local – e até mundial 
– que criam lugares de memória abalizados pela 
sociedade e pelo estado, também cunham o que 
Nora (1993) chama de memória oficial, avivando 
fatos, manifestações culturais, políticas e sociais 
e os transformando em patrimônio, memórias 
oficiais e coletivas.

Aqui queremos pensar e problematizar o 
surgimento de novos lugares de memória da mídia 
brasileira. Cada vez mais a internet e as novas 
mídias ganham adeptos, destaques, informações, 
fatos e... memórias! 

As memórias são construídas, mas nem 
todas são oficiais. Agora com a propagação da 
internet e das mídias sociais ocorre, em partes, 
a democratização da informação no país. E, em 
função disto, novos lugares de memória são 
instituídos e são diferentes, estão em outros 
contextos sociais e culturais e são voláteis, líquidos 
e se evaporam de forma rápida, mesmo permeados 
por relações de poder, conflitos e articulações. 

É a este ponto que queremos mergulhar 
na discussão. A convergência midiática é fator 
essencial para promover lugares de memória 
físicos, mas também lugares de memória online, 
que tirem do véu da obscuridade a memória 
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subterrânea (POLLAK, 1989) de pessoas ou 
lugares, ou seja, a memória não-oficial. Por meio 
da internet, das novas mídias e das redes sociais 
e de novas formas de convívio social por meio das 
mídias, diferentes pessoas em diversos espaços 
passam a ter vozes para evidenciar suas memórias 
coletivas e suas ideologias. Agora os lugares 
de memória transcendem memórias oficiais 
propostas e sancionadas pelas memórias coletivas 
das ideologias e classes dominantes. 

Testemunhos de homens e mulheres, 
cidadãos do mundo, divulgados por diferentes 
plataformas midiáticas são registros de um 
tempo que fisicamente e espacialmente vai se 
evaporar, no entanto, as memórias e suas formas 
de subjetivação são consolidados em novos 
lugares de memória que mostram vivas práticas 
cotidianas. A estas memórias que envolvem 
histórias de vida e histórias orais, com novas 
possibilidades narrativas, e que evidenciam 
verdades e verossimilhanças frente a memórias 
oficiais, são chamadas por Michel Pollak (1989, p. 
05) de “memórias subterrâneas”.

Estas memórias não-oficiais deixam, aos 
poucos, de ser subterrâneas, e ganham vozes em 
diferentes plataformas como Instagram, Facebook, 
blogs, Twitter e Youtube e se formam e se recriam 
como memórias coletivas (HALBWACHS, 1990). 
Ao trazer à tona a memória subterrânea das 
pessoas por meio de novas ferramentas, em que 
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elas possam relatar sua história de vida, emitir 
seu testemunho, proporcionam a liberdade de 
efetuar suas narrativas, bem como de romper com 
o silêncio, o que Pollak chama de “não ditos”. Estes 
não ditos são silêncios, muitas vezes propositais, 
de medo, dor e angústia. 

Por meio destas novas ferramentas 
convergentes, um testemunho “guardado”, ou 
propositalmente esquecido por deslocamentos 
de discursos e medos, pode vir à tona. Através 
da escuta, da democratizção das mídias, mais 
pessoas dão testemunhos até então silenciados. 
Desta maneira, a história oral prioriza as memórias 
subterrâneas de uma cultura minoritária e se opõe 
às “memórias oficiais” (POLLAK, 1989, p. 2).

 Para Pollak, memórias são sentimentos, 
culturas e identidades mutáveis. E, por meio da 
história oral – que também, em termos práticos, 
é utilizada no conteúdo cotidiano midiático 
–, estas minorias ganham vozes e memórias. 
São vozes de resistência, que trazem histórias 
alternativas àquelas oficiais muitas vezes relatadas 
pela imprensa. Logo, as novas mídias já são, e 
podem se consolidar ainda mais, em propagar 
memórias subterrâneas que transcendam aos 
silêncios impostos. Por outro lado, estas memórias 
subterrâneas também se afloram em momentos 
de crise nos países. 

Por exemplo, o fato do museu nacional – 
um lugar de memória – ter sido devastado por 
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um incêndio no Rio de Janeiro em setembro de 
2018, gera nas pessoas a eclosão da memória 
subterrânea, onde muitas pessoas que viveram 
ou viram a situação de abandono do local passam, 
em função do incêndio (antes em silenciamento), a 
denunciar e falar na mídia tradicional ou alternativa.

Portanto, a memória subterrânea, que é 
também coletiva, é o lugar de eclosão de vozes de 
testemunho nas novas mídias, que proporcionam 
a democratização dos meios.

Tempos de Sobrevivência e Reinvenção: O 
Jornalismo Líquido e a Mônada Aberta 

A prática jornalística, antes caracterizada 
por um modelo tradicional e seguro, agora, 
em virtude das mudanças sociais, culturais e 
tecnológicas, deu lugar ao chamado “Jornalismo 
líquido”, termo criado pelo professor Holandês 
Mark Deuze, a partir da obra Modernidade Líquida 
de Zygmunt Bauman (2001). Nesta terminologia, o 
professor explica a desestruturação no jornalismo 
clássico, uma vez que graças a ferramentas 
tecnológicas, a apuração, produção e disseminação 
da informação foram transformadas num processo 
dinâmico e extremamente rápido. Até o uso 
de fontes e de busca por contextualização do 
acontecimento ficaram mais simples, embora 
não livre de falhas. Nesse sentido, Elias Machado 
(2002, p. 12) afirma que,
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Se cada indivíduo ou instituição, des-
de que munido das condições técnicas 
adequadas, pode inserir conteúdo no 
ciberespaço devido a facilidade de do-
mínio de áreas cada vez mais vastas, fica 
evidenciada tanto uma certa diluição do 
papel do jornalista como único interme-
diário para filtrar as mensagens autori-
zadas a entrar na esfera pública, quanto 
das fontes profissionais como detento-
ras do quase monopólio do acesso aos 
jornalistas. A possibilidade de dispensa 
de intermediários entre as fontes e os 
usuários implode a lógica do predomínio 
das fontes profissionais porque transfor-
ma os próprios usuários em fontes não 
tão importantes.

 Percebemos que a acessibilidade às 
ferramentas tecnológicas, tanto nas redações 
quanto pelo usuário comum, gera uma grande 
revolução do ponto de vista informacional. E, de 
certo modo, gerou uma grande desorientação 
na imprensa brasileira e, também, na imprensa 
mundial, tendo em vista que as condições de 
trabalho dos profissionais de comunicação foram 
drasticamente alteradas. 

Embora não tenha presenciado essa 
época, McLuhan (2014) expõe muito bem a 
crise proporcionada pelo excesso de informação 
ao dizer que, “crises de esgotamento nervoso e 
mental, nos mais variados graus, constituem o 
resultado, bastante comum, do desarraigamento e 
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da inundação provocada pelas novas informações e 
pelas novas e infindáveis estruturas informacionais” 
(McLUHAN, 2014, p. 336).

A partir dessa perspectiva surge o termo 
“jornalista sentado” (NÉVEU, 2001), termo 
adaptado do francês “jornalisme assis” em que 
produção, entrevista e apuração são feitas via 
e-mail ou, até mesmo, utilizando banco de dados. 
O que proporciona uma considerável alteração na 
rotina do jornalista. 

A liquidez se molda à forma como o 
jornalismo mundial vem tentando se manter, 
especialmente tendo em vista que a abertura 
para colaboração ou participação de internautas 
pode gerar um grande desconforto, uma vez 
que deixa exposta a estrutura do veículo, pois o 
internauta pode, em questão de segundos, expor 
a credibilidade dos veículos por conta de falhas. 
Sobre isso, Noblat (2007, p. 152) afirma que, “mais 
valem cinco boas histórias por dia – inéditas, bem 
apuradas, bem escritas, inteligentemente editadas 
e capazes de capturara atenção dos leitores – do 
que centenas de notícias reunidas às pressas e 
sem maiores critérios”. Contudo, essa realidade 
não confere com o que vemos atualmente com as 
publicações no ciberespaço.

Assim, por conta da convergência midiática 
(JENKINS, 2008), os veículos massivos, diante 
de uma nova ferramenta transformadora, a 
internet, se viram impelidos a aderir e a buscar 
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novas maneiras de se reinventar. Nesse sentido, 
a primeira grande mudança do conteúdo massivo 
durante sua migração para o ciberespaço foi 
alterar a estrutura da notícia como era conhecida 
anteriormente por pirâmide invertida. 

Assim, no início usava-se o texto de veículo 
massivo em sua íntegra na plataforma digital. 
Posteriormente, esse modelo foi se reestruturando 
até formar a pirâmide deitada (CANAVILHAS, 
2006). Essa reestruturação aconteceu pelo fato 
de que a pirâmide invertida, que necessita de 
tempo para apuração e produção, não suportava 
mais a quantidade de atualizações e produção 
de conteúdo em tempo real, além de produtos 
trazidos pela convergência, como vídeos, podcasts 
e hiperlinks. 

Nessa configuração, as informações são 
dadas em blocos, e partem desde a informação 
inicial até explorações mais aprofundadas, que 
podem trazer fotos, infográficos, vídeos, links para 
informações externas e complementares, dentre 
outros. 

Escrever bem um artigo, fora do esque-
ma rígido da pirâmide invertida, leva 
o seu tempo. É, no fim de contas, um 
exercício estratégico que envolve mais 
do que a simples ligação dos factos, em 
frases curtas e afirmativas. E o tempo é 
um luxo de que os jornalistas dispõem 
cada vez menos (KOVACH e ROSENSTIEL, 
2004, p. 154).
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Dessa forma, uma notícia na internet não 
precisa necessariamente ser lida a partir do início. 
Ela pode levar o internauta a vários caminhos. 
Sobre isso, Canavilhas (2006, p. 14) diz que, 
“embora sejam claramente definidos os níveis de 
informação, não há uma organização dos textos 
em função da importância informativa, mas uma 
tentativa de assinalar pistas de leitura”.

Portanto, embora a pirâmide deitada 
possua lead em sua estrutura, ela se desenvolve 
em níveis e de forma horizontal, o que possibilita 
desdobramentos futuros e maior volume de 
informação, uma vez que, a exploração do assunto 
pode ser maior, como demostra Mielniczuk, 
Barbosa, Dalmaso e Figueiredo (2010), ao 
exemplificarem o seguinte fato:

Uma notícia sobre um incêndio em um 
bairro do Rio de Janeiro será publicada, 
inicialmente, de modo imediato e defi-
ciente, dando conta apenas de que hou-
ve um incêndio num determinado ponto 
da capital fluminense. Porém, à medida 
que mais informações são apuradas, a 
notícia será complementada com dados 
sobre onde de fato aconteceu, quando 
exatamente ocorreu, o que provocou tal 
incêndio, se ele foi detonado por sabo-
tagem, se houve vítimas e quantas fo-
ram, para qual hospital foram levadas, 
as dificuldades dos bombeiros para de-
belar o fogo, o que contam os morado-
res do bairro que testemunharam o in-
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cêndio, perdas materiais que tiveram, o 
montante do prejuízo, as fotos e vídeos 
que possam enviar para contextualizar 
a notícia, a opinião de especialistas, ou-
tros casos de incêndio na área, além de 
infografias ou mapas interativos para 
localizar geograficamente o aconteci-
mento poderão aprofundar ainda mais 
a notícia – ou seja, até o relato do fato 
jornalístico alcançar o nível em que pas-
sará da baixa resolução inicial para uma 
situação de alta resolução, quando atin-
girá também um alto nível de densidade 
semântica (MIELNICZUK et al., 2010, p. 
4-5). 

Com a rapidez da veiculação de informações 
na internet deve-se ter o conhecimento de que a 
notícia é publicada por partes, até que conste a 
informação total. Isso faz com que seja possível dar 
a notícia, mesmo que não esteja completa.

O conceito de pirâmide deitada de Canavilhas 
(2006), apesar de se apresentar mais adequado ao 
webjornalismo, foi discutido por Pernisa Júnior e 
Alves (2010). Para eles, o desdobramento da notícia 
no modelo da pirâmide deitada pode não ser 
suficiente para o internauta. “[...] No caso de um 
encaminhamento para uma ‘página secundária’, 
poderia haver alguma dificuldade de se entender 
do que se trata a notícia ou reportagem” (PERNISA 
JÚNIOR; ALVES, 2010, p. 70-71). Os pesquisadores, 
portanto, sugerem que as matérias na web sejam 
escritas no modelo de mônada aberta, assim:
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Por meio de links na web, uma matéria 
em forma de mônada aberta poderia se 
ligar a outras, gerando uma estrutura, 
uma textualidade composta. No entan-
to, como mônada, cada uma dessas ma-
térias não poderia simplesmente depen-
der de todas as outras às quais se liga, 
para que possa ser entendida. Já aí es-
tamos diante de uma primeira diferença 
em relação ao jornal impresso: a dispo-
sição das matérias de jornais, seja notí-
cia, seja reportagem, faz com que cada 
texto remeta a outro de maneira hierár-
quica. Retrancas e boxes, por exemplo, 
estão associados necessariamente ao 
“corpo” da matéria e a ele se vinculam 
por subordinação (PERNISA JÚNIOR; AL-
VES, 2010, p. 71-72).

É importante destacar, aqui, que o termo 
mônada aberta não é novidade no mundo científico. 
De acordo com Pernisa Júnior e Alves (2010), a 
filosofia, por exemplo, já usou a expressão. Segundo 
eles, “[...] A ideia de mônada remete a autores como 
Giordano Bruno e Leibniz, e neles significa algo uno 
e indivisível. Geralmente, ela é tratada como uma 
estrutura fechada, mas o que se propõe aqui é a 
possibilidade de uma mônada se ligar a outras” 
(PERNISA JÚNIOR; ALVES, 2010, p. 71).

 Portanto, a mônada aberta dá um caráter 
de autonomia às matérias publicadas na web, 
pois cada notícia e/ou reportagem teria sua 
integralidade, sua informação principal completa, 
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sem impedir que o usuário escolha seu caminho 
e acesse outra notícia sobre o mesmo assunto, 
clicando em outros links, ou seja:

O que se quer dizer é que, na web, cada 
matéria, não mais vista como simples-
mente uma retranca de outra, dita a 
principal, deve conter em si uma quan-
tidade de informação clara e conclusiva, 
que ainda pode se ligar a outras, que se-
riam também, de certa forma, integrais. 
Ou seja: é una, não composta por outros 
textos, não dependente de outros textos 
para ser compreendida, mas sem excluir 
a possibilidade de o leitor tecer com ela 
– vinculando-a a outra, igualmente cla-
ra e conclusiva – uma outra totalidade 
(PERNISA JÚNIOR; ALVES, 2010, p. 72).

Portanto, a liberdade do internauta, que 
pode escolher o caminho a seguir na web, é 
reforçada com o conceito de mônada aberta. 
Porém, a autonomia do webjornalismo em relação 
ao impresso ainda é questionada pelos autores, 
pois, segundo eles, os textos na web ainda sofrem 
com o problema da simples transposição. Para 
Pernisa Júnior e Alves (2010), o jornalismo online 
ainda não utiliza toda a potencialidade da web, 
principalmente a hipertextualidade de forma 
autônoma e integral, mas independente ao mesmo 
tempo, como sugere o conceito de mônada aberta.

Indubitavelmente, a web possui caracterís-
ticas que permitem a autonomia do internauta, a 
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interatividade e a possibilidade de convergência 
midiática. Um texto noticioso, por exemplo, pode 
apresentar links de mídias variadas, como info-
gráficos, áudios e vídeos, além de outros textos. 
Toda essa potencialidade vem gerando mudanças 
na narrativa jornalística, na maneira de fazer e de 
consumir jornalismo, trazendo à baila, inclusive, 
questionamentos sobre os paradigmas do telejor-
nalismo, que necessita adaptar-se às ferramentas 
de comunicação do século XXI.

As Narrativas Transmidiáticas e a Produção 
de Histórias Autônomas 

A web, interativa e participativa, modificou 
a forma de o receptor se relacionar com os meios 
de comunicação. Como já sabemos, quem recebe 
a informação não é mais um ser passivo, ao 
contrário, também produz conteúdo para os meios, 
opinando, enviando vídeos e áudios, sugerindo 
pautas. Uma pesquisa realizada num telejornal, 
da afiliada da Rede Globo no Pará, a TV Liberal, 
abordou a influência da cultura digital na produção 
telejornalística. 

Soares e Santos (2017) analisaram como 
o telespectador vem utilizando o aplicativo de 
mensagens WhatsApp para contribuir com o 
conteúdo veiculado no telejornal do meio-dia da 
emissora, com o objetivo de identificar possíveis 
mudanças no modo de fazer jornalismo de 
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televisão, abordando a questão do jornalismo 
colaborativo.

Elas descobriram que a participação dos 
telespectadores pelo aplicativo é grande, mas todo 
o material recebido passa por um crivo jornalístico, 
ou seja, “[...] O procedimento de seleção e apuração 
dos conteúdos que irão ao ar faz parte do “fazer 
jornalístico” e não mudou por causa da participação 
dos telespectadores [...]” (SOARES; SANTOS, 2017, 
p. 144). Isso reforça, segundo elas, que a teoria do 
gatekeeper permanece presente no telejornalismo 
da emissora e que, apesar da inegável abertura do 
telejornal para o telespectador, o conteúdo ainda 
é escolhido e veiculado de forma vertical.

Portanto, assim como a web ainda não 
usa todas as suas potencialidades, conforme 
defendem Pernisa Júnior e Alves (2010), o 
telejornalismo mantém um pé no presente 
digital, interativo e convergente e outro, no 
passado com quase nenhuma interatividade, como 
acabamos de relatar. Apesar disso, é inconteste 
que o telejornalismo vem sendo influenciado pela 
cultura digital, inclusive, produzindo produtos com 
características da narrativa transmidiática, que 
Jenkins (2008, p. 135) definiu assim: 

Uma história transmidiática se desenro-
la através de múltiplos suportes midiáti-
cos, com cada novo texto contribuindo 
de maneira distinta e valiosa para o todo. 
Na forma ideal de narrativa transmidiá-
tica, cada meio faz o que faz de melhor 
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– a fim de que uma história possa ser in-
troduzida num filme, ser expandida pela 
televisão, romances e quadrinhos; seu 
universo possa ser explorado em games 
ou experimentado como atração de um 
parque de diversões. Cada acesso à fran-
quia deve ser autônomo, para que não 
seja necessário ver o filme para gostar 
do game, e vice-versa. Cada produto de-
terminado é um ponto de acesso à fran-
quia como um todo. 

Esse conceito mostra que a narrativa 
transmidiática produz histórias autônomas, pois 
o conteúdo é independente e adequado ao meio 
de comunicação em que é divulgado, e, ao mesmo 
tempo, complementares, já que cada uma pode 
apresentar uma versão diferente, mas que, quando 
vista em diversas mídias, ganha o sentido de 
totalidade por meio da complementação.

Martins (2012) analisou o uso da narrativa 
transmidiática no telejornalismo brasileiro, 
tendo com objeto de estudo o programa 
TV Folha2. Com um conteúdo diversificado, 
linguagem mais conversada, grande uso de artes 
computadorizadas e interatividade, o programa 
possuía características da transmídia, conforme 
concluiu Martins (2012, p. 112): “[...] Ao reunir, 
ao mesmo tempo, componentes do impresso, da 
internet e do audiovisual, a TV Folha transita com 
facilidade entre plataformas distintas e reforça 

2  Programa produzido para o site da Folha de São Paulo, que foi 
veiculado na TV Cultura de São Paulo de 2012 a 2014.
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o seu potencial transmidiático [...]”. No entanto, 
ainda segundo a autora, não aproveitava todas as 
potencialidades da narrativa transmídia.

Os exemplos citados aqui levam-nos a 
concluir que a convergência midiática e as histórias 
transmidiáticas estão presentes no telejornalismo 
brasileiro atual, porém com restrições no que diz 
respeito ao uso total das possibilidades que as 
mesmas fornecem. Porém, é inegável que exista 
uma movimentação no telejornalismo, no sentido de 
mudanças na produção de conteúdo, cada vez mais, 
influenciada pela cultura digital própria do século XXI.

Programa Repórter Universitário TV WEB: 
Vozes, Experiências e Memórias Ativas que 
Transcendem Silêncios
 

O curso de Jornalismo da Universidade 
Federal do Amapá tem um projeto de extensão 
chamado Repórter Universitário, que nasceu 
em 2016, sob a coordenação do professor Paulo 
Giraldi, para a produção de conteúdo para a Rádio 
Universitária. Em 2018, o projeto foi ampliado e 
passou a contar com o Repórter Universitário TV 
WEB, um telejornal produzido para ser veiculado 
no canal do Youtube3 do Blog de um outro projeto 
de extensão do curso, a Agência Experimental de 
Jornalismo – AGCOM.

3   Link do canal do Youtube da AGCOM, onde é postado o programa 
Repórter Universitário TV WEB: https://www.youtube.com/channel/
UCTJeiUR5jQhRUwdlPNiKxQw/videos.

https://www.youtube.com/channel/UCTJeiUR5jQhRUwdlPNiKxQw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCTJeiUR5jQhRUwdlPNiKxQw/videos
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O Repórter Universitário TV WEB tem o 
objetivo de utilizar os recursos da convergência 
midiática e postar um conteúdo televisivo numa 
plataforma da internet, gratuita e de fácil acesso. 
Para atender às exigências da comunicação na 
web, o programa procura mesclar os gêneros 
telejornal íst icos,  trazendo reportagens, 
videorreportagens e entrevistas aprofundadas 
sobre determinado tema.

Apesar da falta de recursos financeiros, 
inclusive para contratar bolsistas para atuarem no 
programa, o Repórter Universitário TV WEB conta com 
estagiários voluntários, que variam em quantidade 
a cada semestre. Atualmente, a equipe conta com 
uma bolsista, que cuida da gravação das imagens e da 
edição, e mais três estagiários voluntários, que fazem 
a produção dos materiais veiculados.

De junho a dezembro de 2018, foram 
postados seis programas, sendo o primeiro com 
21”28”, o segundo com 19”25” e o terceiro 
com 13”18”, o que demonstra que percebemos 
que as entrevistas e as próprias reportagens e 
videorreportagens estavam longas demais para 
a web, uma plataforma que requer produtos 
midiáticos dinâmicos e objetivos, afinal o acesso 
do usuário pode ser feito por um dispositivo móvel, 
que tem uma tela menor e menos confortável 
para a visão. Contudo, o quarto programa foi um 
pouco mais longo, com 17 minutos, mas o quinto 
e o sexto programas tiveram pouco mais de 12 

Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade



287

minutos, seguindo o formato mais curto, adotado 
a partir do terceiro.

O conteúdo telejornalístico não está mais, 
apenas, na tela de um aparelho de TV, ele pode 
ser levado dentro do bolso. De acordo com Costa 
(2013), em um mundo diferente, de multitelas, 
como o atual, pode gerar uma mudança nos 
produtos midiáticos, seja no jornalismo, seja na 
publicidade produzida para essas várias telas. 

As novas relações entre audiência e mí-
dia, potencializadas pela inserção de no-
vos suportes, podem modificar, significa-
tivamente, os conteúdos, as linguagens 
e os formatos das informações jornalís-
ticas. Enquanto algumas tecnologias dis-
poníveis estão em implantação e outras 
ainda em desenvolvimento, é preciso 
projetar novos modos de atuação tanto 
dos profissionais da mídia quanto da au-
diência (COSTA, 2013, p. 187). 

Há mudanças nas emissoras de TV abertas 
e fechadas, que migram seus conteúdos para a 
internet. Na rede mundial de computadores, a 
web permite maior liberdade, dando espaço para 
os pequenos produtores de conteúdo, que postam 
seus materiais em canais de vídeos, como o Youtube. 
O Repórter Universitário TV WEB aproveita esse 
suporte, democrático, para veicular conteúdo 
telejornalístico, ou seja, as técnicas básicas do 
telejornalismo e alguns gêneros, como a reportagem, 
a videorreportagem e a entrevista, são mantidos.
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No entanto, a narrativa não é exatamente 
igual, pois há mais liberdade estética e de 
linguagem, a edição é dinâmica, as imagens 
são captadas, muitas vezes, pelos celulares dos 
estagiários, as reportagens ganham roupagem 
alternativa, como é o caso da reportagem sobre o 
assédio4 sofrido pelas estudantes da universidade. 
A repórter universitária Maria Silveira, que foi 
estagiária no primeiro semestre de 2018 no 
projeto, abre mão do off5, utiliza depoimentos, 
a edição é dinâmica, com imagens e BG atraente.

O Repórter Universitário TV WEB é mais 
uma experiência acadêmica que se apropria do 
suporte digital e interativo e da convergência 
midiática. E nos leva a entender e a refletir, 
a partir desta experiência, que novos lugares 
de memórias são construídos e formados. No 
sentido de que a convergência midiática, as novas 
mídias e as proliferações tecnológicas dão poder 
de comunicação ao cidadão comum que almeja 
comunicar algo a alguém. E estas pessoas se 
utilizam hoje dos próprios equipamentos ou do 
celular, sem depender mais de grandes equipes e 
parafernálias em equipamentos. 

As multitelas, presentemente, podem 
representar dispersão e fragmentação, mas 
representam também autonomia e novas relações 

4  Reportagem disponível no programa 3, no link: https://www.
youtube.com/watch?v=ud6c2dD-n84

5   Parte da reportagem de TV que é casada com a imagem.
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entre mídia, audiência e a própria comunicação. 
São espaços que se abrem para novos pequenos 
produtores que têm autonomia na produção 
da informação (a qualidade jornalística desta 
produção autônoma é algo importante e que ainda 
precisa ser discutido, no entanto não é o foco deste 
trabalho).

Esta experiência acadêmica, por meio 
de projeto de extensão, propicia aos alunos 
participantes e a audiência a interação de aparatos 
midiáticos e redes de comunicação, bem como 
diversificadas maneiras de sociabilidades, abrindo 
amplo espaço para a diversidade e as formas com 
que ela se guarda na memória social de amplos e 
diferentes grupos sociais.

As pautas, matérias e demais produções 
do Repórter Universitário TV WEB, por meio dos 
agenciamentos dos estagiários ratifica o testemunho 
e a experiência de microacontecimentos que são 
importantes na escala dos macroacontecimentos 
sociais, como a experiência de Maria, relatada 
acima, onde se evidenciam vozes de resistência, 
denúncia e protesto em escala social e política, 
instaurando, nestes meios e com estas mensagens, 
outros lugares de memória que avigoram 
identidades de espaços, lugares, relações sociais, 
sentimentos, informações, vivências, cotidianos e 
coletividades. 
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Considerações Finais 

É necessário entender a internet, as novas 
mídias e as redes sociais como possibilidades de 
espaços e vozes que gravam memórias oficiais, 
alternativas e democráticas, possibilitando a 
elaboração da comunicação por parte de qualquer 
interessado afixando novos lugares de memórias.

Por outro lado, a partir destes novos tempos 
de jornalismo líquido, é necessário deixar como 
ponto de interrogação e de reflexão a qualidade 
de determinadas informações propagadas, bem 
como a instabilidade de muitos novos lugares de 
memória, que hoje são e amanhã não o são, como 
o Orkut, por exemplo, ou outras plataformas que 
têm a possibilidade de guardar memórias, mas 
que se estinguem com o tempo. Como guardar 
estas memórias? Ou como resgatá-las? O que 
fazer com os lugares de memória que morrem? 
Será que o jornalismo líquido consegue dar luz a 
esses questionamentos?

Chegamos à conclusão, portanto, que 
essas são algumas questões que merecem ser 
investigadas mais a fundo. Nosso artigo faz uma 
revisão bibliográfica das narrativas transmidiáticas 
e dos novos lugares de memória no nosso atual 
mundo da comunicação convergente, dando 
exemplo de uma experiência real de convergên- 
cia midiática, porém o tema é um objeto em 
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construção, reconstrução e novas configurações 
no que tange a interatividade, avanço tecnológico 
e usos das plataformas, e para tanto, necessita de 
análise constante, especialmente para responder 
às questões que surgiram com a reflexão proposta 
neste trabalho.
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