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RESUMO 
 
Este trabalho toma como objeto empírico o telejornal mais antigo do país ainda no ar. O 
Jornal Nacional, que pertence a Rede Globo de Televisão, iniciou sua exibição no dia 1º de 
setembro de 1969 e é veiculado de segunda a sábado, às 20h 15min. Ao considerar a 
abrangência do Jornal Nacional, esta pesquisa busca compreender as estratégias de 
autorreferencialidade e os contratos de leitura firmados com os telespectadores durante a 
Campanha dos 40 Anos do telejornal. Em relação a essa campanha, o foco desta pesquisa é a 
série de reportagens “JN 40 Anos”, exibida entre os dias 13 de Abril e 04 de Setembro de 
2009, e as entrevistas realizadas na bancada durante a semana de comemorações do 
aniversário. O corpus é formado por cinco reportagens e cinco entrevistas, que mostram as 
emissoras da Rede Globo e os repórteres que trabalham no telejornal há mais tempo. Pelo 
método Análise de Conteúdo, foi possível separar o corpus mais representativo dentro do 
material disponível em toda campanha. Esta escolha levou em conta o tempo do vídeo onde 
seria possível analisar com mais riqueza de detalhes os recursos autorreferenciais existentes 
durante as reportagens e entrevistas. Esses conteúdos possuem diferentes características 
autorreferencias. Nas entrevistas estes recursos são encontrados durante toda a conversa, 
principalmente nas perguntas dos apresentadores que são direcionadas sempre ao telejornal e 
a Rede Globo. Durante as reportagens a autorreferencialidade é encontrada com maior 
frequência nas passagens dos repórteres, tanto em matérias antigas que foram relembradas, 
como nas produzidas especialmente para a série de reportagens. Esses recursos 
autorreferenciais vêm sendo aplicados como uma forma de estratégia, em que a mídia traça 
novos contratos de confiança por meio de vínculos entre o sistema de produção jornalística e a 
comunidade telespectadora.   
 
PALAVRAS-CHAVE: telejornalismo, Jornal Nacional, autorreferencialidade, contratos de 
leitura, campanha 40 anos. 
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ABSTRACT 
 
This work has as its empirical object of research the oldest TV news program of the country 
that is still on ar. The Jornal Nacional, which belongs to Rede Globo, started to be exhibited 
on September 1st, 1969 and it is transmitted from Monday to Saturday at 8:15 p.m. 
Considering the range of the Jornal Nacional, this research aims to comprehend the strategies 
of self-referentiality and the contracts of reading firmed with the TV watchers during the 
campaign of the 40 Years of the TV news program. In relation to this campaign, the focus of 
this research is the series of articles “JN 40 Anos", which were displayed between 13th April 
and 4th September, 2009, and interviews with the bench during the week of the anniversary 
celebrations. The corpus of analysis consists of five stories and five interviews, which show 
the TV stations of Rede Globo, as well as the reporters working in their professional routine – 
the ones who are there for a long time. According to the Content Analysis Method, it was 
possible to separate the most representative corpus within the available material throughout 
the campaign. This choice considered the duration of the video – it was chosen the videos that 
were possible to analyze with more detail the self-referential found during the articles and 
interviews. These contents have different self-referential characteristics. In the interviews, 
these resources are found through all the conversation, especially in the questions of the hosts 
that are always directed to the TV news program and to the Rede Globo. During the articles, 
the self-referentiality is found more often in passages of reporters, even in old materials that 
have been recalled, as in the ones produced for the series of articles. These self-referential 
resources have been applied as a form of strategy, in a way that the media can define new 
contracts of confidence through links between the journalistic production system and the 
community of TV watchers. 
 
KEYWORDS: Broadcast Journalism, Jornal Nacional, self-referentiality, contracts of reading, 
campaign 40 anos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em 2010, ela completou 60 anos no Brasil. A televisão é um dos veículos de 

comunicação de maior abrangência no país. Milhares de pessoas sentam-se em seus sofás, 

como se fosse um ritual, para assisti-la todos os dias. Seja como forma de entretenimento ou 

como informação. 

Com a chegada da televisão, as notícias que antes eram veiculadas no rádio, tomaram 

outra forma. As imagens têm a característica de prender a atenção dos telespectadores, o que 

tornou a televisão, em pouco tempo, o produto mais desejado pelos brasileiros. “Pelo 

telejornal, a TV cria e procura dar visibilidade a uma experiência coletiva de nação. É um 

espaço importante de construção de sentidos do nacional como um ritual diário” (BECKER, 

2005, p.16). O telejornalismo começa a se expandir e se torna um dos modos de informação 

mais utilizados pelos brasileiros 

 Neste ritmo, a Rede Globo de Televisão tornou-se umas das principais emissoras do 

país. Em 1969 com a criação do Jornal Nacional, primeiro telejornal a ser transmitido em 

rede, a emissora passa a investir nessa área e se torna um dos veículos de destaque no país. O 

telejornal vai ao ar de segunda a sábado às 20h 15min. 

Os apresentadores de telejornais têm a função de passar a notícia ao público de uma 

forma que pareça próxima aos telespectadores, olhando nos olhos. O que de certa forma passa 

confiança para as pessoas que anteriormente só ouviam a voz no rádio. O Jornal Nacional 

possui essa característica marcante. Seus apresentadores são facilmente identificados pelo 

público, formaram um contrato de pertencimento e credibilidade. 

Observando o alcance territorial que o telejornal conseguiu e a contribuição histórica 

do JN para o crescimento do telejornalismo, ele foi escolhido como objeto de pesquisa para 

esse trabalho. A partir desta definição veio o momento de escolhermos que aspectos seriam 

analisados. Mesmo durante o relativamente curto período analisado, é possível perceber que o 

Jornal Nacional apresenta, muitas vezes, o uso da autorreferencialidade em suas matérias, 

como, por exemplo, quando convida o telespectador a visitar o site para assistir bastidores de 

reportagens. Nessa mesma época, estava sendo veiculada a Campanha dos 40 Anos do 

telejornal, com forte predominância autorreferencial. Essa característica vem sendo utilizada 

com grande freqüência pelas empresas, por isso foi escolhida como foco desse estudo. “Nesse 

cenário, as estratégias e operações de auto-referencialidade passam a ser consideradas como 

categorias determinantes dessa sociedade midiatizada e cada vez mais constantes no 

jornalismo” (SGORLA; FOSSÁ, 2008, p. 1). 
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Dentro da campanha, foi desenvolvida a série “JN 40 anos”. A série de reportagens 

mostrou aos telespectadores as 122 afiliadas e as cinco emissoras da Rede Globo, 

demonstrando as maiores coberturas de destaque nacional realizadas por elas. O período 

considerado foi de 13 de abril a 4 de setembro de 2009. Além das reportagens cinco 

entrevistas realizadas na bancada do telejornal também foram capturadas. Foram 

aproximadamente 132 vídeos assistidos para a definição do corpus a ser analisado. 

Para trabalhar com a história dos 40 anos do telejornal, foi realizado um estudo inicial 

sobre a história da televisão brasileira, do telejornalismo e do Jornal Nacional. Verificamos a 

trajetória do noticiário, os tipos de gêneros jornalísticos encontrados. O conceito de 

autorreferencialdade e contratos de leitura, norteadores da análise, foram incluídos logo em 

seguida para aprofundar os conhecimentos teóricos desse novo formato presente na mídia.  

Para o percurso metodológico, foi escolhida a Análise de Conteúdo, que pode ajudar a 

verificar o teor dos vídeos apresentados durante a campanha. Para isso foi preciso analisar um 

a um. Após assistir todos os vídeos, incluindo os das afiliadas, das emissoras e as entrevistas, 

foi delimitado o corpus da pesquisa. O estudo gira em torno de cinco reportagens e cinco 

entrevistas onde são analisados os vestígios de autorreferencialidade e os contratos de leitura 

firmados com os telespectadores. Esta escolha levou em conta três fases apresentadas por 

Fonseca (2005, p. 294) “(a) o recorte – escolha das unidades de registro e de contexto; (b) a 

enumeração – escolha das regras de enumeração; (c) a classificação e agregação – escolha das 

categorias”. 

Observando com maior atenção esta série de reportagens e as entrevistas, buscamos 

verificar de que forma o discurso autorreferencial foi utilizado no texto audiovisual, além de 

conferir as marcas e os suportes verbais, sonoros e visuais deixadas por ele, que 

autorreferenciam o telejornal e a Rede Globo. Dentro desta linha de pesquisa, foi possível 

verificar os contratos feitos com o telespectador e a mobilização em torno de si próprio, 

constatando como o telejornal utilizou a autorreferencialidade em seus discursos no período 

da série JN 40 anos.  

Durante a análise, foi possível perceber as diversas formas de chamar a atenção do 

público para o aniversário do JN, através de recursos autorreferenciais. Formatos 

diversificados como fala, imagens, sons, e gestos foram encontrados, fazendo uso desses 

artifícios. As reportagens possuem mais características autorreferenciais durante as passagens 

realizadas pelos repórteres. Nas entrevistas, os momentos são distintos. Fala, expressão 

corporal e facial, lembranças da carreira dos entrevistados e a própria conversa informal 

possuem traços de autorreferencialidade. “A auto-referência se apresenta como uma estratégia 
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cada vez mais presente no campo jornalístico, na tentativa de capturar o leitor, o 

telespectador, o usuário, o itinerante” (SGORLA; FOSSÁ, 2008, p. 10). 

Verificamos que esses recursos autorreferenciais são aplicados como uma forma de 

estratégia, em que a mídia traça novos contratos de confiança por meio de vínculos entre o 

sistema de produção jornalística e a comunidade telespectadora. Com este método de falar de 

si próprio o telejornal firma contratos com seus telespectadores. Deste modo “descrever as 

operações é o meio através do qual se estrutura a credibilidade e, por efeito, atualiza a noção 

de confiança” (FAUSTO NETO, 2007, p.16). Com estes mecanismos, é possível gerar uma 

aproximação do público com o telejornal, que se caracteriza como um contrato firmado para 

prender atenção do telespectador. 

Esta pesquisa se torna importante para o campo jornalístico no momento que investiga 

o uso de autorreferências dentro do telejornal mais conhecido do país. Esse método de formar 

contratos com o telespectador tem se tornado freqüente nas empresas, onde autorreferenciar 

sua programação muitas vezes se torna mais importante que a própria notícia. 

 É importante investigar e analisar o poder da informação na midiatização, verificar até 

que ponto está sendo levada em conta a objetividade na linguagem jornalística e analisar as 

estratégias discursivas recorrentes da autorreferencialidade. O estudo se torna importante no 

momento que investigamos a importância que as empresas vêem de autorreferir sua 

programação, ou modos de produção, para assegurar seu lugar na mídia.  
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 O INÍCIO DA TELEVISÃO NO BRASIL 

A televisão chega ao Brasil na década de 1950. Nesta época ter uma televisão em casa 

tinha um preço muito alto, era considerado um luxo pela população. O fundador, que já 

possuía outros meios de comunicação como jornais e emissoras de rádio, foi Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, que inaugurou no dia 20 de Janeiro de 1950 a TV 

Tupi. Após algumas transmissões experimentais em 18 de setembro de 1950 foi inaugurada a 

TV Tupi Difusora de São Paulo, a primeira emissora de televisão do Brasil e da América do 

Sul. No Brasil a TV foi um produto que começou a trabalhar com o formato, estrutura e 

linguagem do rádio assim como seus técnicos e artistas.  

Em uma época de crescimento industrial, onde grande parte da população vinha das 

áreas rurais para a urbana e o rádio era o meio de informação mais popularizado nas grandes 

cidades, a televisão tinha como suporte patrocinadores e “os programas recebiam nomes de 

acordo com seus patrocinadores” (BISTANE; BACELLAR, 2005, p. 106). Segundo Sergio 

Mattos (2002, p.27) “a introdução da televisão no Brasil coincide com o começo de um 

importante período de mudanças na estrutura econômica, social e política”.  

 Em 1952 entra no ar o Repórter Esso, adaptação de um programa de rádio de sucesso. 

“Notícias eram lidas pelos locutores no estúdio e havia pouquíssimas imagens para ilustrar as 

informações” (BISTANE; BACELLAR, 2005, p. 106). Com o crescimento da televisão as 

empresas publicitárias passam a investir pesado nesse novo meio, o que proporcionou 

investimentos das emissoras. 

Esse novo meio de comunicação de massa em pouco tempo transformou a sociedade 

brasileira, que passou a substituir o rádio pela TV. “Ver e ouvir o mundo através da TV 

transformaram-se na grande aspiração dos que antes apenas ouviam as novidades pelo rádio” 

(GONTIJO, 2004 p. 416). A TV Excelsior se destacou nos seus primeiros anos porque foi a 

primeira a utilizar padrões empresariais modernos, além de produzir a primeira telenovela 

com capítulos diários. 

Depois da inauguração de Brasília os investimentos por parte do governo crescem 

ainda mais. As emissoras passam a transmitir paras longas distâncias, o que proporcionava 

um maior número de telespectadores assistindo. Em 1965 surge a maior rede de televisão do 

Brasil. A TV Globo passa a funcionar no canal 4 no Rio de Janeiro. No início sua história foi 
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conturbada devido um acordo com o grupo americano Time-Life, que dava apoio financeiro e 

técnico, o que não era permitido pela legislação brasileira. 

Em um curto espaço de tempo a Globo inovou na programação, criando propagandas, 

vinhetas, patrocínios entre outros. “A partir da criação da Embratel em 1965, o Brasil teve 

acesso ao que havia de mais moderno em tecnologias voltadas para a comunicação de longa 

distância, como o sistema de microondas por tropodifusão(...)”(GONTIJO, 2004, p. 420). 

 Foi assim aproveitando essas novas tecnologias de transmissão nacional que a Globo 

estréia em 1969, o Jornal Nacional “primeiro telejornal em rede ao vivo. É transmitido para 

Brasília e oito estados da região centro-sul” (BISTANE; BACELLAR, 2005, p. 124). 

Hoje, segundo o site memória1 Globo o alcance da emissora é de 99,5% da população 

brasileira. Com isso o Jornal Nacional se tornou referência no telejornalismo brasileiro por 

alcançar quase todo território nacional e ser o mais antigo telejornal no ar do mundo. 

 

1.2 TELEJORNALISMO 

 

Com o passar dos anos a TV tomou uma posição importante na vida das pessoas por 

ser um meio de comunicação de grande expansão e de fácil acesso a população em geral. O 

primeiro telejornal brasileiro surgiu no dia seguinte da inauguração da televisão brasileira e 

foi chamado de “Imagens do Dia”. Este novo formato de informação que aos poucos ia 

conquistando a confiança da população é considerado hoje um meio de fácil informação e de 

grande abrangência, pois chega a maioria do território brasileiro. Para Betriz Becker (2005, p. 

13). 

 
A TV aberta e o telejornal passaram a ser os principais mediadores da 
realidade, promovendo desconexões e recomposições em relação a realidade 
nacional. (...) Tem uma função conservadora no país pela própria história do 
meio e pela tendência a homogeneizar as diferentes experiências culturais e 
nacionais, mas, ao mesmo tempo, servem como instrumento de revelação de 
conflitos e de transformação social.  

 
Desta mesma forma BECKER (2005, p. 14) afirma que  

 
(...) a TV e os noticiários nos seus mais de 50 anos de existência, 
consolidaram e passaram a garantir um território simbólico e cultural, 
acessível à maioria da população. O único espaço onde brasileiros 

                                                 
1
 http://memoriaglobo.globo.com 
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experimentam sentimentos comuns de nacionalidade, mesmo sob uma vasta 
rede de mediações e intencionalidades.  
 

Segundo a autora o telejornal tem um papel muito importante, é o produto de 

informação de maior impacto na atualidade. “Pelo telejornal, a TV cria e procura dar 

visibilidade a uma experiência coletiva de nação. É um espaço importante de construção de 

sentidos do nacional como um ritual diário” (BECKER, 2005, p.16). Nesse mesmo ângulo 

Niklas Luhman (2005, pág. 18) afirma que “(...) cada participante tem a oportunidade de 

extrair da oferta aquilo que lhe convém ou aquilo que em seu meio (por exemplo, como 

político ou como professor) acredita precisar saber”. Desta forma o telespectador tem a 

oportunidade de aproveitar o que achar de interesse e descartar assuntos que não lhe chama à 

atenção. 

 

Fundamentalmente, a notícia é a informação a serviço do povo. O nível do 
interesse do público pode variar bastante – da simples curiosidade por algum 
aspecto da vida de uma personalidade conhecida, ou a busca de informações 
sobre a funcionalidade do consumidor, das relações do cidadão com o 
Estado. (CURADO, 2002, p. 16) 
 

No Brasil, muitas vezes, devido à baixa escolaridade da população, a televisão passa a 

ser o meio de informação e entretenimento mais acessível. “O telejornalismo cumpre uma 

função social e política tão relevante porque atinge um público, em grande parte iletrado ou 

pouco habituado a leitura, desinteressado pela notícia, mas que vê-la, enquanto espera a 

novela.” (REZENDE, 2000, p. 24) 

O texto para televisão se diferencia do jornalismo impresso, on line, rádio, entre outros 

veículos. Em um telejornal, por ser um programa de televisão  

 
(...) procura-se apresentar esses temas com a linguagem apropriada ao 
veículo: com um texto claro, para ser compreendido ao ser ouvido uma única 
vez, ilustrado por imagens que despertem o interesse do público por eles 
(BONNER, 2009, p. 13). 

 

O jornalismo tem como tarefa, relatar os acontecimentos diários. Em um telejornal 

isso é produzido diariamente da forma mais eficácia para informar a população sobre os 

principais fatos do dia. Para o sociólogo Francês Louis Queré citado por Leal (2008, p.2) “o 

acontecimento é dotado de “passibilidade” e “poder hermenêutico”, ou seja, da capacidade de 

afetar os sujeitos, exigindo-lhes compreensão e ação”. Uma notícia exige isso do 

telespectador. Ele tem que prestar atenção e compreender o que aconteceu. Para José Rebelato 

citado por Leal (2008, p.2) “um acontecimento é explicável – tornando-se “fato” pela 
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produção de narrativas – e explicativo – pelo poder que transporta, como revelador daquilo 

que transforma, nas coisas e nas pessoas”.  

Desta mesma forma Bruno Souza Leal (2008, p. 2) lembra que “as mídias nesse caso 

atuam na dupla função de “suporte” da identificação e exploração dos acontecimentos e como 

agentes no debate acerca dos problemas que estes instauram, oferecendo para isso, narrativas, 

provas de verdade, perspectivas.” Podem-se perceber estas afirmações na campanha dos 40 

anos do JN, em que seus vídeos retratam narrativas e trazem de certa forma provas que o 

telejornal participou da história do país há 40 anos, mostrando os principais fatos ocorridos 

durante esse tempo.  

Segundo o livro Jornal Nacional - Modo de Fazer, o principal objetivo deste telejornal 

é “mostrar aquilo que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, com 

isenção, pluralidade, clareza e correção” (BONNER, 2009, p.17). O autor destaca ainda que 

“quanto maior a abrangência de um fato, maior a probabilidade de ser publicado” (2009, p. 

95), além da abrangência é levado em conta ainda a gravidade das implicações do 

acontecimento, se ele tem caráter histórico, o peso do contexto e a importância do todo.  

Porém a luta contra o tempo e a linguagem coloquial torna o telejornal superficial, não 

dando a atenção necessária nem para um assunto nem para outro. Olga Curado apresenta 

algumas considerações sobre o que é notícia 

 

A notícia revela como determinados fatos se passaram, identifica 
personagens, localiza geograficamente onde ocorreram ou ainda estão 
acontecendo, descreve as suas circunstancias, e os situa, num contexto 
histórico para dar-lhes perspectiva e noção da sua amplitude e dos seus 
significados”. (CURADO, 2002, p. 16) 
 

Mas o que acontece é que esses aspectos nem sempre aparecem nas notícias exibidas. 

A superficialidade acaba tornando a matéria jornalística incompleta o que causa uma maior 

alienação da população iletrada. “(...) a TV exalta, como mandamento máximo da indústria 

cultural, a ideia de que tudo deve ser descartável, de modo a impingir a impressão de que se 

deve estar sempre em busca do novo” (REZENDE, 2005, p. 33). Com essa busca do novo, 

muitas vezes os assuntos são tratados de forma superficial, apenas dando o principal da 

notícia sem se aprofundar mais no fato ocorrido, ou que poderiam ser explorado se o tempo 

disponível fosse maior. Para Rezende (2005, p. 115) “com tempo suficiente para dar apenas 

notícias de uma página de um diário impresso, (...) a superficialidade no tratamento dos fatos 

impedia a prática de um jornalismo mais denso e crítico”, crítica esta estendida ao Jornal 

Nacional até hoje por alguns especialistas. 
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1.3 JORNAL NACIONAL 

 

1.3.1 Aspectos Históricos 

 

Segundo o site oficial2 do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, o telejornal 

surgiu em 1º de setembro de 1969. Foi o primeiro telejornal a ser transmitido a todas as 

emissoras da rede. No início foi transmitido para o Rio de Janeiro, São Paulo Belo Horizonte, 

Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Em pouco tempo transformou-se no principal noticiário 

brasileiro. Os primeiros apresentadores foram Hilton Gomes e Cid Moreira. No início as 

dificuldades técnicas eram muitas, os equipamentos eram muito pesados e as câmeras não 

captavam o som ambiente. Além das dificuldades técnicas, o Brasil passava por um período 

de ditadura militar. A pressão sobre os meios de comunicação era intensa, durante a repressão 

política, várias matérias do JN foram censuradas pelos militares.  

Como o Jornal Nacional foi pioneiro no Brasil a transmitir notícias em território 

nacional foi preciso desenvolver naquela época um conceito para noticiário nacional.  

 

As matérias deveriam ser de interesse geral e não regionais ou particulares. 
Os assuntos tinham que chamar a atenção tanto do telespectador de Manaus 
quanto de Porto Alegre. Era necessário não superdimensionar uma região em 
detrimento de outra, pensar sempre em como determinada nota poderia 
repercutir em estados diferentes. (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 38) 

 

Em 1972, surge uma nova dupla de apresentadores que conquistou história no 

telejornal. Sérgio Chapelin e Cid Moreira ficaram por 11 anos na apresentação do jornal. O 

primeiro escritório internacional da Globo foi inaugurado em novembro de 1973 em Nova 

York. “A sucursal começou numa pequena sala e com uma única câmera, mas logo depois 

foram instalados estúdios de áudio e vídeo, além de um arquivo com imagens de noticiários 

norte-americanos” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 43). Em 1974, outro escritório é 

inaugurado, agora em Londres. 

Com o passar dos anos e a evolução dos equipamentos chega em 1972 a cor à 

televisão brasileira. A primeira transmissão a cores aconteceu no dia 10 de Fevereiro na Feira 

da Uva em Caxias do Sul - RS. A geração de imagens foi responsabilidade da TV Difusora, 

com colaboração da TV Rio e apoio das TVs Gaúchas, Piratini e de Caxias. 

                                                 
2
 http://g1.globo.com/jornal-nacional 
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O esporte ganhou maior espaço na televisão a partir da Copa do Mundo de 1970. “Foi 

um marco na história da televisão brasileira. Pela primeira vez os telespectadores puderam 

assistir aos jogos ao vivo, transmitidos por um pool de redes brasileiras de TV, entre elas a 

Globo.” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 56). O Jornal Nacional criou um bloco especial para 

exibição dos preparativos da seleção brasileira e dos principais destaques da competição que 

alegrava o povo e que aumentava as vendas de televisores na época. 

Em 1977, Glória Maria é a primeira repórter a entrar ao vivo, passando informações 

sobre o trânsito do Rio de Janeiro. Com a chegada de novas tecnologias o jornal vai se 

modificando para cada vez mais atingir um número maior de brasileiros. 

Um marco para a história do telejornalismo foi a utilização do videoteipe, conhecido 

como VT, no jargão profissional. Inicialmente ele era utilizado somente nos programas de 

entretenimento e dramaturgia. Quando o JN foi criado os repórteres dispunham de 

equipamentos cinematográficos para elaboração das reportagens. Segundo o site do Jornal 

Nacional em 1978 o telejornal passa a utilizar o videoteipe o que agiliza a edição e dá muito 

mais rapidez ao jornalismo.  

 A preocupação com os elementos visuais do telejornal também foram levados em 

conta com o passar dos anos. Em 1979 já acontecem mudanças no cenário que possibilitaram 

maior movimentação das câmeras. Já em 1981 a bancada foi modificada e a criação de um 

mapa-mundi em relevo começou a fazer parte do novo cenário. A primeira vinheta de abertura 

foi ao ar em 1983 utilizando-se de recursos da computação gráfica.   

Em 1984, o telejornal completou 15 anos no ar. “Para comemorar, a Globo preparou 

matérias especiais contando um pouco da história do telejornal. Eram apresentadas dentro do 

próprio JN, em blocos separados, com cerca de dois minutos e meio de duração.” (Memória 

Globo, 2004, p. 149). Outra obra realizada também foi à publicação de um livro escrito por 

Claúdio Mello e Souza. Esse modo de comemoração é característico do telejornal, na maioria 

das datas festivas foram realizadas reportagens se autorreferenciando.  

Em 1991 uma grande novidade na história, a primeira cobertura de guerra ao vivo, o 

Jornal Nacional mostra imagens do conflito do Golfo. Outro grande destaque é a participação 

do telejornal com ancoragem direto do país sede da copa. Em 1994, Carlos Nascimento 

apresentou reportagens sobre a seleção brasileira direto das cidades onde o time jogava. 

 No decorrer dos anos acontecem diversas mudanças e inovações, em 1996 a dupla de 

ancoras, Sérgio Chapellin e Cid Moreira passam a bancada para Willian Bonner e Lilian Witte 

Fibe. Já em 1998, o JN passa ser apresentado por Fátima Bernardes e Willian Bonner, casal 

que permanece até hoje na apresentação do telejornal. 
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Seguindo as tendências de inovação do mercado em 2000 o telejornal sai do estúdio e 

passa a ser gravado dentro da redação. Assim o telespectador acompanha o trabalho dos 

profissionais que atuam na redação. 

 Até 2009, ano em que o JN completou 40 anos, várias mudanças e novas tecnologias 

foram empregadas. Uso de animações, vídeos explicativos, gráficos ajudam a exemplificar 

assuntos mais complexos. Grandes coberturas foram premiadas e mereceram destaque 

nacional e internacional. Nesses 40 anos o telejornal foi adquirindo características próprias 

seguindo a linha editorial da empresa a qual pertence. 

 

1.3.2 Aspectos editoriais 

 

Desde o surgimento da televisão, as críticas sobre o telejornalismo foram intensas. 

Muitos consideravam as notícias superficiais e o Jornal Nacional “teve que enfrentar o 

estigma que perseguiria a TV Globo por muitos anos: a afinidade ideológica com o regime 

militar” (REZENDE, 2000, p.110). Em muitas ocasiões, o jornalismo praticado pela emissora 

esteve distante da realidade do país.  

 

Não como reflexo da censura, a superficialidade do noticiário explicava-se, 
assim, como resultado de uma diretriz editorial baseada na agilidade do 
estilo “manchetado”, que se ajustava ao perfil da audiência do programa. 
Essa orientação continua a ser adotada até hoje pelo Jornal Nacional e 
noticiários de outras emissoras veiculadas no horário nobre da TV 
(REZENDE, 2000, p. 116) 

 

Porém mesmo com defeitos e qualidades, o Jornal Nacional foi um dos responsáveis 

por criar um padrão no telejornalismo brasileiro. O cuidado com a imagem, aparência, voz, 

além do cuidado com o tempo e o fim do improviso, foram heranças que permanecem até 

hoje. 

Com o fim da ditadura militar o jornalismo passa a trabalhar com maior liberdade. 

Porém os profissionais da época ainda trabalhavam com receio, pois eram acostumados a lidar 

com a censura. Assim que esse processo começa se transformar e com o surgimento de novas 

redes, o jornalismo começa a sofrer modificações. Novos telejornais implantam a crítica, 

entrevistas e o comentário em suas produções o que atrai a atenção do público e passa a 

concorrer pela audiência junto com a Rede Globo. 

A omissão durante a campanha das Diretas Já e o debate entre Collor e Lula, 

mancharam a reputação da emissora e do telejornal. “A Globo entrava na década de 1990 sem 
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libertar-se da pecha de ser um permanente aliado do poder dominante” (REZENDE, 2000, p. 

130). 

Com a chegada do novo diretor da Central Globo de Jornalismo, Alberico Souza Cruz, 

aos poucos, foi sendo substituído o chamado “jornalismo de estúdio” para o “jornalismo de 

rua”. “Para Souza Cruz, ao âncora caberia a função de explicar, interpretar e dar subsídios aos 

telespectadores e não opinar” (REZENDE, 2000, p. 130). Com essas mudanças os antigos 

locutores passam a ser substituídos por jornalistas que atuam tanto na apresentação dos 

telejornais em estúdio como em ancoragens externas e reportagens. 

Na década de 1990, o Jornal Nacional passa por algumas modificações. As matérias 

deixam de ser tão superficiais e, em alguns casos, passam a transmitir a voz do povo 

brasileiro.  O editor do Observatório de Imprensa, Alberto Dines destaca algumas mudanças 

que beneficiaram o JN: “matérias mais longas, mais esclarecimentos, mais reportagens, mais 

serviço público, defesa do consumidor, mais internacional, mais densidade, mais crítica” 

(REZENDE, 2000, p. 140). Porém devido à busca incansável por audiência, e com a saída da 

apresentadora Lilian Witte Fibe, o telejornal coloca na bancada o casal preferido pelas 

pesquisas do Ibope, Fátima Bernardes e Willian Bonner. Junto com essa mudança a linha 

editorial também sofre alterações “trocou também notícias relevantes por reportagens 

lacrimosas, curiosidades do mundo animal, ou intermináveis inventários sobre a vida das 

celebridades” (VEJA apud REZENDE, 2000, p. 142). Mesmo sendo considerado padrão no 

telejornalismo brasileiro o Jornal Nacional ainda sofre críticas por essa linha editorial 

considerada por muitos estudiosos superficial. 

 

1.3.3 Os Formatos do Jornal Nacional  

 

Entre os gêneros jornalísticos existentes os que mais se destacam em telejornais são o 

informativo, que representa a maior parte do conteúdo, e o opinativo. Em Jornal Nacional não 

é diferente. Os gêneros encontrados são apresentados abaixo.  

 

1.3.3.1 Gênero Opinativo 

 

Dentro deste formato, três tipos são encontrados com mais freqüência no Jornal 

Nacional, são eles a crônica, o editorial e o comentário. O editorial refere-se normalmente à 

opinião da emissora sobre determinado assunto ou do telejornal como resposta a alguma 

ocasião específica. Isso ocorre com pouca freqüência no JN, um exemplo, foi na morte do 
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jornalista Tim Lopes onde o apresentador Willian Bonner leu um editorial a respeito do 

acontecimento trágico, que atingia um profissional da sua equipe. Segundo Rezende, “deixa 

de ser anônimo e se confunde com a avaliação pessoal do editor” (2000, p. 158).  

No caso do comentário, um especialista analisa informações sobre determinado 

assunto e interpreta para o público de uma forma mais acessível à população. “(...) o 

comentarista, muitas vezes, orienta o público, que pode conferir ao seu trabalho uma 

conotação de jornalismo de serviço” (REZENDE, 2000, p. 158). Este formato é mais 

freqüente em assuntos esportivos, políticos e econômicos, onde o comentarias é convidado a 

integrar a bancada e opinar sobre o assunto, ou esclarecer novas regras do esporte da política 

e/ou econômicas, por exemplo. 

A crônica é um formato que aparece com menos freqüência.  Para Rezende (2000, p. 

159), ela está “no limite entre a informação jornalística e produção literária, (...) o cronista 

projeta para a audiência a visão lírica ou irônica que tem do detalhe de algum acontecimento 

ou questão que passa despercebido ou pouco valorizado no noticiário objetivo”. Muitas vezes 

a crônica é utilizada para fazer uma leitura do cotidiano. 

 

1.3.3.2 Gênero Informativo  

 

Serão abordados neste trabalho os formatos apontados na pesquisa de REZENDE 

(2000) como os mais freqüentes no Jornal Nacional dentro do gênero informativo. São eles: 

nota, notícia, entrevistas, indicadores e reportagem. 

A nota pode ser dividida em dois formatos: a nota de locutor e a nota coberta por 

imagens. A nota de locutor é apresentada pelo âncora na bancada sem uso de imagens. 

Geralmente chega à equipe de reportagens através de releases, informações de agências de 

notícias e que não teve uma equipe de reportagem externa para cobrir este acontecimento. 

Esse tipo de nota varia entre notícias nacionais e internacionais.  Segundo TORRES (2008, 

p.55) 

 

A nota pelada ou de locutor funciona como um fio que reforça 
constantemente a atenção do enunciatário ao locutor central da narrativa 
englobante – o próprio apresentador – já que se reafirma nesse momento o 
contrato de veridicção, numa manutenção dos lugares de cada um no 
discurso(...). E por outro lado, parece ser uma espécie de intervalo necessário 
ao fluxo da história contada, como num descanso ao telespectador diante da 
intensidade da narrativa 
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A nota coberta se caracteriza pelo uso de imagens que vem de encontro com o texto 

apresentado. Este formato se caracteriza por dois momentos, a “cabeça” da matéria que 

contém o lead e é apresentada pelo âncora e o texto em “off” que contém o resto das 

informações disponíveis e que sejam de relevância para o telespectador. Para Rezende (2000) 

este formato seguido de “cabeça + off” é considerado a notícia.  

A entrevista é o formato que mais se aproxima do coloquial. REZENDE (2000, p. 

157) caracteriza-a como 

  

 o diálogo que o jornalista mantém com o entrevistado, pelo sistema de 
perguntas e respostas, com objetivo de extrair informações, ideias e opiniões 
a respeito de fatos questões de interesse público e/ou de aspectos da vida 
pessoal do entrevistado.  

 

Este formato pode ser apresentado ao vivo durante o telejornal com presença do 

entrevistado na bancada, ou também, em entrevistas gravadas e editadas que são submetidas 

durante o noticiário. Durantes os 40 anos do telejornal vários tipos de entrevistas já foram 

apresentados. Exemplo como a presença do presidente da república na bancada, entrevista 

com candidatos ao governo e também as entrevistas externas que ocorrem com mais 

freqüência e também inserida nas reportagens. 

Os indicadores são dados apresentados que indicam tendências ou resultados de 

interesse do público. É usado, muitas vezes, como jornalismo de serviço. “Esses indicadores 

podem ter um caráter permanente, caso das previsões meteorológicas, números do mercado 

financeiro e informações de condições de trânsito ou temporário” (REZENDE, 2000, p. 158). 

O Jornal Nacional utiliza-se de recursos tecnológicos para tornar esse formato mais atrativo, 

na maioria das vezes são usados gráficos, tabelas, ilustrações para apresentar os indicadores a 

população.  

A reportagem é o formato de notícia mais completo do gênero informativo. É 

caracterizado por cinco partes: cabeça, off, boletim, sonoras e pé. O repórter não precisa 

necessariamente usar todas as partes para configurar a matéria jornalística.  Para Rezende 

(2000, p. 157) a reportagem divide-se em dois tipos 

 

(...) factual, relativa a acontecimentos do dia-a-dia, chamada de matéria 
quente, que requer divulgação imediata, sob pena de perder a atualidade e 
necessário impacto sobre o público; e a feature, referente a assuntos de 
interesse permanente, que não necessitam do atributo da atualidade, 
denominada de matéria fria ou de gaveta, quando produzida para divulgação 
em dias de poucos acontecimentos. 
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As reportagens são encontradas em todos os telejornais é o gênero de maior freqüência 

e que sustenta o Jornal Nacional. Unindo esses dois formatos de reportagem, o factual e o 

feature, o Jornal Nacional criou a série de reportagens “JN 40 anos”. Utilizando este gênero, 

foi estruturada a campanha que mostrou as 122 afiliadas, que colaboram todos os dias com a 

produção do JN.  

 

1.3.4 Pesquisas atuais sobre o Jornal Nacional 

 

Em sua trajetória de 40 anos, o Jornal Nacional já foi objeto de inúmeras pesquisas 

científicas. Ele traz oportunidade de estudos diferenciados, podendo ser analisado vários tipos 

de questões.   

As séries de reportagens são uma forma encontrada pelos telejornais para dar 

profundidade em determinados assuntos. Assim como nesta pesquisa sobre a série JN 40 anos 

as pesquisadoras Iluska Coutinho e Christina Musse (2007) analisaram as marcas de 

construção do brasileiro, telespectador, em uma série de reportagens veiculada no Jornal 

Nacional. A série escolhida foi “Desejos do Brasil”, que apresentou em 49 episódios os 

anseios do país. “A estrutura de organização da série de reportagens reforça o caráter de 

unicidade da notícia ou tema apresentado, ao anunciar os desejos da nação, entendida aqui 

como identidade publicamente reconhecida (...)(COUTINHO e MUSSE, 2007, p. 9). 

A espetacularização de fatos tem se tornado uma tendência na televisão nos últimos 

anos. Quando uma notícia se torna espetáculo, ela sustenta elevados índices de audiência. A 

morte do cantor Michael Jackson em 2009 foi alvo desta espetacularização. O JN trouxe o 

tema para suas edições posteriores a morte, abordando o assunto com freqüência e 

intensidade. A partir desta análise o tema tornou-se foco de pesquisa.  

 

Ao abordar a morte de Michael Jackson, o Jornal Nacional salientou, de 
forma espetacularizada, a importância do cantor no cenário musical, 
destacou depoimentos de pessoas falando sobre a importância e o talento do 
ídolo, enfocou as emoções geradas pelo falecimento do astro musical e fez 
especulações sobre as causas que poderiam ter ocasionado a morte. Dessa 
forma, investiu na perspectiva de chamar a atenção do público. Com essa 
postura, o JN dá espaço para o considerarmos um programa que se utiliza do 
apelo às emoções do público e que foge do padrão que se espera de um 
telejornal de referência. (NEGRINI e ORTIZ, 2010, p. 10) 
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Os pesquisadores consideraram as reportagens apresentadas em duas edições do 

telejornal, posteriores a morte do cantor. Avaliaram com isto que as “Grandes Mortes” são 

uma “alternativa que rende, pois dá subsídios para a construção de cenas espetaculares” 

(NEGRINI e ORTIZ, 2010, p. 11). 

Outro estudo recente que abrange a espetacularização na mídia é o caso da menina 

Isabela Nardoni. A pesquisadora Jocélia da Silva Bortoli analisou a cobertura do caso em 

telejornais de cinco emissoras diferentes, entre eles o Jornal Nacional. Sobre a pesquisa a 

autora conclui: 

 

Ao se aproximar do entreter, a midiatização de um acontecimento perde a 
função original e passa a outra modalidade, que é o da comunicação, porém, 
não a jornalística. O caso em questão dependia de toda a seriedade possível, 
e não, dos mesmos critérios adotados para a midiatização de uma partida de 
futebol, que pode ser construída como um grande espetáculo. O segredo para 
midiatizar uma pauta como de Isabella, está nessa capacidade de 
discernimento, que parece simples, mas não encontrada na prática. 
(BORTOLI, 2010, p.14)  
 
 

Outro caso estudado sobre o Jornal Nacional é a cobertura  política do telejornal. Os 

pesquisadores Fernanda Nalon Sanglard e Paulo Roberto Leal realizaram estudo sobre os 

enquadramentos políticos no Jornal Nacional durante uma semana no mês de junho de 2010. 

Após análise de reportagens constataram que 

 

Por meio da observação das valências e dos enquadramentos, foi confirmada 
a hipótese de que o telejornal ofereceu enquadramentos baseados em 
aspectos reducionistas e negativos sobre a política. Embora haja a 
evidenciação de que o JN dedicou pouco espaço ao assunto, foi negada a 
hipótese de que, na cobertura política, as notas seriam privilegiadas em 
detrimento das reportagens. Ao todo, foram veiculadas dez reportagens e 
sete notas. (SANGLARD e LEAL, 2010, p. 13) 

 

Seguindo a linha dos estudos da cobertura política no Jornal Nacional a pesquisadora 

Florentina das Neves Souza apresenta uma análise comparativa das duas últimas eleições no 

período das candidaturas à presidência, com as eleições deste ano. Ela utiliza o estudo do 

enquadramento e das valências para verificar o perfil da cobertura e o grau de interferência do 

telejornal na opinião pública e na decisão dos partidos políticos. A autora concluiu que existe 

“muita semelhança nos viés adotado pelo telejornal ao tratar dos pré-candidatos à presidência 

e em relação aos assuntos pautados” (SOUZA, 2010, p. 13). Depois da análise da pré-

cobertura de 2010 a constatação da autora diz que “a relação das coberturas anteriores com o 
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período que precede a corrida presidencial deste ano é muito parecida” (SOUZA, 2010, p. 

14). 

Além de estudos direcionados ao telejornal em si e suas reportagens, os 

apresentadores, Willian Bonner e Fátima Bernardes, do Jornal Nacional também são 

encontrados em pesquisas científicas. Gilze Bara estudou os diálogos dos apresentadores com 

o público e entre si, através de duas ferramentas: twitter e blog. A pesquisa foi realizada 

durante a Copa do Mundo 2010, onde Fátima Bernardes utilizava um blog para dialogar com 

o público e Willian Bonner o twitter. Após analisar as postagens para o público e entre os 

apresentadores a pesquisadora conclui que  

 

O Casal de apresentadores pareceu querer estreitar os laços de intimidade 
com o público, ao divulgar informações pessoais (...), nosso estudo chegou a 
conclusão de que Fátima Bernandes e Willian Bonner dialogaram entre si e 
com o público no período da Copa do Mundo. E que tais diálogos via web 
colaboram no processo de identificação do público com os apresentadores e, 
consequentemente, com o telejornal que o casal ancora” (BARA, 2010, p. 
13). 

 

Assim como o objeto de estudo deste trabalho, os 40 anos do JN é citado em um 

estudo de Ana Lúcia Medeiros, onde ela aponta a cobertura das mídias sobre o aniversário do 

telejornal. Sua pesquisa se detém em analisar a cobertura jornalística dos veículos de 

comunicação das Organizações Globo. Após analisar sete meios de comunicação distintos que 

citaram o tema dos 40 anos do JN, a autora aponta que  

 

analisamos a cobertura jornalística e a os recursos publicitários em uma 
fusão de mídias que revela estratégias de divulgação do trabalho 
desenvolvido no telejornal de maior audiência do país, o Jornal Nacional. 
Identificamos elementos que, por um lado, apontam para uma humanização, 
para a aproximação dos apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes 
com o telespectador. Por outro ângulo, reconhecemos na abordagem das 
reportagens e da publicidade uma perspectiva de mitificação ou celebrização 
do casal (MEDEIROS, 2010, p. 12). 
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CAPÍTULO II – ESTRATÉGIAS AUTORREFERENCIAIS EM UMA SOCIEDADE 

MIDIATIZADA 

2.1 CAMPANHA DOS 40 ANOS DO JORNAL NACIONAL 

Numa referência aos 40 anos do Jornal Nacional, a produção do telejornal lançou uma 

campanha em 2009 para mostrar todas as emissoras que fazem parte da rede e que 

transmitem, todos os dias, o JN. Em poucos minutos, foram mostradas, a partir do dia 13 de 

abril até o dia 4 de setembro, cada uma das 122 afiliadas e as cinco emissoras da Rede Globo 

de Televisão. Nesses vídeos são mostrados fragmentos de reportagens de grande cobertura da 

emissora, assim como o número de funcionários, instalações da afiliada e número dos 

municípios de abrangência. Para começar, foi escolhida a emissora de Salvador por ser uma 

cidade simbólica, a primeira capital do Brasil. 

  Como parte das comemorações, os apresentadores William Bonner e Fátima 

Bernardes inauguraram uma rodada de entrevistas, durante a semana do aniversário, com os 

repórteres que estão há mais tempo reportando as principais notícias do Brasil e do mundo 

para o telejornal. Estiveram presentes nomes como: Sandra Passarinho, Isabela Scalabrini, 

Ernesto Paglia, Francisco José e Heraldo Pereira que conversaram na bancada com os 

apresentadores sobre as suas experiências profissionais e contaram os bastidores do Jornal 

Nacional. 

Entre as mudanças da Campanha dos 40 anos, está o novo cenário que estreou no dia 

31 de Agosto, um dia antes de o jornal completar aniversário. Na abertura do JN, Fátima 

Bernardes apresentou as mudanças na redação enquanto Willian Bonner aguardava ela 

retornar para bancada. Bonner apresentou as mudanças de móveis e dos computadores. Com 

esta conversa que tiveram com os telespectadores podemos perceber a intenção de interagir 

com o público e de mostrar o processo pelo qual o jornal estava passando. Podemos destacar 

nessas atitudes editoriais o que o pesquisador FAUSTO NETO (2006, p. 7) afirma: 

 

o “sistema midiático jornalístico ” organiza a sua relação com o leitor, em 
termos de novos “contratos de leitura” que apresentam duas características 
centrais: primeira, a ênfase na própria autorreferencialidade, em que 
explicita as operações com que institui a realidade que constrói. Em segundo 
lugar, como conseqüência da primeira operação, seu modelo de enunciação 
chama atenção para o protagonismo e para a própria testemunhalidade do 
trabalho do suporte.   
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Além do cenário, o telão no fundo, que antes era um aglomerado de televisões, agora é 

um telão que mostra imagens conforme o assunto que está sendo falado na bancada. O globo 

terrestre, que fica no fundo, ganhou movimento, passando a girar no sentido anti-horário. A 

bancada também foi trocada. Foi colocada uma nova mesa e monitores novos. A logomarca 

foi alterada junto com os créditos que passaram a apresentar a nova marca. Quando o repórter 

é um correspondente internacional aparece um globo terrestre mostrando a localização em que 

ele se encontra. A vinheta de ida para os comerciais também mudou junto com a logo que 

passou para a parte inferior à direita. 

O casal âncora do jornal, Willian Bonner e Fátima Bernardes, se tornaram tradicionais 

no cenário do jornal. As pessoas já estão acostumadas a dar “boa noite” para eles no início do 

telejornal e acompanhar todas as noites as notícias informadas por eles. Fausto Neto (2006, p. 

10) explica que “padrões de confiança passam também pelos próprios perfis dos jornalistas. 

São transformados em atores, celebridades, moeda de atribuição à credibilidade ao trabalho 

feito por eles”.  Desta forma é possível analisar o discurso utilizado pelos apresentadores. 

Charaudeau citado por Ribeiro e Fossá (2009, p.05) lembra que “as mídias ao produzirem 

seus textos, imagens, mensagens, estão produzindo discursos, já que o discurso traz consigo 

as características das condições de produção”. 

Fausto Neto citado por Fossá e Sgorla (2008, p. 5) destaca que “de maneira crescente, 

as operações de midiatização afetam largamente práticas institucionais que se vale de suas 

lógicas e de suas operações para produzir as possibilidades de suas novas formas de 

reconhecimento nos mercados discursivos.”  

O Jornal Nacional se consagrou no país e ganhou destaque por seu investimento e 

grandes coberturas nacionais e internacionais. Através da Campanha dos 40 anos do JN, a 

série de reportagens chamada “JN 40 anos” mereceu o maior destaque e foi uma forma 

encontrada para se autorreferenciar e buscar destaque para a comemoração. 

 

2.1.1 Série JN 40 Anos e princípios de autorreferencialidade 

 

Completar 40 anos no ar não é uma tarefa fácil para um telejornal. Assim, a 

construção de uma campanha para comemorar esta data e chamar atenção ao seu trabalho, 

torna-se uma estratégia de aproximação com o telespectador no momento em que transmite 

para todo país pequenas demonstrações de todas as regiões que o telejornal tem abrangência. 

Para DINIZ (2010, p. 2) os efeitos de proximidade “são uma alternativa para atrair e manter a 
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atenção dos telespectadores pelos telejornais diante do aumento de novas fontes de 

informação (...)”. 

 Com uma série de reportagens, um telejornal pode abordar de maneira mais 

aprofundada um determinado assunto. Foi o caso do JN que durante aproximadamente quatro 

meses e meio utilizou esse formato para apresentar ao público suas afiliadas numa forma de 

autorreferenciar seu aniversário. Stam citado por Leal (2008, p. 7) observa que  

 

o telejornal produz – ou deseja produzir – um “nós fictício” que aproxima 
espectador, apresentadores, repórteres, personagens, fazendo com que uns e 
outros, unidos por laços de identificação, sejam habitantes de um mundo 
comum.   

 

E ainda podemos perceber que “a mídia abre espaço para dentro do seu próprio 

produto (notícia) e passa a falar de si, valorizar aspectos de sua intimidade, sem a 

preocupação em apagar as marcas de seu funcionamento e de sua maneira de ser” (RIBEIRO; 

FOSSÁ, 2009, p. 7). No caso desta série o objetivo era mostrar o funcionamento e sua 

maneira de ser como apresenta as autoras a cima. 

Desta forma, nota-se que na campanha foram utilizados estes mecanismos para 

aproximar o telespectador do telejornal. Nos vídeos, foram mostrados os acontecimentos 

daquela cidade que possui uma emissora afiliada a Rede Globo, isso faz com que as pessoas 

unam laços de identificação com o telejornal e sua cidade. Eliseo Verón citado por Leal 

(2008, p.13) afirma que “a televisão, quando pretende falar do real, alicerça-se sobre o contato 

estabelecido entre os corpos da tela e dos espectadores, de modo a se estabelecer uma relação 

de contigüidade entre o espaço televisual e o doméstico”. As pesquisadoras Fabiane Sgorla e 

Maria Ivete Trevisan Fossá destacam também:  

 

Junto com a estratégia da auto-referencialidade o jornalismo faz uso da 
estratégia de co-referência, a qual o discurso jornalístico apresenta “o que 
produziu” utilizando argumentos que indicam virtudes, que, por vezes, 
baseiam- se em registros de quadros comparativos (2008, p. 4) 

 

 Durante a série “JN 40 anos” podemos perceber essas estratégias utilizadas para 

chamar o público, pois em seus vídeos apresentados todas as noites foram mostradas as 

grandes coberturas das emissoras afiliadas e chamada à atenção para o trabalho e o 

compromisso que o telejornal tem com seus telespectadores.  

Com o avanço da midiatização, os meios de comunicação buscam cada vez mais dar 

destaque as suas produções. Segundo Yvana Fechine (2003, p.9) “a televisão se tornou a 
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principal aliada da atual sociedade de consumo e, para tanto, precisa estimular, antes de mais 

nada, o consumo de si mesma”. 

Com esta campanha o Jornal Nacional tenta estabelecer um vínculo de confiança com 

seus telespectadores. E também é uma forma de obter visibilidade e legitimar o lugar que é de 

informar. Mouillaud citado por Ribeiro e Fossá (2009, p. 2) destaca:  

 

O pôr em visibilidade não constitui apenas um ser ou fazer, não é 
simplesmente infinitivo, contém modalidades do poder e do dever. Indica 
um possível, um duplo sentido da capacidade e da autorização. A informação 
é o que é possível e o que é legítimo mostrar, mas também o que devemos 
saber, o que está marcado para ser percebido (...) 
 
 

Da mesma forma “ao “falar de si” o jornalismo acaba também por ofertar e 

operacionalizar, de modo mais explícito, sua hierarquia de valores, normas, condutas, critérios 

de noticiabilidade, e demais elementos fundamentais de suas conformações” (SGORLA; 

FOSSÁ, 2008, p. 5). 

Com todo esse processo durante a campanha dos 40 anos e a construção de uma série 

de reportagens sobre os 40 anos do Jornal Nacional, podemos perceber a importância que vem 

tomando na sociedade midiatizada, o uso da referência de si próprio nos meios de 

comunicação nos últimos tempos.  

A seguir será aprofundado o conceito de autorreferencialidade, verificando de que 

forma ele é empregado dentro de diferentes estudos sobre a mídia. Essa pesquisa utiliza-se 

deste conceito para analisar o objeto de estudo e verificar os contratos firmados com os 

telespectadores do Jornal Nacional. 

 

2.2 OS RECURSOS AUTORREFERENCIAIS NO JORNALISMO ATUAL 

 

Em uma sociedade contemporânea, cada vez mais a busca por visibilidade é enfatizada 

de diferentes formas. A ampliação dos meios tecnológicos oportunizou uma comunicação 

midiática. “Nesse cenário, as estratégias e operações auto-referenciais passam a ser 

consideradas como categorias determinantes dessa sociedade midiatizada e cada vez mais 

constantes no jornalismo” (SGORLA e FOSSÁ, 2008, p. 1). 

 Cada vez mais os telejornais têm buscado se aproximar dos telespectadores através de 

diferentes mecanismos. O Jornal Nacional aos poucos vem adotando formas de contato 

descontraídas que há alguns anos não aconteciam. Emitir comentários, opiniões são fatos que 
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normalmente ocorrem em ocasiões peculiares. As séries de reportagens ou coberturas 

especiais se caracterizam mais por este perfil descontraído, além de ter a oportunidade de 

aprofundar mais um assunto e usar uma linguagem coloquial. Através dessas estratégias a 

mídia tenta criar um vínculo com o público, dando a entender que está mostrando as 

realidades do país. Fabiane Sgorla e Maria Ivete Trevisan Fossá apontam que 

 

a auto-referencialidade se apresenta quando determinado campo utiliza 
diferenciadas estratégias de ato e discurso para se mostrar, falar de si, 
explicar seus modos de ser e agir, buscando sua legitimação. No âmbito 
jornalístico, os processos de autorreferência remetem à explicitação de suas 
operações e condições de produção. (2008, p. 4) 

 

O uso da autorreferencialidade tem se tornado freqüente como forma de aproximar o 

telespectador do produto midiático. O Jornal Nacional adquiriu este formato tanto nas séries 

de reportagens e no telejornal em si, quanto no chamamento do telespectador para assistir 

matérias em seu site.  

 
As tecnologias ligadas a internet são imprescindíveis para as operações auto-
referenciais do jornalismo atual. O ciberespaço (...) é o local principal em 
que é mais facilmente encontrado este tipo de discurso e que, entretanto, tem 
ligação estreita com os demais meios de comunicação, como rádio, televisão 
e imprensa (SGORLA e FOSSÁ, 2008, p. 6). 

 

Na série “JN 40 ANOS” a autorreferência foi utilizada de maneira mais intensa, pois 

aborda todas as emissoras fazendo com que se destaquem fatos cobertos pelo telejornal e suas 

afiliadas. Segundo as pesquisadoras Fabiane Sgorla e Maria Ivete Trevisan Fossá, que 

realizaram um estudo sobre a autorreferencialidade no JN, “a auto-referência se apresenta 

como uma estratégia cada vez mais presente no campo jornalístico, na tentativa de capturar o 

leitor, o telespectador, o usuário, o itinerante” (2008, p. 10). 

Nas reportagens da série são apresentadas as afiliadas, sua abrangência, funcionários, 

etc. Para Sgorla e Fossá (2008, p. 8) “operações auto-referênciais buscam demonstrar certos 

esforços da equipe de reportagem para produzir a matéria jornalística, apresentando limites e 

entraves no caminho, justificando as possibilidades de equívocos buscando promover um 

efeito de sentido de realidade”. Essas operações são marcas do telejornalismo atual, onde 

repórteres, muitas vezes, referenciam dificuldades encontradas durante o percurso da notícia, 

ou até mesmo opiniões pessoais sobre problemas enfrentados. 

Com o uso da autorreferencilidade a notícia deixa de ser somente um fato ocorrido que 

deve ser noticiado e passa a ser processo do próprio meio de comunicação em si. Um exemplo 



 

30 

são colunas em jornais impressos que falam sobre o trabalho de sua equipe, da participação, 

emoção dos repórteres na cobertura de um fato ou também quando usam este espaço para 

mostrar opiniões de pessoas sobre suas próprias reportagens. Com esta alternativa se tem uma 

estratégia de produção de sentido, onde é mostrado o seu “modelo de fazer jornalismo”. 

Fausto Neto (2008, p. 8) faz algumas considerações sobre estas estratégias “o dispositivo de 

auto-referencialidade diversifica o trabalho através do qual estrutura o elenco das operações 

com que chama atenção das regras com que produz o acontecimento”.  

Nestes espaços encontrados para se autorreferenciar os meios de comunicação deixam 

que o ambiente da redação, que antes era privado, ultrapasse barreiras e chegue até o seu 

público alvo, assim são formados vínculos com o leitor/telespectador.  

 

(...) a mídia jornalística fala cada vez mais, não só de seu processo, mas 
narrativiza crescentemente este processo de produção, tornando-o público e, 
passando-o às mãos de membros de outras comunidades e que não são 
aqueles atores de sua própria ‘comunidade interpretativa’(FAUSTO NETO, 
2008, p. 12). 
 
 

A autorreferencialidade está presente hoje em grande parte dos veículos de 

comunicação. Seja no uso de sites ou blogs de um determinado jornalista, colunas nos jornais, 

livros sobre o veículo, ou programas de televisão. O Profissão Repórter da Rede Globo de 

Televisão é um exemplo de autorreferencialidade. Em cada edição são mostrados os 

bastidores da notícia, os desafios encontrados pela equipe durante a produção das reportagens. 

“Essa auto-referencialidade utilizada pelo programa não chega nem perto de ultrapassar os 

limites que garantem ao campo sua condição de especialidade” (CAVALHO; BARICHELLO, 

2008, p. 8). As autoras citadas defendem que a autorreferencialidade usado no programa 

Profissão Repórter está dentro dos padrões, não afeta nenhum interesse institucional da 

empresa a qual pertence. 

Outro exemplo de autorreferencialidade recente foi o lançamento do livro Jornal 

Nacional - Modos de Fazer de William Bonner editor-chefe do telejornal. Neste livro, a 

proposta foi relatar para pessoas do meio jornalístico ou não, o modo de fazer o telejornal. É 

uma forma de autorreferenciar a produção das notícias, mostrar seus bastidores, equipe de 

trabalho, entre outros. Com essa estratégia é firmado um contrato de fidelização com o 

público. É como destacam Carvalho e Barichello (2008, p.9) “através de práticas auto-

referenciais, seus mecanismos internos de funcionamento são exteriorizados, (...) a 
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visibilidade que o jornalismo dá para seu próprio fazer é uma estratégia, uma ação deliberada 

em busca de manutenção de legitimidade”. 

Estes contratos firmados com o público através do uso da autorreferência apresentam 

duas características segundo Fausto Neto (2006, p.7) 

 

primeira: a ênfase na própria auto-referencialidade, em que explica as 
operações com que institui a realidade que constrói. Em segundo lugar, 
como conseqüência da primeira operação, seu modelo de enunciação chama 
atenção para o protagonismo e para a própria testemunhalidade do trabalho 
do suporte”. 

 

A autorreferencialidade pode ser considerada um novo modelo de contrato. Fausto 

Neto aponta que com este novo formato “o campo jornalístico diminui a ênfase sobre suas 

operações de heterorreferência (falar do mundo externo, por exemplo), deslocando-se para 

aquelas de auto-referência, cujo foco é descrição dos seus próprios ‘processos de codificação 

da realidade” (2007, p.15). 

Fauto Neto (2007) faz referências aos debates políticos realizados por emissoras de 

televisão em época de eleições. Nestes casos as emissoras utilizam-se da enunciação para 

falar sobre a estrutura de seus sistemas produtivos, ou falar sobre a equipe que nela trabalha e 

não no objetivo deste encontro que é debater as propostas políticas. 

 

(...) o contrato visa a produzir pelo menos dois efeitos: chamar atenção para 
seu trabalho produtivo, numa espécie de celebração de sua iniciativa. E, em 
segundo lugar, produzir a própria existência do ambiente midiático, o qual 
não poderia se constituir de outra maneira a não ser pela evocação de sua 
referência (FAUSTO NETO, 2007 p. 18). 
 
 

Os telejornais buscam disputar entre si a eficácia de seus procedimentos não 

interessando a cobertura das reportagens, mas sim as operações desenvolvidas durante o fato. 

“As operações de auto-referência “visam descrever operações voltadas para a realidade da 

construção que é convertida na própria ‘realidade do acontecimento” (FAUSTO NETO, 2007, 

p.17). 

O Jornal Nacional não fica para trás. Em praticamente todas as edições do telejornal os 

apresentadores chamam a atenção do público para visitar o site do jornal, comentar suas 

matérias e conferir os bastidores das reportagens. Nesses casos, pode-se observar que “a 

operação auto-referencial inicia com a ligação de dois suportes midiáticos distintos - a 

Televisão e a Internet” (SGORLA; FOSSÁ, 2008, p. 7). 
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Bruno Souza Leal (2008, p. 10) destaca que “a auto-referencialidade televisiva não se 

afirma na simples desconsideração das demais realidades sociais, mas à submissão dessas ao 

modo de dizer, às necessidades narrativas do telejornal e ao modo cada vez mais 

intermediário de sua interlocução”. 

Enfim, este novo formato de contrato, a autorreferencialidade tem se tornado visível 

independente do veículo de comunicação. Com o avanço da internet esta autorreferência 

cresceu ainda mais, pois o chamamento para freqüentar site e blogs e visualizar mais 

informações sobre a notícia na página do meio de comunicação é uma forma de 

autorreferenciar o trabalho que a equipe realizou. “Descrever as operações é o meio através do 

qual se estrutura a credibilidade e, por efeito, atualiza a noção de confiança” (FAUSTO 

NETO, 2007, p.16). Isso é encontrado quando se mostra os bastidores da notícia, ou quando o 

veículo utiliza um espaço para fazer referências ao seu trabalho. É o que encontramos no 

Jornal Nacional objeto de pesquisa deste trabalho, que utiliza o modo de se autorreferenciar 

para mostrar os 40 anos em que o telejornal se encontra no ar. 
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CAPÍTULO III – O PERCURSO METODOLÓGICO  

 

3.1 PRINCÍPIOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Para chamar a atenção para o aniversário do telejornal, a Série de reportagens “JN 40 

ANOS” mostrou para os telespectadores aquelas que foram consideradas as maiores 

coberturas já realizadas pelas emissoras e afiliadas da Rede Globo de Televisão. Podemos 

observar nesta campanha alguns aspectos identificados por Milton José Pinto (2002, p.65), 

quando o autor diz que “ao produzir um texto para se comunicar, as pessoas utilizam a 

linguagem verbal e outros sistemas semióticos com três funções básicas: mostração, sedução, 

interação”. Dentro da campanha dos 40 anos do JN, esta proposta é visível. Eles buscam 

mostrar o acontecimento (40 anos do telejornal), seduzir o público por meio da sua linguagem 

e das reportagens produzidas em cada região do país. 

Depois de analisar o conteúdo da série de reportagens e das entrevistas na bancada, 

entre os dias 13 de abril e 04 de setembro de 2009, buscou-se – através do método Análise de 

Conteúdo (AC) – identificar as marcas de autorreferencialidade existentes nos vídeos e nas 

entrevistas. Assim podemos aprofundar explicando as principais marcas lingüísticas 

existentes e os formatos do corpus eleito. Conforme aponta a autora Heloiza Golbspan 

Herscovitz (2007), a análise de conteúdo é um 

 

método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens 
impressas gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados 
na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados com 
o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e formatos 
(HERSCOVITZ apud LAGO; BENETTI, 2007, p. 126-127).  
 

Neste caso a intenção é autorreferenciar seus 40 anos no ar, através das suas afiliadas e 

repórteres com mais destaque durante esses anos. Com todo esse material disponível é preciso 

escolher um corpus de pesquisa. Para Wilson Corrêa da Fonseca Junior (2005, p. 292) as 

principais regras para a constituição do corpus são:  

 

a) Exaustividade: “todos os documentos relativos ao assunto pesquisado, no período 

escolhido, devem ser considerados, sem deixar de fora nenhum deles por qualquer 

razão”. Nesta pesquisa o material acumulado é de grande extensão, pois foram 



 

34 

assistidos e armazenados todos os vídeos veiculados durante a campanha dos 40 

anos do telejornal, entre os dias 13 de abril a 4 de setembro de 2009.  

b) Representatividade: “as pesquisas sociais, de forma geral, abrangem um universo 

de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade, 

sendo necessário trabalhar com uma amostra (...). A amostragem será rigorosa se a 

amostra for uma parte representativa do universo inicial”. Desta forma a busca 

pelo corpus foi escolhida levando este princípio de representação, vídeos que 

tivesse o maior tempo e número de informações. 

c) Homogeneidade: “os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do 

mesmo gênero ou se reportarem ao mesmo assunto”. Nesta pesquisa serão 

analisados dois fragmentos do gênero jornalístico, a entrevista e a reportagem. 

d) Pertinência: “os documentos devem ser adequados aos objetivos da pesquisa em 

todos os aspectos: objeto de estudo, período de análise e procedimento”.  

 

A partir do conteúdo dos vídeos pode-se ter uma melhor percepção da linguagem 

utilizada e dos contratos firmados com os telespectadores. Para isso, o método da AC será de 

grande importância na avaliação dos recursos autorreferenciais que existem na campanha. 

Durante as entrevistas realizadas na bancada com os repórteres que atuam há mais 

tempo no telejornal, podemos perceber que foi utilizada uma linguagem mais informal para 

chamar a atenção dos telespectadores. Eduardo Manhães (2005, p. 305) lembra que “a 

linguagem é um instrumento de comunicação que está sempre em atividade, seja nas relações 

cotidianas, coloquiais, seja nas interações institucionais, formais.” Esta linguagem mais 

simples traz uma aproximação com o telespectador tentando inseri-lo dentro do telejornal. 

O Jornal Nacional, com esta campanha, utiliza-se de uma aproximação com seu 

público para destacar sua programação. Pode-se verificar na fala dos apresentadores e durante 

as reportagens o que destaca Manhães (2005, p. 305): 

 

(...) a interpretação de sentido deve levar em conta que a significação é 
construída no interior da fala de um determinado sujeito; quando um emissor 
tenta mostrar o mundo para um interlocutor, numa determinada situação, a 
partir de seu ponto de vista, movido por uma intenção 

 

Para chegar à escolha do corpus desta pesquisa foram levadas em conta as quatro 

regras citadas acima. Entre elas, a de maior importância para a definição dos vídeos foi a 
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regra de representatividade que auxilia na amostragem do conteúdo mais representativo de 

todo o objeto empírico.   

 

3.1.1 A seleção do corpus em meio ao objeto empírico 

 

Após o mapeamento de toda a Série JN 40 Anos, somando os vídeos apresentados, 

entre eles os 122 vídeos das afiliadas, 5 das emissoras da Globo e as 5 entrevistas realizadas 

na bancada, foi preciso definir o corpus desta pesquisa.   

Uma pré-análise foi executada levando em conta as três fases apresentadas por 

Fonseca (2005, p. 294) “(a) o recorte – escolha das unidades de registro e de contexto; (b) a 

enumeração – escolha das regras de enumeração; (c) a classificação e agregação – escolha das 

categorias”. Após esta análise foi avaliado o tempo de cada reportagem. Durante a observação 

nota-se que as reportagens que apresentavam as afiliadas se caracterizavam por um texto 

aproximado, mudando apenas os dados da emissora e da reportagem de destaque apresentada, 

além de um tempo muito curto, a maioria com menos de um minuto e meio.  

Por este motivo buscou-se os vídeos que tivessem um tempo maior de exibição. Por 

coincidência estes vídeos são das emissoras da Rede Globo, que foram exibidas entre os dias 

31 de Agosto e 04 de Setembro. Nessas reportagens a abordagem é maior podendo perceber 

maiores recursos de linguagem e autorreferencialidade para atrair o telespectador, como 

recomenda a regra de representatividade.  

Além das reportagens, as entrevistas sobre a trajetória de alguns repórteres no 

telejornal também são objetos deste estudo. Elas têm como característica a apresentação dos 

âncoras do telejornal, chamando para os 40 anos do noticiário e interligando com a vida 

profissional desses repórteres. Elas ocorrem no mesmo período das emissoras da Rede Globo. 

Esses jornalistas convidados são os representantes dessas regiões brasileiras. 
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DATA OBJETO DURAÇÃO
31/8/2009 JN 40 ANOS - GLOBO SÃO PAULO 3min 
31/8/2009 ENTREVISTA COM ERNESTO PAGLIA 6min 14 seg
1/9/2009 JN 40 ANOS - GLOBO RIO DE JANEIRO 3min
1/9/2009 ENTREVISTA COM SANDRA PASSARINHO 6 min 21 seg
2/9/2009 JN 40 ANOS - GLOBO MINAS GERAIS 2 min 25 seg
2/9/2009 ENTREVISTA COM ISABELA SCALABRINI 5 min 33 seg
3/9/2009 JN 4O ANOS - GLOBO NORDESTE 2 min 22 seg
3/9/2009 ENTREVISTA COM FRANCISCO JOSÉ 5 min 42 seg
4/9/2009 JN 40 ANOS - GLOBO DISTRITO FEDERAL 2 min 22 seg
4/9/2009 ENTREVISTA COM HERALDO PEREIRA 6 min 45 seg 

             Tabela 1 – Corpus de pesquisa 

 

Na tabela 1, está o conteúdo a ser analisado nesta pesquisa. Através dessa definição do 

objeto de estudo, podemos avaliar todas as marcas de aproximação com o telespectador e o 

uso da autorreferencialidade para chamar a atenção e firmar contratos com o público. E 

também a forma de firmar um contrato com o telespectador através desse formato de se 

autorreferir dentro da programação. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE  

 

Após a escolha do corpus de pesquisa, que se define em cinco reportagens e cinco 

entrevistas é preciso definir algumas considerações que serão analisadas. São levados em 

conta nesse trabalho os conceitos de autorreferencialidade e os contratos de leitura firmados 

com os telespectadores. Sgorla e Fossá (2008, p. 4) destacam que a “auto-referencialidade se 

apresenta quando determinado campo utiliza diferenciadas estratégias de ato e discurso para 

se mostrar, falar de si, explicar seus modos de ser e agir, buscando legitimação”. Podemos 

encontrar isso nas reportagens da série JN 40 Anos, que é a primeira parte de análise dessa 

pesquisa. Para Rezende (2000, p. 157) a reportagem “é a matéria jornalística que fornece um 

relato ampliado de um acontecimento, mostrando suas causas, correlações e repercussões”. A 

série de reportagem se caracteriza pelo gênero informativo, no caso do Jornal Nacional, ela 

traz as informações sobre a trajetória dos 40 anos do telejornal apresentando o que sugere o 

autor. 

Em um segundo momento serão analisadas as entrevistas realizadas na bancada com 

os repórteres que a mais tempo fazem parte do Jornal Nacional. Aqui as entrevistas têm como 

características uma mistura de entrevistas jornalísticas junto com um perfil humanizado dos 

personagens que ali relatam suas histórias de vida. Para Medina (2002, p. 18) “a entrevista 

com finalidade de traçar um perfil humano (...) é uma entrevista aberta que mergulha no outro 

para compreender seus conceitos, valores, comportamentos, histórico de vida”. Nas 

entrevistas do JN percebemos essas atitudes, pois relatam de forma simples e informal a sua 

trajetória no telejornal, trata-se de uma conversa com os telespectadores. 

 

4.1 AS REPORTAGENS DA SÉRIE JN 40 ANOS 

 

Todas as reportagens apresentadas se caracterizam pelo uso de imagens marcantes, 

com um texto com características aproximadas que se referem aos principais acontecimentos 

que marcaram a história daquela cidade perante o país. A apresentação do número de 

funcionários e de quantos municípios ela abrange se fazem presentes em todas as reportagens. 

Foram mescladas diversas participações de repórteres, offs de reportagens diversas e uso de 

algumas fontes, que contam essas histórias. 
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4.1.1 JN 40 Anos Globo São Paulo: 31 de Agosto de 2009 

 

A primeira emissora da Globo a ser exibida é a de São Paulo, a maior cidade do país, 

com um tempo de reportagem de três minutos. No primeiro off da reportagem já encontramos 

indícios de autorreferencialidade. Na frase: “(...) todos os dias 160 jornalistas levam as 

notícias do JN a 32 municípios, uma equipe que esteve presente em todos os principais 

acontecimentos dos últimos 40 anos na maior cidade do país”. Quando o texto faz referência 

ao número de profissionais, está afirmando que sua equipe é parte dessas notícias e que, por 

meio deles, as informações chegam até a população.  A palavra “todos” está demarcando a 

presença do JN nos principais acontecimentos dos últimos anos, ela afirma seu poder de 

produtor de informação como um lugar de segurança, onde o produto, o telejornal, esteve 

sempre presente nos acontecimentos transmitindo as informações para seu público. 

Diferente das afiliadas da Rede Globo, as emissoras têm um destaque maior por 

realizarem coberturas de maior profundidade e qualidade. Neste caso são apresentadas 

rapidamente várias coberturas de destaque nesses 40 anos. Durante uma das passagens 

realizadas pelo repórter que se encontrava em uma enchente, ele afirma: “Não dá para 

continuar aqui, a água continua subindo muito, a gente vai embora com essa prancha 

improvisada”. A expressão destacada demonstra a participação do repórter no acontecimento 

e sua inclusão na fala. Ele e seu cinegrafista também estão correndo riscos e vão ter que se 

retirar do local. 

Foram escolhidas imagens marcantes que prendem a atenção do telespectador, 

mostrando diversos tipos de notícias como tragédias familiares, acidentes aéreos, assassinatos, 

candidatos a presidente e a troca da moeda nacional. Todas essas reportagens provam, de 

certa forma, que o telejornal esteve mesmo presente. As cores e imagens se misturam durante 

a edição. Segundo Guimarães (2003, p. 29) “a simples organização de informações por meio 

de cores pode também transferir significados e valores para cada grupo de informações que 

àquela cor foi subordinado”. Assim, podemos perceber, no uso das cores, a representação em 

meio às reportagens. Imagens escuras, que mostram tragédias, enterros, fatos tristes da 

história do país, assim como imagens claras que mostram fatos alegres, como a luta pela 

democracia. 
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Figura 1: Massacre da PM em São Paulo                            Figura 2: Movimento Caras Pintadas – SP 

 

Na figura 1 podemos perceber, nas laterais da imagem, a predominância do que 

cotidianamente consideramos como “cor” preta, mas que remete, na verdade, à ausência de 

cores. Imagens realizadas à noite, que representam a violência da Polícia Militar de São 

Paulo, causaram pânico na população. No pedaço da reportagem apresentada, as imagens são 

fortes, com sons de tiros e gritos de medo. A passagem do repórter procura representar o 

sentimento das pessoas que passaram pelo ocorrido. “As pessoas que sobreviveram ao 

massacre da PM sentem agora medo e insegurança”. 

Na figura 2, o tom do conteúdo é outro, a repórter está inserida em um dos momentos 

de alegria do país, em que a população festeja a democracia. “A cara da juventude agora tem 

cor certa”. Em sua passagem, ela demonstra que a felicidade é a grande ocasião, que a luta 

dos “caras pintadas” teve resultado e que ela também participou desse momento. 

A reportagem encerra com a frase: “TV Globo São Paulo, canal 5 também faz parte 

dos 40 anos do Jornal Nacional”. Com isto ela reafirma sua participação não só na história 

do telejornal, mas também do país, legitimando que o JN esteve presente na vida das pessoas 

durante mais esse acontecimento marcante ao longo de quatro décadas. 

 

4.1.2 JN 40 Anos Globo Rio de Janeiro: 01 de Setembro de 2009 

 

Esta reportagem adota uma estratégia diferenciada. Um certo lirismo é o recurso 

evidenciado no início do off: “Rodeada pelas palmeiras do Jardim Botânico a TV Globo no 

Rio de Janeiro mantém o mesmo endereço há mais de quatro décadas”. Isso dá ao 

telespectador a impressão de referência, firmado um contrato de fidedignidade com o seu 

público. “Descrever as operações é o meio através do qual se estrutura a credibilidade e, por 

efeito, atualiza a noção de confiança” (FAUSTO NETO, 2007, p.16) 
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A intenção de mostrar a redação e os modos de produção da Globo RJ é evidente nesta 

reportagem. “Das ruas para redação onde são preparadas as reportagens, foram muitas as 

grandes coberturas”. Nesta frase já percebemos recursos autorreferenciais, tanto pelo off do 

repórter, quanto pelas imagens que mostram a redação e a indicação que a emissora esteve 

presente nas grandes coberturas. Neste caso, os processos de produção viram notícia. 

Na frase: “Exibiu imagens dramáticas que nossos repórteres narraram”, o uso da 

expressão nossos dá a impressão de pertencimento. Os repórteres pertencem à emissora e 

falam em nome dela os fatos do dia-a-dia. E também aproxima os telespectadores do 

telejornal. Este recurso é muito utilizado dentro da autorreferencialidade. Aproximar o 

telespectador do meio de comunicação a que ele está assistindo – neste caso, a televisão e, 

dentro dela, o Jornal Nacional. É o que apresenta Stam citado por Leal (2008, p. 7): 

 

o telejornal produz – ou deseja produzir – um “nós fictício” que aproxima 
espectador, apresentadores, repórteres, personagens, fazendo com que uns e 
outros, unidos por laços de identificação, sejam habitantes de um mundo 
comum.   
 
 

O uso de ilustrações, vinhetas ou imagens para firmar um contrato sobre aquele 

acontecimento também é presente nessa reportagem. É o caso das imagens sobre a Chacina da 

Candelária, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1993. 

 
 
 

   
Figura 3: Vinheta que antecede a reportagem                    Figura 4: Repórter com Chroma no fundo da tela 
 
 

Na figura 3, a imagem, nas cores vermelha e laranja, representa uma sirene que foi 

utilizada na vinheta que antecedeu as reportagens do caso. É uma mostra de como a presença 
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da cor firma um contrato com o telespectador. Neste caso, o vermelho representa a violência, 

uma tragédia que afetou a população carioca na época. 

Observando as seqüências que foram apresentadas na reportagem partindo da figura 3 

para a figura 4, podemos observar o que destaca Guimarães (2003, p. 137): 

 
(...) por meio de condensação, a intensificação acontecerá quando as cores 
contribuírem para a obtenção de uma mensagem de maior visibilidade e que 
dê maior veemência ao tema abordado. Trata-se de um reforço da ideia 
central, ampliada em contraste quase ao máximo. 
 
 

No caso da figura 4, o uso do chroma é uma forma de representar o acontecimento 

firmando um contrato com o telespectador para que ele saiba que cada vez que aparecer 

aquela imagem, o assunto será a Chacina da Candelária. O preto junto ao vermelho 

representa, nesse caso, a violência seguida de mortes. “Nesses casos, a mídia pode organizar 

as informações desses objetos a partir da identidade visual coordenada e, ao mesmo tempo, 

torná-los mais conhecidos da sociedade (GUIMARÃES, 2003, p. 132)”. 

 

No off: “Cinco veículos especiais, um helicóptero, 

motos e equipamentos de última geração permitem que a 

notícia chegue em sua casa enquanto acontece”. 

 

 

 

Figura 5: imagens da equipe e dos bastidores  

 

 

 

Neste caso, percebemos o que propõem Sgorla e Fossá (2008, p. 8): “operações auto-

referenciais buscam demonstrar certos esforços da equipe de reportagem para produzir a 

matéria jornalística, apresentando limites e entraves no caminho, justificando as 

possibilidades de equívocos buscando promover um efeito de sentido de realidade”. Além de 

demonstrar os esforços da equipe, eles enfatizam a qualidade do material utilizado, com o uso 

de equipamentos de avançada tecnologia, o que torna possível a transmissão ao vivo dos 

fatos. 
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Na sequência, a reportagem toca no assunto da equipe que trabalha na emissora 

citando o número de jornalistas e falando sobre histórias que comoveram o país. Um dos 

pontos marcantes é quando falam sobre a morte do jornalista Tim Lopes. “E nós também 

sentimos a dor de perder um colega assassinado enquanto fazia uma reportagem”. Nessa 

fala, verificamos que a autorreferencialidade está presente no instante que a reportagem 

refere-se a nós. Ela remete a toda equipe da emissora que perdeu o estimado colega e que 

sente sua falta. 

Nesta reportagem, o uso do eu e do nós é freqüente. Durante a passagem produzida 

pelos repórteres André Luiz Azevedo e Sandra Moreira podemos perceber que eles se incluem 

no texto apresentado. 

 

André L. Azevedo: Ser repórter no Rio foi muitas vezes se sentir um 

correspondente de guerra na sua própria casa. Falar da insegurança 

que atinge nossos amigos, nossa família, nós mesmos e tentar ainda 

mostrar as saídas e que o bem pode vencer.  

 

Sandra Moreira: É perceber também a capacidade que o Rio tem de 

dar a volta por cima de ressurgir das próprias cinzas e se mostrar 

uma cidade acolhedora. Um palco da alegria e da beleza dos grandes 

encontros. 

 

Nesta passagem os indícios autorreferenciais mostram a realidade e se ligam a ela. 

Utilizam-se de uma linguagem objetiva que retrata suas próprias experiências, desta forma se 

aproximam do telespectador. Mostram que eles também fizeram parte desses problemas que a 

sociedade enfrenta como violência, drogas, mortes, e também das belezas da cidade do Rio de 

Janeiro, etc. 
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          Figura 6: Passagem de Sandra Moreira onde mostra aspectos da paisagem do RJ. 

 

A repórter introduz junto de sua fala gestos para mostrar e explicar para o 

telespectador sobre o que está falando. Ela está inserida no contexto, faz parte daquele 

discurso, relata dificuldades que muitas vezes enfrentou em suas reportagens. Porém, neste 

caso aconteceram alguns gestos repetitivos que acabam desviando a atenção do telespectador. 

Na primeira foto a repórter encontra-se num gesto com os dedos afastados, o qual repetiu 

algumas vezes, e que é considerado inadequado por alguns autores. Kyrillos (2003, p. 72) 

afirma que “tanto o excesso como a ausência de gestos podem ser prejudiciais à atuação. O 

excesso de movimentos cansa quem está assistindo, prejudica a expressividade do profissional 

e reduz o entendimento da mensagem (...)”. Neste caso a autorreferência através da fala e dos 

repetidos movimentos das mãos torna o texto cansativo. 

A reportagem encerra com matérias que foram exibidas ao longo dos 40 anos. “Todo 

ano as nossas lentes registram um grande abraço à beira mar”. Demonstra novamente que 

eles estiveram presentes em um dos momentos marcantes para a população, que é à entrada 

do ano novo. Através dos fatos que impactaram não somente o RJ, mas todo país, como a 

visita do Papa João Paulo II, o encontro de uma escola de samba com um maestro, a emissora 

reafirma seu contrato de credibilidade com o telespectador. 

 

4.1.3 JN 40 Anos Globo Minas Gerais: 02 de Setembro de 2009 

 

Esta reportagem da série começa com um fato marcante. Um bebê que foi encontrado 

dentro de uma lagoa em Minas Gerais. Fato este que impressionou o país. “Um saco plástico 

boiando chamou a atenção na Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte. Era um bebê, a mãe 

foi presa”. O que chama a atenção é a fonte entrevistada logo depois do ocorrido, a mãe da 

criança. Ele relata: “ vocês vão achar quem jogou a droga desta criança na água”. A fala da 

fonte que tenta se livrar da acusação de jogar a própria filha na lagoa demonstra em suas 
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palavras, a tentativa de “atirar” para a imprensa a responsabilidade de encontrar o culpado. 

Ela se refere aos repórteres que estão no local, tentando evocar uma responsabilidade de 

investigação a mídia. Essa notícia impactante também serve para referenciar logo em seguida 

o trabalho da emissora na cobertura do caso até sua solução. É uma forma de evidenciar que a 

equipe esteve presente desde o início até o desfecho da história. 

Logo em seguida é apresentado através de um off a emissora e suas dependências 

assim como acontecem nas outras reportagens. “A emissora foi uma das primeiras do país a 

transmitir o sinal digital em alta definição, diariamente 196 funcionários trabalham para 

levar informação a quase 7 milhões de telespectadores em 207 municípios”. As palavras 

destacadas mostram como o texto é construído de forma que enfatize o trabalho da emissora e 

destaque a sua importância nesses 40 anos de JN. Ribeiro e Fossá (2209, p. 8) destacam que 

“o discurso autorreferencial se manifesta pela atorização da produção jornalística (celebração 

dos funcionários da mídia), destaque ao papel dos atores e dos setores encarregadas da 

notícia”. 

As escolhas das reportagens marcantes cobertas pela emissora se destacam por 

características da região. Imagens da cidade de Ouro Preto que é considerado patrimônio da 

humanidade pela Unesco aparecem nos offs. As escultura e capelas de Aleijadinho também 

viraram notícia. 

 A reportagem desta emissora tem um tempo menor, 2 minutos e 22 segundos. Neste 

caso a autorreferencialida não está muito presente como nas outras reportagens já analisadas. 

É possível encontrar mais alguns vestígios autorreferenciais no final da reportagem, quando, 

por exemplo, o repórter que está narrando diz “é a história de Minas Gerais, é a nossa 

história contada com sotaque”. Nesta informação ele dá ideia de que o JN está presente nos 

acontecimentos, fazendo referência a história do local sem deixar de interligar com a sua 

própria história. 

 

4.1.4 JN 40 Anos Globo Nordeste: 03 de Setembro de 2009 

 

A Globo Nordeste (NE) existe há 37 anos, quase a idade do Jornal Nacional. É 

característica da emissora contar as histórias do nordeste, suas festas tradicionais conhecidas 

em todo Brasil. A primeira a ser mostrada na reportagem é o tradicional desfile do “Galo da 

Madrugada”. Imagens da época se contrastam mostrando a fase da TV preto e branco e depois 

imagens coloridas, onde a cor nas telas representam a alegria desta festa tão esperada pelo 
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povo local. Essa evolução mostra que o Jornal Nacional esteve presente em todas essas fases 

de evolução. 

 

         
Figura 7: Primeiras coberturas do desfile do            Figura 8: Hoje em dia o desfile é tradicional  e 
“Galo da Madrugada” em preto e branco                  tem a presença de milhares de pessoas 
 
 
 Logo em seguida o repórter Francisco José está debaixo do oceano de Fernando de 

Noronha relatando para os telespectadores a beleza do lugar. “O mergulhador da ilha mandou 

que eu agradecesse a Deus por estar aqui neste santuário da natureza”. A expressão “eu” na 

fala do repórter demonstra a sua inserção na reportagem de vínculos com o público e dando a 

ideia de confiança, crença, credibilidade presente nas questões autorreferenciais. 

Uma passagem da repórter Beatriz Castro mostra os primeiros veículos usados pela 

emissora. “Foi em carros como esse que nossas primeiras equipes começaram a cruzar 

Pernambuco para mostrar a realidade do povo nordestino. Como aqui em Jabuti cidade do 

agreste do Estado onde nós viemos para denunciar o trabalho infantil nas casas de farinha”. 

 

    
Figura 9: Carro usado pela emissora  

 

Voltamos à questão de autorreferenciar os modos de produção A criação de vínculos 

na fala da repórter pode ser percebida com frequência. Podemos analisar nesse contexto o que 

afirmam Carvalho e Barichello (2008, p. 8), destacando que a enunciação, “ao aproximar o 
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leitor de seu universo de construção, convoca-o a uma espécie de renovação de contratos de 

leitura”. Esses contratos são firmados através da confiabilidade que o telespectador deposita 

no que está ouvindo e vendo nas imagens. 

Na frase: “ Mostramos a seca, a vida sem água e as inovações tecnológicas que 

começam a trazer de volta os retirantes”. Através da utilização de verbos como mostramos, 

que são encontrados com freqüência nos offs, os textos das reportagens autorreferenciam o 

trabalho da emissora e de sua equipe. Conforme afirma Fauto Neto (2007, p.17) os recursos 

autorreferenciais “visam descrever operações voltadas para a realidade da construção que é 

convertida na própria realidade do acontecimento”. Isso acontece no momento em que a 

emissora transforma em “acontecimento” fatos que foram cobertos por ela, no caso, as 

dificuldades enfrentadas pela região nordestina.  

A reportagem encerra fazendo referência a um acidente aéreo que marcou a época. A 

queda do avião da Air France que tinha 228 pessoas a bordo. A Globo Nordeste foi 

responsável por esta cobertura. “ Nossas equipes acompanharam os 26 dias de buscas (...). 

Com utilização de novas tecnologias, a notícia chega ao telespectador em tempo real nas 

coberturas jornalísticas. É a Globo Nordeste com Pernambuco no Coração. Novamente 

enfatizam a qualidade de seus equipamentos e de seu trabalho em si. As palavras destacadas 

reforçam a proposta de referência ao seu trabalho usando palavras subjetivas como uma forma 

de apelo a importância da emissora. Sgorla e Fossá (2008, p. 5) afirmam que “ao enfatizar e 

explicitar as suas tecnologias, lógicas e estratégias intrínsecas, o jornalismo possibilita que os 

demais campos sociais e seus atores absorvam para suas conformações elementos antes 

exclusivo do campo das mídias”. A sociedade através dessa implantação de 

autorreferencialidade passou a ter conhecimentos dos processos de produção que antes fazia 

parte apenas de quem trabalhava diretamente com a mídia. 

 

4.1.5 JN 40 Anos Globo Distrito Federal: 04 de Setembro de 2009 

 

Com sede em Brasília capital do Brasil, os principais assuntos desta emissora são 

política e economia. O off de abertura é marcado por imagens que contam a história do país. 

Cores cinza demonstram a época em que a TV ainda era preto e branco. “Quando a primeira 

edição do Jornal Nacional foi ao ar, a capital tinha apenas 9 anos”. Relata de certa forma, 

que o JN desde seu início esteve presente na cobertura política do país, mesmo chegando a 

alguns anos depois da criação da capital. 
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As edições das reportagens reúnem vários tipos de imagens. Plano geral da 

assembléia, plano médio de manifestações, comunicados e close de políticos contam a história 

dessa emissora. “O lugar, as pessoas e os objetos em cena são mostrados em plano geral para 

familiarizar o público” (MASCELLI, 2010, p.34). Os tipos de imagens também podem ser 

considerados uma forma de autorreferencialidade. Como relata o autor, essa aproximação do 

local dos acontecimentos com o público que está em casa, faz com que o telespectador firme 

um contrato de fidedignidade para que possa ficar informado acerca das coisas que acontecem 

pelo país. A televisão se torna, muitas vezes, a única forma de acesso a certas informações.  

Na reportagem desta emissora, a equipe é enfatizada com maior intensidade. Dos 2 

minutos e 36 segundos, 47 segundos são dedicados apenas à equipe. Instalações e modos de 

produção, o processo de construção da notícia são o que vira notícia nesse caso. No trecho, “a 

editoria de arte usa equipamentos e programas de última geração para ilustrar reportagens e 

tornar ainda mais simples e clara a informação”. Na frase, a autorreferência destaca a sua 

produção e enfatiza que a equipe que trabalha para o JN está sempre buscando alternativas 

para melhor informar. Destaque especial ao aparato tecnológico do JN. 

Por meio de uma passagem, o jornalista Alexandre Garcia mostra algumas 

dependências da emissora e firma o contrato de aproximação com o telespectador. Cria um 

vínculo a partir do qual o telespectador se sente inserido no contexto. 

 

 
Figura 10: O repórter aproxima os telespectadores da redação 

 

Depois desse momento ele faz referência ao arquivo de memória da emissora. “O 

centro de documentação guarda a memória da Globo Brasília”. Outra forma de 

autorreferenciar as grandes coberturas feitas pela Globo, e enfatizar a estratégia de confirmar 

a presença do Jornal Nacional nos principais acontecimentos do país, ele firma através destes 
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destaques um contrato com o telespectador por meio de expressões utilizadas que confirmam 

sua presença no local, e representam que aquela forma era a melhor, de mostrar os 

acontecimentos.  

Dentro da reportagem, um recurso autorreferencial encontrado foi a palavra 

“exclusiva”. “Em 1981, a produção da Globo Brasília e o repórter Ricardo Pereira 

conseguiram uma entrevista exclusiva com o então presidente do Iraque Sadan Russein”. As 

palavras destacadas mostram a autorreferência ao seu trabalho e o destaque para a emissora e 

para o repórter que conseguiu a entrevista exclusiva com um personagem importante no 

contexto mundial.  

 

 
Figura 11: Imagens da entrevista exclusiva com o presidente do Iraque.  

 

A reportagem encerra fazendo referência novamente ao seu trabalho. “ Somos quase 

200 profissionais trabalhando para levar a notícia até você”.  Fausto Neto (2007, p. 17) 

enfatiza que “descrever as operações é o meio através do qual se estrutura a credibilidade e, 

por feito, atualiza a noção de confiança”. A frase destacada mostra os principais vestígios de 

autorreferencialidade dessa reportagem. Ela explicita os modos de produção e incluem o 

Eu/Nós que aproxima o telespectador do Jornal Nacional. 

 

4.2 ENTREVISTAS DA SÉRIE JN 40 ANOS 

 

Como já referido acima, a segunda parte desta análise trata das entrevistas realizadas 

na série JN 40 Anos com os repórteres que há mais tempo realizam reportagens para o 
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telejornal. Neste caso, a entrevista é feita de uma maneira informal, com linguagem coloquial, 

que aproxima o público das experiências vividas pelos repórteres.  

As entrevistas realizadas durante a série se encaixam no formato apresentado como um 

perfil humanizado. Medina (2002, p. 18) afirma que “esta é uma entrevista aberta que 

mergulha no outro para compreender seus conceitos, valores, comportamentos, histórico de 

vida”. Neste caso vamos acompanhar as histórias de vida dos entrevistados, verificar seu 

comportamento e os recursos autorreferenciais, tanto dos entrevistadores, Willian Bonner e 

Fátima Bernardes, como do entrevistado, o repórter. 

 

4.2.1 Entrevista com Ernesto Paglia: 31 de Agosto de 2009 

 

Imagens dos repórteres da equipe de São Paulo antecedem a entrevista, que é 

finalizada pela imagem da logomarca do JN 40 Anos. A locução do apresentador começa 

autorrefereciando a semana de aniversário do telejornal. Willian Bonner reafirma a 

importância da equipe para produção do noticiário. Em seguida Fátima Bernardes faz 

referência ao convidado da noite e a câmera abre em plano geral onde são mostrados os 

apresentadores e o entrevistado da noite, o repórter Ernesto Paglia.  

 

 
Figura 12: Plano Geral da bancada. Entrevista com Ernesto Paglia. 

 

Na figura 12, gestos suaves dos apresentadores, assim como a postura do entrevistado 

mostram que o ambiente da entrevista será descontraído, como um conversa informal. Após 

os cumprimentos tradicionais de boa noite, a apresentadora dá início à primeira pergunta. “ Eu 

queria começar com o início de sua carreira perguntando: O que significava quando você 

começou emplacar uma matéria do Jornal Nacional?”. A pergunta se refere diretamente ao 

Jornal Nacional e já referencia a importância desse telejornal perante a vida do repórter. A 
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entrevistadora se inclui nesta conversa através do “Eu”, ela está fazendo a pergunta, 

participando diretamente da conversa, além de não fazer referência à possibilidade de ele ter 

trabalhado em outro veículo de comunicação. Ela aborda diretamente a importância do JN 

para o repórter. O termo “emplacar” idealiza a importância de realizar uma matéria para o 

telejornal. É considerado algo de grande estima para o entrevistado. Em seu próprio relato o 

entrevistado firma um contrato de reverência ao JN  

Da mesma forma a resposta do entrevistado dá sequência a essa autorreferencialidade. 

“Bom eu acho que não muda muito ‘né’, lá se vão 30 anos de quando eu entrei, o Jornal 

Nacional tinha 10 anos, mas ele já era primeira página do nosso telejornalismo(...)estar no 

Jornal Nacional é estar na primeira página, isso para qualquer jornalista dispensa maiores 

informações, porque se supõe que a informação que agente tá dando é importante e que a 

maneira pela qual agente ta apresentando essa informação é correta, é competente, então é 

uma honra”. O repórter responde lançando mão de recursos lingüísticos que enfatizam a 

importância do trabalho da equipe e também de sua participação nessa história. Neste caso, 

encontramos duas características apresentadas por Fausto Neto (2006, p.7) 

 

primeira, a ênfase na própria auto-referencialidade, em que explicita as 
operações com que a instituiu a realidade que constrói. Em segundo lugar, 
como conseqüência da primeira operação, seu modelo de enunciação chama 
atenção para o protagonismo e para a própria testemunhalidade do trabalho 
do suporte. 

 

Outros fatores observados são conectivos argumentativos destacados acima que dão 

ligação e conclui o pensamento. As expressões utilizadas pelo entrevistado fazem referência 

direta à importância do telejornal, tentam passar ao público a ideia que eles têm informação 

de qualidade. O uso do “porque” é uma forma de explicação que encaminha a uma conclusão, 

que se encontra em seguida com a expressão “então”. Esta conclui todo o pensamento 

anterior, afirmando que é uma honra para ele trabalhar no Jornal Nacional e estar presente 

naquele momento. O enquadramento da câmera em plano fechado junto com a argumentação 

do entrevistado dá a impressão que o repórter está falando a absoluta verdade sobre o assunto, 

sua posição passa confiança e firmeza. 

 



 

51 

 
Figura 13: Plano Fechado do entrevistado durante sua resposta 

 

A entrevista segue de uma conversa descontraída mediada pela âncora, Fátima 

Bernardes, em que o repórter faz relatos da suas primeiras experiências na Globo. A troca de 

risadas durante a conversa mostra um ambiente descontraído sem cerimônia diferente do 

perfil normal do telejornal. A fala em primeira pessoa está presente na maior parte da 

entrevista. Assim como o uso do “nós”, que faz referência aos apresentadores do telejornal, 

onde eles se incluem como parte daquela história e compartilham das experiências. 

Logo após esses relatos, Willian Bonner interfere e chama imagens do início da 

carreira de Ernesto Paglia. O repórter dá seqüência comentando as imagens, relatando 

participações em reportagens com maior importância em sua visão.  

O apresentador faz uma nova interferência que torna o assunto novamente 

autorreferecial. “Olha aqui, mas você tem essa trajetória bonita aqui na TV Globo, no 

Jornal Nacional que milhões de brasileiros acompanham e teve uma passagem importante, 

mais de uma, aliás, fora do Brasil como correspondente, então vamos relembrar um 

momento teu como correspondente aqui”. 

Novamente os conectivos argumentam a fala do apresentador ligando-os a uma 

conclusão. “O caráter ‘subjetivo’ de então implica ser necessário recuperar a presença de um 

sujeito capaz de assumir a responsabilidade da conclusão” (MAINGUENEAU, 1997, p. 176). 

Neste caso o sujeito está na terceira pessoa, onde o apresentador chama os presentes na 

bancada e os telespectadores para conferir essa informação. A afirmação é confirmada através 

das imagens que comprovam a informação do apresentador. 

A frase destacada acima referencia a importância da emissora e do telejornal para o 

entrevistado, o que deixa implícito também, que ela possui importância para o público que a 

assiste. É o que afirma Fausto Neto (2006, p. 10) quando diz “uma estratégia para que a 

confiança do leitor se estabeleça mais na performance jornalística  do que necessariamente 
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naquilo que o discurso aponta”. O uso de adjetivos enfatizam essa performance. E os 

momentos onde relembram fatos por meio de imagens firmam um contrato de autenticidade 

com o público através da confirmação do que foi afirmado pelos apresentadores. 

 O diálogo entre eles continua sobre a carreira profissional do repórter. William Bonner 

faz um questionamento em que se inclui, referencia experiência da sua vida profissional. 

“Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade profissional, tenho que confessar. O que 

é mais desafiador pra um repórter, porque eu não tenho essa experiência profissional. (...) 

você, como correspondente internacional, olhar o mundo com os olhos de um brasileiro e 

narrar para outros brasileiros, ou narrar o Brasil para os brasileiros, estando trabalhando 

aqui com todos os problemas que o Brasil tem?” 

 Nesta fala Bonner se autorreferencia relatando sua dúvida, expondo seus pensamentos 

e buscando encontrar a resposta para sua indagação. Em sua resposta Ernesto Paglia relata sua 

opinião sobre a pergunta, mas também referencia o veículo de comunicação ao qual trabalha. 

“(...) os bons veículos de comunicação brasileiros e a TV Globo tem um dos maiores 

números, umas das maiores redes de correspondência de televisão, certamente a maior, 

então isso permite ter o nosso olhar ‘né’, não somente consumir informação de segunda 

mão”. Podemos perceber que na fala do entrevistado os recursos autorreferenciais também 

estão sempre presentes. Ele dá ênfase ao veículo, afirmando que é ‘um dos maiores’, para 

justificar a qualidade da informação que chega até o público. O conectivo ‘certamente’ 

reafirma o contrato, dando a ideia de certeza que a Rede Globo é a maior e melhor emissora.

  A entrevista encerra com os agradecimentos e comentários da apresentadora e logo 

depois com a afirmação de Willian Bonner: “olha eu queria te dar os parabéns por você ser 

Ernesto Paglia e ter aberto essa semana de homenagens aqui, e quero dizer ao público que o 

Paglia aqui hoje representa todo o reportariado da TV Globo São Paulo (...)”. A conclusão 

do apresentador referencia a emissora que foi apresentada naquele dia e também faz 

referência ao repórter em especial, que se encontra ali na bancada com os apresentadores 

interagindo entre si. Conforme destaca Goffman (2007, p. 21)  

 

quando um individuo projeta uma definição da situação e com isso pretende, 
implícita ou explicitamente, ser uma pessoa de determinado tipo, 
automaticamente exerce uma exigência moral sobre os outros, obrigando-os 
a valorizá-los e a tratá-lo de acordo com o que as pessoas de seu tipo têm o 
direito de esperar. 
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É o que encontramos na entrevista analisada acima. Os apresentadores dão ênfase ao 

veículo que trabalham e ao mesmo tempo valorizam a presença do repórter e de seu trabalho 

para o Jornal Nacional. 

 

4.2.2 Entrevista com Sandra Passarinho: 1º de Setembro de 2009 

 

A data mais esperada desta campanha. 1º de setembro de 2009, o Jornal Nacional 

completa 40 anos. O apresentador Willian Bonner introduz a entrevista relatando a data. 

“Durante toda essa semana de aniversário nós vamos conversar ao vivo aqui na nossa 

bancada com os repórteres que há mais tempo aparecem no JN”. Toda a frase faz referência 

ao telejornal e seu trabalho. O texto do apresentador evidência indícios para aproximar o 

telespectador do telejornal. A expressão nossa bancada, faz referência a ele e a Fátima 

Bernardes os apresentadores, mas também liga o público com o cenário que eles assistem 

todos os dias. 

Logo após Fátima Bernardes anuncia a convidada da noite, a repórter Sandra 

Passarinho que representa a equipe da Globo Rio de Janeiro. A primeira pergunta após os 

cumprimentos já faz referência ao seu começo de carreira como correspondente internacional. 

“Conta para o nosso público que você foi a primeira correspondente da Globo, e agente 

queria que você lembrasse esse início de carreira e nessa área internacional lá em Londres”. 

A expressão nosso público utilizada pela apresentadora dá ideia de pertencimento. Faz a 

inclusão da convidada e do público em sua fala os aproximando do Jornal Nacional e a sua 

equipe.  

A resposta da entrevista começa com um relato pessoal sobre sua vida, o que estava 

fazendo no dia em que a equipe ligou dizendo que ela seria enviada para fora do país para 

fazer a cobertura de uma Revolução em Portugal e da ida junto com o cinegrafista. “Nós 

éramos a TV Globo (...) fizemos uma repercussão com fala na rua e mostrando o que os 

jornais diziam e também aproveitamos alguma coisa que a televisão espanhola havia feito, 

nós geramos esse material aquela noite da televisão espanhola”. Por meio da fala da 

entrevistada podemos perceber recursos autorreferenciais. Ela se refere à emissora, ao seu 

trabalho e ao colega cinegrafista que a acompanhou nessa trajetória.  

 
Ao se auto-referenciarem, os jornalistas reforçam valores, constroem sua 
memória, apresentam-se à sociedade como detentores de um poder de fala, 
expõem características de seu trabalho que eles acreditam ser importantes, 
relembram fatos da memória coletiva envolvendo a categoria, colocam-se 
em oposição a outros grupos. (LOPES, 200?, p.3) 
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Durante a conversa podemos analisar que o ambiente foi descontraído, passando para 

o telespectador um ambiente familiar, onde a história de vida da personagem, no caso a 

repórter era contada de forma que atraísse o público e firmasse um contrato de fidedignidade. 

 

 
Figura 14: Plano geral dos apresentadores e da  

convidada Sandra Passarinho na bancada 
 

Na figura 14 os apresentadores encontram-se com uma postura mais leve, com o corpo 

inclinado para frente. Isso no Jornal Nacional não é muito comum. Essa entrevista é um 

momento diferenciado do telejornal que possibilita aos apresentadores essa postura mais 

informal. Essas atitudes autorreferenciam o ambiente de conversa que o telejornal encontra-se 

no momento, e também é a imagem que buscam passar para os telespectadores. O autor 

Goffman ( 2007, p. 156) afirma que “cada participante da interação geralmente se esforça em 

conhecer e manter seu lugar, sustentando qualquer equilíbrio de formalidades e 

informalidades, que tenha sido estabelecido para a interação, chegando ao ponto mesmo de 

estender este tratamento a seus próprios companheiros de equipe”. Neste caso os âncoras 

mantêm perante a entrevistada e companheira de equipe uma postura mais informal. 

Após algumas imagens da carreira de Sandra Passarinho ela comenta a criação do 

escritório da emissora em Londres. “Foi inaugurado o escritório em Londres. Nós ficamos 

uns dois ou três anos trabalhando em casa, no escritório da UPI em Londres e viajando 

sempre que necessário. E o escritório a partir de um momento decidiu que nós faríamos dali 

uma ancoragem para informações que aconteciam em outros lugares”. Willian Bonner 

responde com a seguinte informação: “eu me lembro como vigorou durante muitos anos no 

jornalismo da Globo, exatamente”. Dentro desta conversa entre os âncoras e a convidada 

podemos perceber o que afirma Lopes (2007, p.3)  
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ao se auto-referenciarem, os jornalistas reforçam valores, constroem sua 
memória, apresentam-se à sociedade como detentores de um poder de fala, 
expõem características de seu trabalho que eles acreditam ser importantes, 
relembram fatos da memória coletiva envolvendo a categoria, colocam-se 
em oposição a outros grupos. 
 
 

Como uma das primeiras repórteres do Jornal Nacional, Willian Bonner e a 

entrevistada fazem referência há algumas imagens que foram perdidas de reportagens de 

Sandra Passarinho e outros materiais da emissora em um incêndio que ocorreu anos atrás, no 

prédio onde eles estão. 

Na sequência da conversa o apresentador mostra imagens da repórter tentando uma 

entrevista com o Príncipe Charles, da Inglaterra, em uma de suas viagens onde ela 

acompanhou os passos do Príncipe. “Ele já me conhecia dos outros dias dessa viagem que eu 

ficaria atrás dele. Eu sabia que era difícil ele falar, mas não custa tentar ‘né’, tem que tentar, 

às vezes numa dessa você tem uma declaração interessante”. Nessa afirmação ela faz uso da 

expressão, mas que faz a ligação entre dois fatos e também revela a busca pelo exclusivo, uma 

característica da autorreferencialidade. Buscar para o Jornal Nacional uma entrevista 

exclusiva faz referência ao seu trabalho e legitima o poder da informação da emissora. 

 

 
Figura 15: Sandra Passarinho tentando entrevistar o Príncipe Charles 

 

Na figura 15 a imagem escurecida na esquerda serve para realçar a repórter no canto 

direito do vídeo. A imagem reforça ao público a busca pelo exclusivo, em que ela tentava se 

aproximar do príncipe para que ele concedesse uma entrevista a emissora. 

O apresentador encerra a entrevista com a seguinte frase: “Sandra eu quero agradecer 

em nome não apenas dos profissionais do Jornal Nacional, mas de todo público brasileiro, 

a sua presença aqui porque você é uma figura que faz parte das nossas vidas profissionais, 
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você foi uma estimuladora de muitos dos profissionais que até hoje estão conosco no Jornal 

Nacional”.  Neste momento o apresentador faz uso de seu cargo como editor-chefe e 

apresentador para falar em nome da população e da equipe do telejornal. É uma referência, 

onde ele se dá ao direito de representar uma população sem voz. Se intitula nesse caso, 

representante do público, onde referencia a importância da entrevistada para a história do 

telejornal e para confiança que o público deposita nesta profissional. Com essas palavras o 

apresentador confirma o que diz Stam citado por Leal (2008, p. 7)  

 

o telejornal produz – ou deseja produzir – um “nós fictício” que aproxima 
espectador, apresentadores, repórteres, personagens, fazendo com que uns e 
outros, unidos por laços de identificação, sejam habitantes de um mundo 
comum.   
 
 

A apresentadora Fátima Bernardes termina confirmando que a repórter Sandra 

Passarinho foi uma inspiração em sua carreira como jornalista. Essa conversa entre eles 

confirma os recursos autorreferenciais durante toda a entrevista e firma laços de identificação 

com os profissionais e com o público. 

 

4.2.3 Entrevista com Isabela Scalabrini: 02 de Setembro de 2009 

 

Após já terem entrevistado dois repórteres na bancada o contrato com o público já foi 

firmado. A “cabeça” da entrevista é bem menor, apenas referenciando a semana do 

aniversário. Fátima Bernardes anuncia a representante de Minas Gerais Isabela Scalabrini. A 

apresentadora inicia a conversa com a seguinte afirmação: “quando eu comentei com alguns 

colegas aqui da redação que você seria nossa entrevistada de Minas, as pessoas falaram não 

é possível, você não tava homenageando os mais antigos, ela não pode ter 30 anos de casa, 

ela é muito nova”. A entrevistada relata suas primeiras experiências, primeiro como estagiária 

da emissora e depois como repórter, onde começou a trabalhar no departamento de esporte. 

Esta área não possuía muitas mulheres, ela relata de uma forma humorada e descontraída as 

dificuldades que enfrentou no início da carreira. “Comecei aos pouquinhos porque a Globo 

tava num processo de jornalismo eletrônico, começando no jornalismo e nas grandes 

coberturas. Então essa moça vai começar no esporte amador ‘né’. Então comecei falando de 

vôlei, basquete, mundiais e olimpíadas”. Identificamos nessa conversa vestígios do que 

afirma Fausto Neto (2008, p. 114) “procuram pelos elogios aos seus atores – suas histórias- 

suas práticas – desenvolver um modelo identitário do profissional e construir uma espécie de 
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crença, sobre o modo de ser deste campo social”. Através da pergunta da apresentadora a 

entrevistada resgata histórias da sua vida profissional ligando ao início das atividades da 

emissora. Enfatizam de certa forma a importância do profissional, mas também a estrutura do 

telejornal em si. 

Logo após exibições de imagens de sua trajetória Isabela relata “eu fui a única mulher 

no México cobrindo seleção, eu acho que eles já estavam confiando um pouquinho em mim, 

ou não colocavam fé na seleção Argentina. E eu cobri a seleção que foi campeã do mundo 

simplesmente. Eu esta lá, subi em muro pra fazer cobertura, pra ver o treno(...) o Maradona 

está esperando você ali, pode chegar, que ele tá só esperado você pra começar o treno. Com 

muito deboxe. E ele me deu a entrevista, saiu do vestiário, eu fui umas das primeiras”. Neste 

trecho encontramos novamente o que afirma Sgorla e Fossá (2008, p. 10) “operações auto-

referenciais buscam demonstrar certos esforços da equipe de reportagem para produzir a 

matéria jornalística, apresentando limites e entreves no caminho (...)”. A repórter afirma que 

esteve presente e que faz parte daquele fato que marcou não somente ela, mas todo o 

telespectador que acompanhou aquele fato, a copa do mundo. 

 

 
Figura16: A repórter entrevista Maradona na copa do México 

 

Logo após, o apresentador reforça a informação que a repórter tem 30 anos de trabalho 

na emissora e entra no assunto da mudança de cidade. Fátima Bernardes destaca um fato 

marcante em sua carreira, que foi a entrevista exclusiva com Marcos Valério um dos 

envolvidos no Caso Mensalão em 2005, que resultou em um grande escândalo político do 

país.  
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Figura17: Plano médio da entrevista com Marcos Valério 

 

As imagens de fatos marcantes durante a trajetória dos 40 anos do JN confirmam de 

certa forma, ao telespectador que a repórter e o telejornal estiveram mesmo presente nesse 

acontecimento. Após imagens da entrevista o apresentador pergunta: “só resume pra nós 

Isabela, sair de uma Olimpíada para um mensalão. É um choque, o que é mais desafiador 

pra encerrar essa conversa”. Isabela: “eu acho que é melhor assim, porque agente ta fazendo 

um momento, esse ai agente mostrou o Marcos Valério pro Brasil inteiro pela primeira vez. 

Foi um furo, ninguém sabia quem era, ninguém tinha visto o rosto dele. Poucos jornais 

noticiaram fotos, porque foi uma reportagem de dez minutos aqui no Jornal Nacional, então 

o melhor é aquela que agente ta fazendo na hora”. Novamente eles fazer referência a 

exclusividade de notícias. Neste caso foi marcante para carreira da repórter e de grande 

importância para o telejornal realizar essa cobertura.  

A entrevista encerra com os agradecimentos tradicionais e com a seguinte afirmação 

de Willian Bonner: “o Jornal Nacional está feliz com você aqui”. Em um clima descontraído 

a entrevistada diz: “eu queria que toda minha equipe estivesse aqui de Minas, mas é bom de 

mais da conta ta aqui (risos)”. Willian conclui: “demais da conta. E eu não vou te servir um 

pãozinho de queijo se não a gente perde a liturgia do cargo. Vamos agora ao desfecho da 

homenagem aos nossos repórteres agora aqui na telinha”. A entrevistada usa uma expressão 

lingüística da região onde mora e deixa o ambiente mais descontraído durante a finalização da 

entrevista. Já o apresentador, quando usa de suas palavras para referir que o Jornal Nacional 

está feliz com a presença dela, faz uso de seu cargo de editor-chefe e fala em nome da 

instituição em que trabalha. 
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4.2.4 Entrevista com Francisco José: 03 de Setembro de 2009 

 

Nesta entrevista Fátima Bernardes anuncia o convidado, Francisco José, que é 

representante da Globo Nordeste. Pela primeira vez, durante as entrevista da semana, ela faz 

referência ao novo cenário do telejornal. “Francisco José, boa noite, bem vindo aqui ao nosso 

cenário novo”. Neste caso ela remete ao que Carvalho e Barrichelo (2008, p. 7) destacam “a 

exposição de seus mecanismos internos de manutenção é sempre uma operação auto-

referencial”. Falar de seus espaços, equipamentos, do trabalho interno do veículo encaixa-se 

nos princípios da autorreferencialidade.  

Junto com a primeira pergunta da entrevista, a apresentadora faz referência à matéria 

que foi exibida antes da entrevista. A reportagem sobre a Globo Nordeste, que também é 

objeto de pesquisa deste trabalho. “Você entrou na Globo como repórter de esportes, como é 

que foi essa transição para  você passar a ser quase um porta voz do nordeste”? Francisco 

José explica: “é que na realidade a Globo Nordeste precisava de um repórter de rede para o 

Jornal Nacional e aproveitaram aquele repórter de esportes, por acaso houve uma matéria, 

um incêndio num posto de gasolina e eu fiz a matéria do meu jeito, correndo, entrevistando, 

explodiu um caminhão tanque, e eu acho que o editor aqui do JN não teve como me tirar da 

matéria, e entrou a primeira vez e eu não parei mais de fazer matéria pro nacional”. Aqui a 

apresentadora utiliza-se de perguntas que na resposta do entrevistado acaba gerando uma 

autorreferencia a emissora e aos processos de produção. Neste caso, ele é a notícia, Fausto 

Neto (2008, p. 114) apresenta isso como “a especialidade de sua simbólica passa não somente 

pelos produtos da natureza de sua atividade, mas pela ‘performance’ dos seus funcionários”. 

O apresentador chama imagens da vida profissional do entrevistado e logo em seguida 

pergunta: “diga pra gente, Chico, porque você gosta tanto de cobrir carnaval em 

Pernambuco”? Nesta pergunta podemos perceber um grau de intimidade maior com o 

entrevistado. A expressão diga ‘pra gente’ dá a impressão de aproximação tanto entre os 

presentes na bancada como com o público que está assistindo. O uso do apelido é outra forma 

de aproximar o repórter dos telespectadores, é uma identificação. É por meio dessas 

expressões e uso de apelido, por exemplo, que os apresentadores “formalizam nas práticas 

textuais, como instâncias que constituem o ponto de vínculo entre produtores e usuários” 

(FAUSTO NETO, 2007, p.10). 

Após os comentários do entrevistado sobre a pergunta anterior, Fátima Bernardes entra 

no assunto do seu trabalho como correspondente internacional. “Você teve como 

correspondente internacional uma época que chegou a cobrir guerras, como é que você 
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falaria desse período de sua carreira”?  Francisco José entre os seus relatos completa “eu 

vou contar uma coisa para vocês aqui, Willian, que talvez você nem saiba, eu já fiz um 

audiotape para o Jornal Nacional dentro de um guarda roupa, (...) porque no hotel onde eu 

estava só tinha militares argentinos, eu era o único correspondente estrangeiro lá, se eles 

ouvissem minha voz eles me prendiam”. O repórter faz referência aos riscos que correu 

durante essa trajetória fazendo reportagens para o telejornal. Deste modo mostra aos 

telespectadores que mesmo com os perigos enfrentados, levou em frente à notícia para que ela 

chegasse na casa do público através do Jornal Nacional.  

Na sequência da entrevista, o repórter segue comentando sobre suas reportagens e 

também alguns aspectos da vida pessoal, mas sempre com alguma ligação com sua profissão 

com a natureza. Em sua carreira possui um grande currículo em coberturas especiais ligadas a 

natureza. Em uma de suas reportagens Francisco José faz uma entrada ao vivo para o 

telejornal onde ele está dentro no oceano a 15 metros de profundidade. Essas referências ‘ao 

vivo’ mostram os recursos da emissora para fazer uma transmissão deste tipo. Fica 

subentendido que a Globo possui equipamentos e uma equipe preparada para qualquer tipo de 

reportagem. 

 

 
Figura18: Francisco José em uma entrada ao vivo para o JN do fundo do mar. 

 

O apresentador encerra a entrevista com a seguinte frase: “isso aí mostra um 

pouquinho do que é Francisco José, esse nosso veterano colega da Globo Nordeste, que 

representa aqui todos os seus amigos e colegas repórteres do nordeste brasileira. Chico 

muito obrigada pela sua participação”. Estas entrevistas se encaixam no que diz Medina 

(2002, p. 56) “as entrevistas que recompõem um acontecimento a partir das diferentes 

vivências dos protagonistas da ação social pedem, ao natural, uma narração indireta”. Os 
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convidados narram suas experiências profissionais e na emissora a qual trabalham de uma 

forma mais livre, no formato de uma conversa informal. 

 

4.2.5 Entrevista com Heraldo Pereira: 04 de Setembro de 2009 

 

Na última entrevista na bancada do Jornal Nacional, o convidado é Heraldo Pereira, 

representante da Globo Distrito Federal. O vídeo começa com imagens dos repórteres da 

emissora e logo em seguida com a abertura do apresentador. William Bonner chama para a 

entrevista de uma forma mais descontraída. “Nesta semana de aniversário do Jornal Nacional 

quarentão, Fátima e eu estamos recebendo aqui na bancada nova em folha, os repórteres 

mais experientes do JN”. A conversa informal chamando o telespectador para prestigiar o 

momento se torna uma forma de atrair o público, para assistir aquele momento em que 

entrevistam um jornalista da sua equipe e ao mesmo tempo autorreferenciam seu trabalho. 

Heraldo: “é um prazer estar com os dois aqui na bancada”. Fátima complementa: “é 

porque normalmente quando você está, nós não estamos, né, Heraldo como é que você foi 

parar na televisão, começando lá por Ribeirão Preto, como é que foi seu início?” A 

apresentadora faz essa referência ao repórter porque normalmente ele apresenta o JN aos 

sábados, quando o casal de apresentadores está de folga.  

 
A problemática do discurso de auto-referencialidade já vem se manifestando 
na mídia, através de diferentes expedientes, como aquele que se caracteriza 
pela atorização da produção jornalística, como destaque dado ao lugar das 
celebridades. (FAUSTO NETO, 2007, p.15) 
 

 
A entrevista é descontraída, podemos perceber na imagem abaixo pela expressão da 

apresentadora e do entrevistado que se trata de uma conversa sem os traços formais que estão 

presentes na maioria das vezes no Jornal Nacional.  A primeira pergunta já se tornou 

tradicional ao longo de todas as entrevistas analisadas, falando sempre do início da carreira na 

Rede Globo. 
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Figura19: Plano médio da apresentadora com o entrevistado Heraldo Pereira 

 

O entrevistado conta sua trajetória no início da vida profissional onde começou em sua 

cidade natal Ribeirão Preto trabalhando em uma afiliada da Globo, onde fez algumas 

participações no Jornal Nacional. O apresentador então complementa “ou seja, você, 

profissionalmente dentro da Rede Globo, nasceu em uma afiliada da Globo, hoje a EPTV não 

é isso?”. Podemos perceber que sempre a entrevista é direcionada para o discurso 

autorreferencial. As perguntas sempre tomam um rumo que acabam relatando alguma questão 

ligada ao telejornal ou à emissora. 

Assim como as perguntas dos entrevistadores, o repórter também referencia com 

freqüência a emissora a qual trabalha. Na sequência ele relata: “nós tínhamos aqui na Globo o 

centro de produção de notícia. Então alguns repórteres eram escalados para fazer vários 

trabalhos em várias emissoras que estavam começando, no interior de São Paulo, eu estive 

em São José dos Campos, em São José do Rio Preto, (...)”. Estas referências utilizadas, aos 

departamentos existentes na emissora, são formas de firmar com o público que a emissora está 

preparada para melhor informá-lo sobre os acontecimentos. É o que afirma Fausto Neto 

(2007, p.79) quando diz que “as práticas midiáticas promovem o deslocamento ou 

reformulam o status da recepção os contratos transformam o lugar de operações de referência, 

pela emergência de operações auto-referência”. 

Uma das coberturas marcantes realizadas pelo entrevistado é relata como maior 

ênfase. “Esse foi um momento marcante eu queria até destacar um pouquinho a questão do 

João do Pulo, porque foi um momento que me marcou muito, eu repórter fazendo uma 

cobertura pro Jornal Nacional e o João do pulo era um herói na minha geração, negro como 

eu, de interior de São Paulo como eu, de uma família humilde como eu, eu tinha como um 
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ídolo”. Neste momento ele deixa transparecer para o público, emoções pessoais sobre sua 

trajetória realizando reportagens para o JN.  

Willian Bonner segue a conversa com a seguinte afirmação: “(...) da Globo São Paulo 

para a Globo Brasília onde está até hoje, narrando, reportando a política brasileira e não 

apenas isso mas também comentando no Jornal da Globo, mas como o aniversariante é o 

Jornal Nacional eu queria mostrar aqui então um trecho do Heraldo Pereira repórter de 

política em Brasília”. O apresentador para não perder a linha de conversa retoma o assunto 

que o aniversariante é o telejornal e não o convidado que está ali presente, ele apenas 

representa parte da história desses 40 anos.  

Como a política é destaque em sua carreira, Fátima Bernardes questiona: “a política te 

escolheu ou você escolheu a política”? Heraldo: “Eu escolhi a política, eu sempre desde 

Ribeirão Preto eu cobria lá a câmara municipal, e eu já tinha vontade de fazer cobertura 

política e hoje estou em Brasília”. Neste trecho ele relata gostos pessoais que o levaram a 

emissora de Brasília. Observamos o que aponta Fausto Neto (2006, p. 10) “não basta exaltar 

as virtudes dos talentos, mas dar-lhes um modo de existência na rotina produtiva, explicitando 

os seus fazeres, suas competências”. 

“Eu dei a volta ao mundo acompanhando a cobertura presidencial, aliás, um estilo 

que foi inaugurado por um grande jornalista de Brasília, Antônio Carlos Drumon(...), eu 

estive em todos os continentes com presidentes da república, mas o que mais me marcou foi 

uma estada no continente africano”. Vemos que nesta fala os conectivos argumentativos 

estão presentes. Servem para explicar, afirma e complementar a fala do apresentador. 

 

   
Figura 20: Imagens exibidas durante a entrevista. 

 

As imagens a cima foram mostradas durante a entrevista na bancada. É uma forma de 

comprovar a presença do repórter em momentos que ela destaca durante a entrevista. Fausto 

Neto (2006, p.10) afirma que “suas imagens são mostradas, prova concreta da sua existência 
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ali, como agentes de um sistema interpretativo, e cuja dimensão “abstrata” ganha corpo 

através dos seus “peritos”. 

Após mais alguns comentários sobre sua trajetória na cobertura política, Willian 

Bonner agradece a presença do repórter e faz referência também ao seu trabalho como 

apresentador do JN, aos sábados. “Ai está um pouquinho em, da experiência do jornalista 

Heraldo Pereira o nosso colega que não apenas reporta para o Jornal Nacional, mas que nos 

dá a honra de ser um par, ou seja, é um apresentador do Jornal Nacional, aliás, amanhã 

você estará aqui (...) amanhã é a sua vez de estrear o cenário novo do Jornal Nacional no 

comando da apresentação, muito obrigado pela sua participação”. Vemos que além das 

referências ao trabalho do entrevistado, há uma ênfase ao telejornal, seu nome é repetido 

várias vezes. Isso firma um contrato com o telespectador, reforça a presença do JN em suas 

vidas diárias. Essa intensificação de autorreferência pode ser ligada “aos novos padrões de 

confiabilidade que vinculam nas instâncias produtoras e receptoras de produção jornalística”, 

como afirma Fausto Neto (2006, p. 60). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Após essa trajetória, em que foi selecionado o corpus de pesquisa e realizada a análise 

do objeto de estudo, é válido refletir sobre os recursos autorreferenciais e os contratos de 

leituras firmados com os telespectadores. Durante a Campanha dos 40 Anos do Jornal 

Nacional foi encontrado um conjunto de características autorreferenciais em diferentes 

momentos das comemorações. 

No percurso teórico e analítico, foram apresentados conceitos diversos de 

autorreferencialidade por autores que pesquisam este tema. Foram identificadas, em diferentes 

ocasiões, as teorias exemplificadas pelos autores pesquisados. As cinco entrevistas e cinco 

reportagens trabalham diretamente com esses conceitos. O uso da autorreferencialidade dentro 

das empresas se tornou frequente nos últimos tempos, para mostrar os seus modos de 

produção. 

Nas reportagens da série JN 40 Anos analisadas, os recursos autorreferenciais são 

encontrados com maior frequência nas passagens realizadas pelos repórteres. Em diferentes 

situações essas passagens autorreferenciam a importância do telejornal para as pessoas, onde 

ligam a vida dos telespectadores com o telejornal. Nas passagens produzidas especialmente 

para as reportagens dos 40 anos, eles resgatam a trajetória do noticiário e o repórter se inclui 

no texto. Mostra que ele também participou desses acontecimentos. Passou por sofrimentos e 

correu riscos como toda população brasileira. Eles se mostram integrantes daquele 

acontecimento.  

Outra característica encontrada durante a série de reportagens é a explicitação dos 

modos de produção. Neste caso o processo de produção vira notícias. Eles enfatizam a todo o 

momento, o número de funcionários que trabalham a serviço do telejornal. As instalações das 

emissoras são mostradas como forma de qualidade, justificando o bom conteúdo apresentado 

pelo noticiário. Com o uso de série de reportagens eles têm a possibilidade de enfatizar o 

assunto. No caso do JN, essa ênfase foi muito grande, pois foram aproximadamente quatro 

meses e meio falando sobre o seu aniversário. 

Todos estes formatos são recursos encontrados para aproximar o telespectador da 

história e tentar incluí-lo nessa trajetória. Por meio de diferentes discursos, modos de agir, 

falar de si, o telejornal se mostra a população e autorreferencia o seu trabalho firmando um 

contrato de confiança com o público.  

O noticiário faz uso da inclusão do EU/NÓS para facilitar esta aproximação onde são 

criados vínculos. O repórter é peça-chave dessa aproximação quando faz referência a sua 
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participação em determinado acontecimento. Um exemplo visível deste fato se dá na 

reportagem de São Paulo, em que o repórter fala: “Não dá para continuar aqui, a água 

continua subindo muito, a gente vai embora (...)”. Ele demonstra nessa fala a inclusão dele e 

do cinegrafista, que estão passando por dificuldades junto com as pessoas abaladas pela 

enchente.  

Os contratos de leitura, muitas vezes, são firmados a partir de imagens marcantes e do 

uso de vinhetas que identificam reportagens ou fatos cobertos com exclusividade. Esses 

fragmentos de reportagens utilizados durante a série demonstram a tentativa de resgatar a 

memória dos telespectadores, mostrando que o telejornal esteve presente nesses fatos 

marcantes do país.  

Na reportagem que encerra as apresentações das emissoras, no caso a Globo Distrito 

Federal, a demonstração dos modos de produção é intensificada. São 47 segundos falando 

apenas da emissora, das suas instalações. Fazem referência a memória da Globo, uma forma 

explícita de autorreferência a empresa. 

Nas entrevistas, o perfil autorreferencial gira em torno dos repórteres que trabalham na 

emissora. A autorreferencialidade já começa pelo tempo que foi utilizado para as entrevistas. 

Todas têm acima de cinco minutos, um tempo considerado grande para um telejornal 

nacional, disponibilizar durante cinco dias.  

Por meio de uma conversa informal, as entrevistas contam a trajetória dos repórteres 

dentro da Rede Globo de Televisão. Os apresentadores do telejornal enfatizam sempre a vida 

do entrevistado dentro da emissora. Não mencionam, em nenhum momento, seu início de 

carreira em outra empresa. 

Os recursos gestuais, a fala simplificada, sem a tradicional informalidade do telejornal, 

mostram a intenção de levar aquele assunto à sala dos telespectadores. Com isso, o produto 

que seria o noticiário se transforma em uma conversa com o público. Ao apresentarem 

lembranças de fatos marcantes que foram cobertos pelos repórteres, eles referenciam o modo 

de produção do telejornal. 

Os apresentadores se incluem com freqüência nos questionamentos. Esta inserção do 

eu/nós, aproxima o telespectador do noticiário e cria vínculos com o telejornal. A maneira 

como é exemplificado os casos que os repórteres passaram, firma um contrato, através da 

aproximação e da maneira como é tratado. Dá a entender que aquela foi à melhor maneira, foi 

exclusivo. 

Outros recursos autorreferenciais encontrados são o uso de imagens, cenas das 

reportagens antigas que mostram as coberturas. Nesses casos eles fazem referência ao 
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trabalho da equipe, contam experiências, sempre ligando a conversa ao telejornal. É uma 

forma direta de autorreferencialidade. 

Nas reportagens o uso de imagens que mostram bastidores e as passagens relembrando 

fatos dos 40 anos firmam os contratos autorreferenciais com o público. As entrevistas marcam 

esses recursos, durante a fala dos entrevistados e entrevistadores. Através das entrevistas, 

além de mencionar o telejornal, tornam aquele repórter prestigiado pelo trabalho prestado ao 

JN.    

Levando em conta a grande afinidade com o campo do jornalismo, essa familiaridade 

fez-me escolher a profissão. No período da graduação o gosto pelo telejornalismo, que me 

chamou a atenção desde a infância, se tornou o principal objetivo da escolha desse estudo. No 

momento em que foi preciso escolher o tema da pesquisa, pensei em telejornalismo e 

diretamente no Jornal Nacional.  

 Esta observação do telejornal me proporcionou um grande avanço na área do 

telejornalismo. Pude observar com um olhar mais crítico, os novos formatos encontrados hoje 

na televisão brasileira. Dentro dessas mudanças a autorreferencialidade que me chamou 

atenção no Jornal Nacional, também vem sendo usada em outros veículos e telejornais do 

país. Com isso as empresas tornam-se cada vez mais produto das notícias. Seus atores e 

bastidores são mostrados com freqüência. Isso familiariza o público com o ambiente midiático 

e firma contratos de fidelização. O que aumenta a possibilidade de pesquisas na área 

jornalística.  
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