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Resumo 

Este trabalho consiste em um estudo da cobertura realizada na noite de 25 de junho de 
2009, sobre a morte do ícone mundial Michael Jackson nos três telejornais de maior 
audiência do país: Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da Record e SBT Brasil. Alfredo 
Vizeu e Aronchi de Souza foram autores utilizados para situarmos e entender como são os 
objetos de estudo abordados por essa pesquisa. Baseando-se nos critérios de 
noticiabilidade, segundo Wolf e Traquina, investigamos de que forma esses três 
informativos noturnos apresentaram esse fato de grande repercussão mundial para o 
público brasileiro, tratamos da espetacularização das notícias e procuramos entender e 
interpretar os valores-notícias que fizeram esse fato ser amplamente divulgado nos objetos 
de estudo. Utilizamos como base metodológica a análise de conteúdo.

Palavras-chave:
Valores-notícia; telejornalismo; espetacularização.

Abstract

This work involves a study of the coverage held on the evening of June 25, 2009, on the
death of the global icon Michael Jackson in the three most-watched newscasts in Brazil:
Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da Record and SBT Brasil. Vizeu and Aronchi de 
Souza was used to situate the objects of study in this research. Based on the criteria of 
newsworthiness, according to Wolf and Traquina, we investigate how these three newcasts
presented this world fact for the Brazilian public, dealing with the spectacle of the news
and tries to understand and interpret the news values this fact be made widely available in 
the objects of study, using content analysis methodology.

Keywords:
News value; TV journalism; spectacle.
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1 INTRODUÇÃO

Michael Jackson começou a carreira aos cinco anos de idade, tornando-se 

profissional aos onze anos como vocalista dos Jackson 5. Em 1971, resolveu seguir 

carreira solo. Reconhecido nos anos seguintes como "Rei do Pop", cinco de seus álbuns de 

estúdio estão entre os mais vendidos no mundo.

Já no início dos anos 1980, tornou-se uma figura reconhecida na música popular e o 

primeiro cantor afro-americano a ter exibição constante de seus trabalhos na MTV

(principal mídia televisiva americana voltada para a música). As canções "Beat It", "Billie 

Jean" e "Thriller" são creditadas como a causa da transformação do videoclipe em forma 

de promoção musical e também de ter dado fama ao então novo canal televisivo. 

Além de todo o sucesso musical, Jackson também foi um notável filantropo e 

humanitário, doando milhões de dólares provenientes de sua carreira a causas beneficentes. 

No entanto, outros aspectos da sua vida pessoal, como a mudança de sua aparência, 

principalmente a da cor de pele devido ao vitiligo, e denúncias de abuso contra menores, 

geraram controvérsia a ponto de prejudicar sua imagem pública. As acusações ocorreram 

no ano de 1993, mas em 2005, Michael foi inocentado.

Dentre seus diversos prêmios estão vários recordes certificados pelo livro Guinness 

dos Recordes, incluindo "maior artista de todos os tempos" e para “Thriller” o de álbum 

mais vendido da história. Completam a lista quinze Grammys, 41 canções que chegaram ao 

topo das paradas de sucesso e vendas que superam 750 milhões de unidades. 

Sua vida, alvo constante nos jornais, somada à sua carreira de sucesso como 

popstar, fez dele parte da história da cultura popular por mais de quatro décadas. Nos 

últimos anos, foi citado como "a pessoa mais famosa do mundo". 

Entretanto, nos telejornais foi relembrado o Michael Jackson “Rei do Pop” e 

também o acusado por abuso de menores, o que pode ter suscitado dúvidas e opiniões 

críticas na audiência receptora das mensagens. A influência que as notícias veiculadas 

fornecem é uma constante nas pesquisas em comunicação, tendo em vista a repercussão 

que elas podem causar.

A morte de Michael Jackson causou surpresa e espanto não só aos fãs, mas à 

sociedade como um todo e trouxe a retrospectiva da vida do cantor, fato que pode se tornar 

alvo de análises acerca da construção imagética do artista. 

Buscando problematizar a relação entre mídia e os motivos pelos quais um fato se 

torna notícia, privilegiamos neste trabalho a análise de uma cobertura jornalística de 



7

grande repercussão nos últimos anos. Essa cobertura produziu narrativas e discursos os 

quais são importantes analisar, por tratarem de um ícone mundialmente conhecido. 

Sendo assim, pretendemos com essa pesquisa estudar a cobertura da imagem da 

personalidade apresentada pela mídia, relacionar a aplicação das teorias do jornalismo no 

estudo de casos específicos e recuperar elementos da trajetória de Michael Jackson 

noticiados pela mídia, além da reflexão do que é a notícia e por que os fatos se tornam 

pauta nos principais veículos de comunicação. Nesse caso específico, estudar a morte de 

uma pessoa famosa envolve aprofundar estudos dos valores-notícia e analisá-los para saber 

por que o fato foi amplamente noticiado. Dessa forma, questionamos quais critérios de 

noticiabilidade foram levados em consideração ao noticiar a morte do cantor Michael 

Jackson, divulgada nos principais telejornais brasileiros, na noite de 25 de junho de 2009.

No capítulo 2 - A televisão e o poder de informar - fundamentamos os objetos, 

baseando os estudos em Aronchi de Souza e Alfredo Vizeu, e desmembramos como são 

classificados os programas de televisão quanto a categoria, formato e gênero. Dentro do 

item 2.3 - Mas como e o que são os telejornais? - apresentamos melhor o conceito e as 

características do telejornalismo e de cada um dos três objetos selecionados para esse 

estudo, situando o leitor que não costuma acompanhar os programas em questão.

O caminho que um fato leva até se tornar notícia é o assunto tratado em 2.4 - As 

notícias que recebemos diariamente. Mauro Wolf e Traquina são os autores que nos 

permitiram entender melhor, e assim, aprofundar a análise dos telejornais em questão. 

Segundo Mauro Wolf (1999), para se transformar em notícia, o fato precisa passar por 

determinados filtros, chamados critérios de noticiabilidade. 

A metodologia é apresentada no capítulo 3 - Uso da análise de conteúdo para 

estudo de objetos - como o próprio título diz, a análise de conteúdo foi o método utilizado 

para chegar aos resultados finais da pesquisa. A seguir aprofundamos sobre os três 

telejornais estudados em caráter de coleta de dados, transcrição de passagens importantes e 

uma pré-análise. Nesse trabalho analisamos três telejornais brasileiros que vão ao ar a 

partir das 19h40, diariamente, apresentando para os telespectadores os acontecimentos 

mais relevantes do país e do mundo. 
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2 A TELEVISÃO E O PODER DE INFOMAR

A televisão é uma das principais mídias mundiais e sua inserção social é das mais 

elevadas, principalmente no Brasil, onde funciona como substituta de outras opções 

culturais e como a principal fonte de informação da população. No cotidiano dos 

brasileiros, nenhum outro meio de comunicação foi mais presente ou influente do que a 

TV. Rezende compara a TV no exterior e no Brasil: 

No caso brasileiro, a TV não é apenas um veículo do sistema nacional de 
comunicação. Ela desfruta de um prestígio tão considerável que assume a 
condição de única via de acesso às notícias e ao entretenimento para grande parte 
da população. (REZENDE 2000, p.23)

Mesmo famílias que vivem em moradias simples, sem acesso à infraestrutura 

básica, como água encanada e esgoto, possuem um aparelho de televisão no qual assistem 

a telejornais, novelas e jogos de futebol. A televisão é considerada veículo de comunicação 

de massa por atingir milhares de pessoas, ela além de informar e entreter, tem o poder de 

fazer questionamentos, integrar sociedades, divertir e sociabilizar. A televisão é formadora 

de opinião e de comportamento, aliando à velocidade da informação, ao fascínio de suas 

imagens. 

O telespectador senta-se diante da tela da TV e acredita que o apresentador de um 

telejornal naquele momento está falando para ele. Desde a chegada da televisão em 1950, a 

vida das pessoas mudou, pois a informação e o entretenimento ficaram mais acessíveis. 

Segundo dados do PNAD de 20091, 95,7% dos domicílios brasileiros possuem aparelho de 

televisão, somando cerca de 58 milhões de residências, tanto na área rural quanto urbana.

Sobre essa televisão que faz parte da vida de muitos brasileiros, Nelson Honeiff

(1996) faz um paralelo entre telespectadores de diferentes regiões do país e de diferentes 

classes sociais: 

[...] considero natural que quase 100 milhões de pessoas estejam autenticamente 
pensando em ver a mesma coisa ao mesmo tempo, não importa se o 
telespectador esteja no centro de São Paulo ou no interior da floresta amazônica, 
não importa se ele seja um grande empresário ou um sem-terra, um intelectual 
ou um analfabeto. (HONEIFF, 1996, p 110)

                                               
1 http://www.teleco.com.br/nrtv.asp
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O autor entende que a televisão exibe programas com uma linguagem quase que universal, 

atendendo a demanda da população. Seja no norte ou no sul, a programação servirá a todos 

que procuram se informar ou entreter.

A primeira emissora de televisão no Brasil, a TV Tupi, foi inaugurada há mais de 

60 anos. No começo, os programas eram ao vivo e caracterizados pela improvisação, 

experimentação em linguagem (adaptada do rádio e do teatro) e falta de aparelhos 

receptores, devido ao alto custo. Nessa época, o rádio era o principal meio eletrônico de 

informação e entretenimento dos brasileiros. Aos 60 anos, a televisão brasileira acumula 

elogios como uma das melhores do mundo.

Segmentar as grades de programação tem sido preocupação cada vez mais 

constante para as grandes emissoras. Metodologias e estratégias para definição e 

fidelização de telespectadores são cada vez mais utilizadas e aperfeiçoadas. Os formatos e 

gêneros televisivos se adaptam a cada dia, conforme a mudança do cenário externo. Cada 

um com suas particularidades, porém visando sempre o entretenimento,

independentemente do seu formato. A seguir falamos um pouco sobre os programas de 

televisão e seus formatos.

2.1 FORMATOS EM TELEVISÃO

Na televisão os programas são classificados dentro de formatos, gêneros e por fim, 

categorias. Comecemos pelo maior grupo, a categoria. Existem vários estudos que 

propõem diferentes tipos de categorias. Segundo Marques de Mello as categorias que 

englobam a maioria dos gêneros de televisão são três: entretenimento, informativo e 

educativo ou especial. Nesse trabalho seguiremos as classificações de Aronchi de Souza e 

Alfredo Vizeu, que dividem as categorias em: entretenimento; informativo; educativo; e 

outros; outros que são "(...) produções que, a princípio, não se encaixam nas três categorias 

definidas".(ARONCHI, 2004 p.39)

Nessa pesquisa abordaremos diretamente a categoria ‘informativo’, classificação 

que abriga nossos objetos de estudo. Por isso, uma explicação sobre a categorização dos 

programas, que deixa claros os motivos que levam a uma padronização, pode ser 

encontrada no manual de produção de programas desenvolvido pela British Broadcasting 

Corporation, a rede BBC da Inglaterra: 
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Os programas devem: 1. Entreter; 2. Informar. O entretenimento é necessário 
para toda e qualquer ideia de produção, sem exceções. Todo programa deve 
entreter, senão não haverá audiência. Não implica entreter só no sentido de 
vamos sorrir e cantar. Pode interessar, surpreender, divertir, chocar, estimular 
ou desafiar a audiência, mas despertar sua vontade de assistir. Isso é 
entretenimento. Programas com o propósito de informar são necessários para 
toda produção, exceto aquela dirigida integralmente ao entretenimento (balés,
humorísticos, videoclipe etc.) Informar significa possibilitar que a pessoa, no 
final da exibição, saiba um pouco mais do que ela sabia no começo do 
programa, sobre determinado assunto ou assuntos. (BBC apud ARONCHI DE 
SOUZA 2004, p.38-39)

Ramificando mais um nível nessa classificação temos os gêneros. Aronchi de Souza 

(2004) explica o que são os gêneros baseado em seus estudos a partir de Martin Barbero e 

fundamentado também em outros autores. “Os gêneros podem, portanto, ser entendidos 

como estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e modelos dinâmicos, articulados 

com as dimensões históricas de seu espaço de produção e apropriação” (p.44). De acordo 

com Aronchi, podemos embasar mais esse estudo com Duarte (2003) que entende os

gêneros como agrupamentos de programas semelhantes, mas com diferentes formatos:

Nesses cinquenta anos de produção televisiva alguns gêneros vêm-se 
consagrando por haverem demonstrado esse potencial de sucesso junto ao 
público consumidor: telejornais, magazines, talk-shows, telenovelas, 
minisséries, humorísticos, e hoje, os reality-shows, a partir dos quais se 
constroem variações, os diferentes formatos, que então se distinguem pelo tom, 
pela relação com o público, pelo modo de ‘contar’ sua narrativa, etc. (DUARTE 
2003, p.3)

Os formatos diferenciam ou classificam esses programas em vários aspectos. 

Utilizando outra classificação que nos parece bem interessante é a dos “12 

formatos/gêneros mais utilizados na televisão brasileira” de Fechine, tratados em sua

pesquisa como “formatos estético-culturais”, chegamos a duas conclusões: a primeira é que 

se confundem muito os gêneros com os formatos e vice-versa, pois no próprio nome da 

classificação, gênero e formato aparecem como sinônimos. Como há falta de referencial 

teórico, dificuldade também apontada por Aronchi de Souza (2004),  os estudos em torno 

dos formatos não se aprofundam mais; a segunda conclusão é que nossos objetos de estudo 

pertencem a nona categoria proposta por Fechine: 

9. Formato fundado no jornalismo: é aquele voltado para a divulgação, 
discussão e repercussão de atualidades, tendo como referência os modelos 
narrativos informativos do jornalismo nas mídias que antecederam a própria 
TV. Exemplos: telejornais em geral, programas jornalísticos temáticos 
(ecologia, ciência, negócios, viagens) e programas de grandes reportagens 
(Globo Repórter, na TV Globo, e Caminhos e parcerias, na TV Cultura, por 
exemplo), entre outros. (FECHINE 2001, p.21)
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Um dos autores escolhidos para basear esse estudo, Aronchi de Souza (2004), usa 

uma analogia entre a biologia e a televisão para explicar a diferença entre gêneros e 

formatos e explicando a cadeia de grandeza:

Assim como na biologia existem gêneros e espécies, várias espécies constituem 
um gênero, esses agrupados formam uma classe. Em televisão coexistem os 
gêneros e os formatos, onde vários formatos constituem um gênero de programa, 
e os gêneros agrupados formam uma categoria. (ARONCHI DE SOUZA 2004, 
p.45)

Utilizando essa analogia, fica mais simples entender como os programas de 

televisão se ‘encaixam’ dentro dos grupos e subgrupos, e podemos assim, estudar 

diretamente a classificação exata dos objetos de estudo. Em suma, a busca pela 

compreensão desses formatos é importante no que tange à mídia televisiva, já que a 

programação diária é composta por vários desses gêneros. A partir do momento que se tem 

uma visão geral e uma definição do formato de cada gênero, tem-se a capacidade de 

analisar se tal formato que se assiste corresponde à sua definição.

2.2 CATEGORIA INFORMAÇÃO, GÊNERO TELEJORNAL

O meio televisivo possui peculiaridades. Diferentemente de outros meios de 

comunicação, como o jornal impresso e a Internet, nos quais o receptor busca a leitura em 

seu próprio tempo e consome uma variedade de notícias escolhidas por ele próprio, a 

televisão apresenta os relatos em um horário estipulado e com duração efêmera, não 

disponibilizando ao telespectador a possibilidade de rever, ou ainda, reler a mensagem 

emitida. Além disso, o que é apresentado para a leitura nos telejornais é uma escolha 

exclusiva da equipe envolvida na produção do programa telejornalístico e deve ser 

entendida na sua totalidade quando emitida:

A notícia de televisão é radicalmente diferente. Ao contrário da notícia de 
jornal, que não é concebida para ser lida na totalidade, embora adquirindo 
inteligibilidade, a notícia de televisão é concebida para ser completamente 
inteligível quando visionada na sua totalidade (WEAVER in TRAQUINA, 
1999, p. 299). 
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De acordo com Alfredo Vizeu (2001), a televisão atinge a maior parte da população 

que pretende se informar. O autor atribui essa tendência ao fato do noticiário televisivo ter 

ganhado mais adesão do público. A maioria das pessoas, segundo o autor, busca 

informação neste meio: 59% contra 23% dos jornais impressos. 

Levando em consideração o número de residências que possuem aparelho de 

televisão, chegamos a conclusão que se informar através dos telejornais é muito “simples, 

cômodo, econômico e acessível para conhecer e compreender tudo o que acontece na 

realidade e como se transforma a sociedade". (VIZEU, 2001 p.88).

Nessa mesma linha de pensamento, podemos citar Rezende (2000) que explica que 

o telejornal acaba sendo uma ‘sala de espera’ para a maioria dos brasileiros, mas reitera a 

importância que o telejornal tem de disseminar a informação para todos os públicos: 

O telejornalismo cumpre uma função social e política tão relevante porque 
atinge um público, em grande parte iletrado ou pouco habitado à leitura, 
desinteressado pela notícia, mas que tem de vê-la, enquanto espera a novela (...) 
É justamente por causa desse telespectador passivo que o telejornalismo torna-
se mais importante do que se imagina, a ponto de representar a principal forma 
de democratizar a informação. (REZENDE, 2000 p.24)

A categoria ‘Informação’ engloba, segundo Aronchi de Souza, quatro gêneros:

documentário, debate, telejornal e entrevista. Como analisaremos os três telejornais de 

maior audiência no Brasil, o gênero ‘telejornal’ é a escolha óbvia para seguirmos 

destrinchando esses programas. 

2.3 MAS COMO E O QUE SÃO OS TELEJORNAIS?

Os telejornais são a principal fonte de informação da população, ele apresenta 

linguagem simples, é cômodo e acessível, tornando fácil a compreensão. Em função disso 

pode-se afirmar que ele possibilita o conhecimento, transformando pessoas e influenciando 

no rumo da história da sociedade. O telejornal atua como um reforço social indispensável,

uma vez que garante que um grande número de pessoas tenha acesso à mesma informação 

a um mesmo tempo. Este elemento torna possível uma pauta social comum, reforçando 

uma identidade social e nacional.

Os telejornais combinam algumas características que os tornam distintos dos outros

formatos: a imagem, o instantâneo e a abrangência. A imagem exerce um poder sobre o 

telespectador, fazendo do texto um complemento do que está sendo visto, dando assim, 



13

mais credibilidade à notícia. O segundo é que vai tornar a mensagem mais envolvente, que 

cativará ou indignará o telespectador, inclusive com sua linguagem mais simples para que 

o destinatário compreenda o que está sendo transmitido.

Os assuntos a serem abordados em um telejornal devem ser factuais, que tenham,

preferencialmente, imagens para o texto, alguém que se possa entrevistar sobre o fato, 

analisar se é apropriado para o horário do telejornal divulgar tal matéria, e se encaixa no 

perfil editorial do programa.

Atuando como um reforço social indispensável, o telejornal, uma vez que garante 

que um grande número de pessoas tenha acesso à mesma informação a um mesmo tempo. 

Este elemento torna possível uma pauta social comum, reforçando uma identidade social e

regional e/ou nacional.

Cada telejornal possui suas peculiaridades e diferenças, inclusive os de mesma 

emissora. No caso desse estudo, planejamos estudar os programas que ocupam a mesma 

faixa de horário. Esses três noticiários noturnos serão apresentados nos subcapítulos a 

seguir. “As notícias que recebemos diariamente" são o assunto tratado no capítulo 2.4.

2.3.1 Jornal Nacional – Rede Globo

Criado pela equipe chefiada pelo jornalista Armando Nogueira, o Jornal Nacional, 

da Rede Globo de Televisão, é o mais antigo telejornal brasileiro e está no ar, de modo 

ininterrupto, desde o dia 1º de setembro de 1969. O JN sofreu várias transformações ao 

longo dos anos: o cenário foi modernizado, assim como as vinhetas, mudança dos 

apresentadores, polêmicas e crises de credibilidade aconteceram, mas ele permanece o 

telejornal de maior audiência do país e é o modelo de referência para o telejornalismo 

nacional. Paternostro (1999) conta ainda que o JN foi o pioneiro em apresentar reportagens 

em cores e o primeiro a mostrar imagens via satélite de acontecimentos nacionais e 

internacionais em tempo real. O Jornal Nacional tem uma ampla maioria de matérias 

informativas, em que predominam as reportagens. Mas as matérias opinativas têm grande 

importância, pois deixam transparecer a opinião e o posicionamento da emissora.

Para Gomes (2005) o JN é o telejornal que apresenta o conjunto mais bem-acabado 

de marcas que caracterizam esse tipo de produto televisivo:
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O modo como o JN apresenta seus mediadores, como organiza e distribui as 
notícias, os recursos técnicos que põe a serviço do jornalismo, os recursos da 
linguagem televisiva, os formatos de apresentação da notícia, sua relação com 
as fontes de informação, o texto verbal propõem à sociedade brasileira, ao 
mesmo tempo, um pacto sobre o papel do jornalismo e uma perspectiva sobre a 
identidade nacional. No primeiro caso, características que são do JN acabam por 
se confundir com elementos mesmo do gênero telejornal. No segundo, o Brasil 
e os brasileiros são construídos em discursos que trazem a marca do 
conservadorismo, do civismo e do dramático. (GOMES, 2005 p.6)

O JN é apresentado, desde 1997, pelo casal William Bonner e Fátima Bernardes, 

editor-chefe e editora-executiva respectivamente. A Rede Globo efetivou o horário das 

20h30 para a exibição do JN. Essa é a terceira mudança no horário do jornal, quando 

estreou, o noticiário era exibido por volta das 19h45, depois ganhou a faixa das 20h até ser 

fixado por muitos anos às 20h15.

No atual horário, o telejornal aumentou a sua audiência. Segundo informações do 

site 'audiência da tv'2, o Jornal Nacional  exibido entre 20h30 e 21h10, registra uma média 

de 32.9 pontos na Grande São Paulo, contra 27.6 pontos quando ainda ia ao ar às 20h15. 

Um aumento real de 19% na audiência ou quase 5 pontos a mais.

2.3.2 Jornal da Record – Record

O Jornal da Record surgiu na década de 80 para ser o telejornal da TV Record. Os 

primeiros apresentadores foram Paulo Markun e Silvia Poppovic. A história do informativo 

da Record é marcada por diversas trocas de horário, de cenários e de apresentadores. O JR 

teve seu auge entre 1997 e 2005, quando o jornalista Bóris Casoy foi âncora e emitia 

livremente sua opinião conservadora a respeito das matérias mais polêmicas, sempre 

finalizando com seu bordão: “isso é uma vergonha”. 

Atualmente, o novo Jornal da Record é apresentado por Celso Freitas e Ana Paula 

Padrão e propõe um jornalismo mais dinâmico, contando com sete correspondentes 

internacionais e além das principais notícias do dia, toda semana, exibe uma série de 

reportagens especiais sobre os mais variados assuntos de interesse da população brasileira.

Na ocasião da morte de Michael Jackson, os apresentadores foram Marcos Hummel 

e Janine Borba. Enquanto Ana Paula Padrão ainda não estreava, Janine Borba assumiu 

                                               
2 http://audienciadatv.wordpress.com/2011/02/19/em-novo-horario-jornal-nacional-cresce-19-na-audiencia
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temporariamente a bancada do telejornal, que foi ainda gravado em chroma key3. Devido 

às reformas na redação da emissora, para a estreia do "novo" Jornal da Record em 29 de 

junho de 2009. A partir de 27 de setembro de 2010, o JR passou a ser transmitido em HD

(high definition) e em 11 de julho de 2011, passou a ser exibido às 19h40, saindo do 

confronto direto com o Jornal Nacional.

2.3.3 SBT Brasil – SBT

Depois de contar por nove anos com Bóris Casoy a frente do extinto TJ BRASIL

(1988 a 1997), o SBT atentou-se tardiamente ao retorno do jornalismo. Somente em 2005 a 

rede liderada por Sílvio Santos resolveu investir novamente no telejornalismo, e para que 

nada desse errado, contratou para a bancada do SBT Brasil, Ana Paula Padrão, que na 

época estava na Rede Globo. Pouco tempo depois, Ana Paula Padrão foi deslocada para 

apresentar o SBT Realidade e Carlos Nascimento foi contratado como âncora do telejornal. 

Recentemente o SBT promoveu uma nova troca de apresentadores. Agora com Joseval 

Peixoto e Rachel Sheherazade, o telejornal prega, segundo o próprio site do programa¹, 

“mais liberdade editorial e credibilidade, um jornalismo claro e transparente e a análise 

profunda dos fatos, apoiado no perfil dos apresentadores, que são conhecidos por suas 

excelentes análises, sempre com opiniões sobre as principais notícias do Brasil e do 

mundo”. 

O SBT ainda tenta encontrar uma fórmula que agrade aos telespectadores, e procura 

a credibilidade perdida pós-Casoy. O horário de apresentação do SBT Brasil também 

mudou diversas vezes. Desde setembro de 2009 o telejornal é exibido das 19h40 às 20:15, 

mesmo horário do Jornal da Record, o que deixa clara a intenção de se antecipar ao Jornal 

Nacional, visto que o SBT já exibiu seu telejornal a partir das 21h15 em 2007 e das 22h às 

22h45 em 2005, posterior ao ‘global’, o que fazia com que o principal informativo do canal 

de Silvio Santos tivesse uma baixa pontuação no IBOPE. 

                                               
3 é utilizado em vídeos em que se deseja substituir o fundo por algum outro vídeo ou foto. É mais comum a 
utilização dessa técnica durante a previsão do tempo, quando, atrás da pessoa que apresenta há um mapa do 
local, e filma-se em um fundo de cor sólida, geralmente azul ou verde e depois esse fundo é substituído
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2.4 AS NOTÍCIAS QUE RECEBEMOS DIARIAMENTE

O que é a notícia? Difícil definir notícia, pois temos muitas definições e nenhuma 

delas é unânime entre os pesquisadores. Mário L. Erbolato (2004, p.53) cita algumas 

definições de Stanley Johnson e Julian Harris. “Notícia é o relato de um fato recentemente 

ocorrido, que interessa aos leitores”, “notícia é o relato de um acontecimento publicado por 

um jornal, com a esperança de, divulgando-o, obter proveito”, “notícia é tudo quanto os 

leitores querem conhecer sobre um fato”, “qualquer coisa que muitas pessoas queiram ler é 

notícia, sempre que ela seja apresentada dentro dos cânones do bom gosto e das leis da 

imprensa”. Em todas elas, o agente principal que tornaria um fato em notícia seria o 

interesse público. Porém, para Nelson Traquina:

A previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se a existência de critérios 
de noticiabilidade, isto é, a existência de valores-notícia que os membros da 
tribo jornalística partilham... Assim, os critérios de noticiabilidade são o 
conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é 
susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 
transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo valor-notícia.
(TRAQUINA, 2005 p.63)

O que leva um acontecimento a se tornar então, notícia?  O certo é que existem 

critérios para que as notícias se tornem notícias. Vários estudos abordam e tentam 

aprofundar o tema. Mário L. Erbolato (2004), por exemplo, lista 24 critérios que “não são 

unânimes entre os pesquisadores” mas que despertam e motivam o leitor/telespectador a se 

interessar por um determinado fato. Traquina (2005) trata dos critérios de noticiabilidade 

em três momentos históricos, mostrando como, mesmo em tempos diferentes, os valores-

notícia básicos não variaram muito. As qualidades duradouras das notícias seriam o 

insólito, o extraordinário, o atual, a figura proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e 

a morte. Traquina também analisa os 12 critérios propostos por Galtung e Ruge: 

frequência, amplitude, clareza (ou falta de ambiguidade), significância, consonância, o 

inesperado, a continuidade, a composição de notícias, a referência a nações de elite, a 

referência a pessoas da elite, a personalização e a negatividade (bad news are good news).

Já Mauro Wolf (1999) define noticiabilidade como sendo um conjunto de critérios a 

partir dos quais um orgão informativo delimita quais fatos vão se tornar notícia. Para ele, a 

noticiabilidade de um fato também se dá a partir da forma de produção da informação, 

onde se deve evidenciar os dois lados da mesma história.
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A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos 
com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 
quotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de fatos, uma 
quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. (WOLF, 1999, p. 190)

O autor também ressalta que os valores-notícia são critérios de relevância 

difundidos ao longo de todo o processo de produção, contribuindo para a hierarquização 

das matérias, seu posicionamento na página(divisão em blocos no caso de televisão) e o 

enfoque da reportagem. Estes valores-notícia funcionam como “linhas-guia” e sugerem em 

todo o processo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido e o que deve ser prioritário 

na preparação das notícias antes de apresentá-la ao público.

Cada vez mais, a política editorial da mídia influencia na construção da notícia: 

tempo, dinheiro, a dependência das contas de propaganda, o desempenho da concorrência, 

entre outros, marcam presença nos noticiários e outros programas. Para Berger (2002), a 

noticiabilidade, conjunto de valores-notícia que determinam o que deve ser noticiado, é 

definida pelo espaço ocupado, pela aprovação do anunciante e pela apreciação do leitor, de 

forma a delimitar a natureza da imprensa. “A questão para um editor é: o que há de novo 

no mundo de hoje que “caiba” (nos dois sentidos) no meu jornal, que conquiste leitores e 

não se confronte com os que o sustentam economicamente” (p.274). O termo citado 

“caiba” refere-se ao espaço e à política editorial, portanto, a uma tomada de posição.

2.4.1 Valores-notícia

Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos quais o órgão 

informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, dentre os quais há que 

selecionar as notícias, podemos definir os valores-notícia como componentes da 

noticiabilidade. Esses valores constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os 

acontecimentos que são considerados suficientemente interessantes, significativos e 

relevantes para serem transformados em notícias? Os valores-notícia funcionam na prática 

de uma forma complementar, na seleção e escolha dos acontecimentos que virão a se 

transformar em notícias, são diferentes combinações que ocorrem entre diferentes valores-

notícia que recomendam a seleção de um fato.

Mauro Wolf (1999) afirma que os valores-notícia trabalham em conjunto, e não 

independentemente, então os acontecimentos que reúnem o maior número de critérios de 

noticiabilidade são aqueles automaticamente selecionados para serem apresentados em um 
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telejornal. Para isso, estes critérios são utilizados ao longo de todo o processo de produção 

das notícias, isto é, desde a seleção dos acontecimentos até a apresentação destes sob a 

forma de notícias a sua audiência. 

Wolf classifica os valores-notícia da seguinte maneira (1995):

- Categorias substantivas: Importância dos envolvidos, quantidade de pessoas 

envolvidas, interesse nacional, interesse humano, feitos excepcionais;

- Categorias relativas ao produto: Brevidade (nos limites do jornal), atualidade, 

novidade, organização interna da empresa, qualidade (ritmo, ação dramática), equilíbrio 

(diversificar assuntos);

- Categorias relativas ao meio de informação: Acessibilidade à fonte/local,

formatação prévia/manuais, política editorial;

- Categorias relativas ao público: Plena identificação de personagens,

serviço/interesse público, protetividade (evitar suicídios etc.);

- Categorias relativas à concorrência: Exclusividade ou furo, gerar expectativas, 

modelos referenciais.

Para definirmos o que é importante e interessante ser noticiado, encontramos quatro 

variáveis que determinam a natureza dos valores-notícia, sendo elas: "grau e nível 

hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável; impacto sobre a nação 

e sobre o interesse nacional; quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou 

potencialmente) envolve; relevância e significatividade do acontecimento quanto à 

evolução futura de uma determinada situação. a terceira, é a imagem que os jornalistas têm 

acerca dos destinatários e a última diz respeito às relações entre os mass media existentes 

no mercado informativo.

2.4.1.1 Critérios Substantivos

Os critérios substantivos baseiam-se em dois fatores: a importância e o interesse da 

notícia. Afirmar que uma notícia é escolhida por ser importante ou interessante não é 

suficientemente explícito até se especificarem, posteriormente, os dois fatores. Segundo 

Wolf (1999), a importância parece ser determinada por quatro variáveis. 

O grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável -

quando a importância de um acontecimento é determinada pelo grau de poder institucional, 

pela posição que se ocupa numa empresa ou pela dimensão das organizações;
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O impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional - um acontecimento tem de 

ser importante ao ponto de afetar o país e os seus cidadãos. Este fator está ligado ao valor-

notícia da proximidade, tanto em termos geográficos como culturais, pois quanto mais 

próximo for o acontecimento do país ou dos cidadãos, maior impacto poderá causar junto 

destes;

A quantidade de pessoas que se envolveram no acontecimento - um fato é mais 

importante quanto maior é o número de pessoas envolvidas ou se envolver pessoas 

públicas. Este critério se complementa também com o fator da proximidade;

A relevância e significatividade do acontecimento quanto ao futuro de uma 

determinada situação - acontecimentos com duração prolongada são considerados 

importantes.

Já o interesse na história está ligado às imagens que os jornalistas têm do público e 

também ao valor-notícia "capacidade de entretenimento". 

Normalmente, o problema resolve-se com a cooptação de um ideal por parte do 
outro, no sentido em que, para se informar um público, é necessário ter atraído a 
sua atenção e não há muita utilidade em fazer um tipo de jornalismo aprofundado 
e cuidadoso, se a audiência manifesta o seu aborrecimento mudando de canal. 
Desta forma, a capacidade de entreter situa-se numa posição elevada na lista dos 
valores-notícia, quer como fim em si própria, quer como instrumento para 
concretizar outros ideais jornalísticos. (GOLDING e ELLIOTT 1979, p.117 apud
WOLF 1999, p.48)

São interessantes as notícias que procuram dar uma interpretação de um 

acontecimento baseada no aspecto do interesse humano, do ponto de vista insólito, das 

pequenas curiosidades que atraem a atenção.

2.4.1.2 Critérios relativos ao produto

Está relacionado com a disponibilidade de materiais e as características específicas 

do produto informativo. O primeiro consiste na necessidade de saber se os jornalistas têm 

capacidade de fazer a cobertura do acontecimento em termos de acessibilidade, da 

quantidade dos dispositivos tecnológicos, da facilidade e rapidez da cobertura. Quanto aos 

critérios relativos ao produto, este tem de estar de acordo com os procedimentos produtivos 

habituais e com as possibilidades técnicas de cada meio de comunicação. 
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Brevidade -  é importante que as notícias televisivas sejam breves para que se 

possa incluir no telejornal um vasto conjunto de notícias que abranjam todos os 

acontecimentos do dia-a-dia; 

Resultado de uma ideologia de informação - "Bad News is Good News", os 

acontecimentos importantes são aqueles que fogem à regra, os chamados fatos insólitos; 

Atualidade - as notícias devem referir-se aos acontecimentos mais recentes, de

preferência na hora em que o telejornal está no ar; 

Equilíbrio - refere-se a composição equilibrada dos noticiários em termos das

categorias temáticas. Por isso, um acontecimento que não é tão importante, mas que é o 

único dentro daquela temática, tem possibilidade de ir ao ar.

2.4.1.3 Critérios relativos ao meio de comunicação:

Na informação televisiva, a avaliação da noticiabilidade de um acontecimento diz 

também respeito a ter, de preferência, boas imagens, ou seja, imagens que não só 

correspondam aos standards técnicos normais, mas que sejam também significativas, que 

ilustrem os aspectos salientes do acontecimento noticiado.

Um segundo critério de noticiabilidade relativo ao meio de comunicação é a 

frequência: a frequência de um acontecimento refere-se ao lapso de tempo necessário para 

que esse acontecimento tome forma e adquira significado. Na informação televisiva, este 

critério privilegia os acontecimentos pontuais, únicos, concluídos num breve lapso de 

tempo, visto serem mais adequados aos ritmos produtivos da organização do trabalho. 

Quanto mais a frequência de um fato se assemelhar ao meio de informação, aumenta a 

chance de ser selecionado.

O terceiro critério diz respeito ao tipo de notícia que se pode apresentar no 

telejornal, em termos de duração das peças, tipo de imagens, etc., e isso facilita a escolha 

dos acontecimentos suscetíveis de serem transformados em notícias. O critério 

fundamental do valor-notícia "formato" é que as notícias só se tornam idôneas quando são 

estruturadas narrativamente. Em televisão, as notícias que não apresentam uma conclusão, 

podem ser excluídas ou relegadas para as notícias dadas em poucas palavras, a menos que 

sejam noticiáveis de acordo com outros valores-notícia.
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2.4.1.4 Critérios relativos ao público

Os critérios que aqui são retratados são controversos e dizem respeito à imagem 

que o jornalista tem do público e ao papel que essa imagem desempenha. Por um lado e 

apesar de todos os estudos levados a cabo pelas empresas informativas em conhecer as 

características da audiência, os jornalistas raramente chegam a conhecê-las até por opção 

própria, defendendo que a sua obrigação é a de apresentar notícias e não agradar ao 

público. Por outro lado, o jornalista, devido à sua posição privilegiada no mundo das 

notícias, é a pessoa indicada para saber o que é do interesse do público.

A importância dos desejos do público com relação ao produto informativo é de 

ordem econômica, pois se reflete na audiência do programa ou da vendagem de um jornal 

ou revista. O principal critério desta categoria é a capacidade de atração, de entretenimento 

e de importância do material jornalístico. Outros critérios são: notícias que permitem uma 

identificação por parte do espectador; as notícias de serviço; as notícias ligeiras.

2.4.1.5 Critérios relativos à concorrência

Referem-se à situação de competição entre os órgãos de informação. Mauro Wolf 

refere também este critério, porque o clima de concorrência entre os media gera três 

tendências que acabam por se refletir em alguns critérios de noticiabilidade. 

1ª tendência - atualmente a competição entre os media baseia-se na obtenção de 

material exclusivo ou de pequenos furos. Assim, assiste-se a uma fragmentação da 

informação, uma vez que a informação assenta predominantemente nas histórias de 

pessoas de elite; 

2ª tendência - “expectativas recíprocas, no sentido em que uma notícia seja 

selecionada porque se espera que os mass media concorrentes façam o mesmo" (WOLF, 

1999);

3° tendência - estas expectativas recíprocas referidas anteriormente causam, 

claramente, a homogeneização dos telejornais; 

Os valores-notícia são, ainda, referências que auxiliam na elaboração complexa e 

rápida dos noticiários, o que faz com que sejam aplicáveis sem muita reflexão. Por isso 

pode-se dizer que a noticiabilidade está regrada por valores-notícia, que são um conjunto 

de elementos e princípios através dos quais os acontecimentos são avaliados pelos meios 
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de comunicação de massa e seus profissionais em sua potencialidade de produção de 

resultados e novos eventos, se transformados em notícia.

Ao tratar dos valores-notícia substantivos, Traquina (2005) menciona a morte como 

um valor-notícia fundamental. Conforme observa, para os jornalista, quanto mais mortos, 

mais provável é que o fato vire notícia. O critério de relevância está ligado ao impacto que 

o fato venha a ter na vida do receptor. Quanto maior o impacto, maior a relevância:

A morte é um valor-notícia fundamental para essa comunidade interpretativa e 
uma razão que explica o negativismo do mundo jornalístico que é apresentado 
diariamente nas páginas do jornal ou nos écrans da televisão. No seu estudo 
antropológico dos correspondentes de guerra em El Salvador, Mark Pedeltyouve 
faz um fotojornalista explicar o tipo de fotos que a hierarquia do jornal quer: 
“Assassinatos, bombardeamentos, funerais, e conferências de imprensa. Aquilo 
que combina com as melhores ‘estórias’”. Conta que a pergunta mais frequente 
do seu chefe é “Quantos corpos?” (TRAQUINA, 2005, p. 79).

Concordando com Trakina, Negrini (2010) resume muito bem, em duas passagens 

de seu artigo, como a morte é apresentada no telejornalismo, como fato espetacular e de 

comoção pública. Na primeira, fala dos espaços concedidos nos noticiários a parentes e 

pessoas mais emocionadas:

A apresentação da morte no jornalismo televisivo diversas vezes é dotada de 
ingredientes que vão muito além da simples apresentação do fato; são levados ao 
ar os anseios dos parentes dos que morreram; choros e gritos têm espaço nos 
telejornais; e pessoas emocionadas podem dar seus depoimentos demonstrando 
seus sentimentos em decorrência do acontecimento da morte. A 
espetacularização da morte no jornalismo televisivo está relacionada à sua
encenação. (NEGRINI, 2010 p.161)

Nesse segundo trecho Negrini explica o por que a morte tem um significado grande 

na vida das pessoas e por que não na dos espectadores:

A morte é um tema que tem ampla significação entre as pessoas. Tratando se das 
sociedades ocidentais atuais, que são consideradas negadoras da ideia da finitude 
humana, a transmissão midiática da morte mexe com elementos que são 
particulares do íntimo dos espectadores. (NEGRINI, 2010 p.152)

No cotidiano ocorrem diversas mortes, mas para estarem entre as notícias que farão 

parte do telejornal da noite ou do impresso do dia seguinte, precisam ter “um detalhe a 

mais”, que possibilite que sejam consideradas acontecimentos jornalísticos. Por isso, não é 

todo tipo de morte que ganha espaço na pauta midiática. Grandes mortes, de foco 

espetacular, e mortes acidentais têm destaque nos meios de comunicação. Assim, 
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salientamos que a morte é um valor-notícia presente no telejornalismo, na medida em que 

sua cobertura explora os mais variados ingredientes dos sentimentos humanos frente à 

perda. A morte acaba sendo vendida ao público em fragmentos e novos fatos.

2.4.2 O espetáculo da informação

Podemos começar a falar sobre espetacularização citando Traquina, que afirma que 

a as notícias não apenas informam o espectador, mas publicizam os eventos e fatos criando 

novos acontecimentos:

Hoje a estranheza gira em torno da espetacularização, da banalização, da 
saturação e da constatação de que a informação não só traduz o mundo, faz 
circular os acontecimentos, mas publiciza o real desejado. Assim, não só o 
acontecimento cria a notícia, como se estruturou o pensamento sobre a natureza 
da imprensa, como a notícia cria o acontecimento (TRAQUINA, 1993, p.167).

Maia (2007) afirma que "o espetáculo é nada mais do que tudo que chama a atenção 

do público. Mesmo a informação, dependendo do contexto, pode ser vista dessa forma: 

como algo que atrai, que prende o olhar". Cabe ao espectador decidir o que quer assistir e 

de que maneira aquele tempo em frente à televisão será proveitoso, como informação ou 

como passatempo?

A mídia, muitas vezes para conquistar e atrair seu público, constrói seu noticiário 

como um show de variedades focado na apresentação daquilo que choca e causa impacto: é 

o fato da espetacularização da notícia. Segundo Debord (2003), toda a sociedade que vive 

nas condições modernas de produção se representa através do espetáculo. O que era vivido 

se afastou numa representação. O espetáculo é parte da sociedade industrializada e se 

apresenta como instrumento de unificação através de uma linguagem oficial. Ele é a parte 

onde se concentra o olhar e a consciência. 

A espetacularização da notícia é levada ao extremo pela importância dada a 
valores-notícia como o inesperado, a personificação, a negatividade a 
dramatização e o conflito. A informação-espetáculo “é consequência do domínio 
da observação sobre a explicação. A televisão procura prender o espectador, 
dando prioridade ao insólito, ao excepcional e ao chocante" (CANAVILHAS, 
s/n).

O espetáculo é então, a relação entre as pessoas mediada por imagens. Não é o 

suplemento da vida real, mas é a irrealidade da sociedade real. Ele se apresenta em forma 
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de informação, publicidade, propaganda ou consumo direto de divertimento. A linguagem 

do espetáculo é constituída de signos que são a finalidade de toda a produção. A realidade 

vivida pela sociedade é totalmente invadida pela contemplação do espetáculo, que a 

acolhe. A realidade passa a surgir no espetáculo, e este se torna real. É como se o 

verdadeiro fosse o momento daquilo que é falso. Ele não precisa chegar a lugar nenhum, a 

não ser a si próprio.

Para Debord (2003), o espetáculo é a transformação do mundo real em imagem. 

Essas imagens se transformam em seres reais e são motivações para um comportamento 

hipnótico. Há uma separação do mundo, as pessoas se isolam e o espetáculo é a linguagem 

comum desta separação. Ele une essas pessoas com atenção para um mesmo fato, o fato 

espetacular que elas desejam consumir.

Alguns desses fatos acabam se impondo como notícias, às vezes sem a vontade dos 

veículos de comunicação. Mas eles precisam ser noticiados, porque são, muitas vezes, 

aquilo sobre o qual o público mostra interesse. A “sociedade de consumo” através dos 

meios de comunicação de massa, transformou-se na “sociedade do espetáculo”. O 

espetáculo passa a ser indispensável, é o que a sociedade deseja consumir. Ele é a 

multiplicação de ícones, imagens, ídolos, políticos, mensagens que transmitem a ideia de 

felicidade, ousadia e grandiosidade a uma sociedade pautada pelo consumo de indivíduos 

anônimos e infelizes.

A transformação dos fatos em notícia está ligada a acordos entre mídia e mercado. 

A mídia dá visibilidade a apenas eventos que reforçam a estrutura do mercado e este, por 

sua vez, vê-se refletido por ela. Todos os campos de produções culturais mais distintos são 

organizados por essa lógica. Para ganhar visibilidade na mídia, é preciso se apresentar 

sedutor e vendável como produto e satisfazer as necessidades do público que integra a 

“sociedade do espetáculo”.

Podemos imaginar que algumas reportagens sejam mais favorecidas que outras. Os

meios de comunicação, às vezes, aproveitam algum acontecimento que esteja diariamente 

na mídia, e então acaba divulgando menos outros assuntos e prioriza a notícia do momento,

assim nos cansamos de ler tantas reportagens sobre o mesmo tema. Muitas vezes, os 

veículos não mudam nem o foco das reportagens, chegando a divulgar as mesmas 

entrevistas e imagens algumas vezes. O telejornal recorre então a determinados elementos 

para atrair a atenção da audiência e esta por seu lado, sente-se atraída pelos dramas humanos e 

pelo poder das imagens. O noticiário televisivo aproveita-se disso para obter lucro e, dessa 

forma, tenta explorar os sentimentos mais básicos da pessoa, dramatiza os acontecimentos 

ao captar, com planos fechados, os rostos e a expressão verbal, e tudo isto para tornar o 
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acontecimento ainda mais emocionante. A esse respeito, Pena (2006, p. 88) ressalta que “a 

espetacularização da vida toma o lugar das tradicionais formas de entretenimento. Cada 

acontecimento em torno de um indivíduo é superdimensionado, transformando em capítulo 

e consumindo como um filme”. Podemos ainda citar Rezende (2000, p. 36) “(...) hoje se

cumpre o velho ditado do circo: o espetáculo não pode parar. Na televisão, ele se desenrola 

continuamente hora após hora, dia após dia. Sempre”.

Entre muitos dos significados encontrados para definir espetacularização, o autor 

Guy Debord afirma ainda que: 

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas, mediatizada por imagens e o espetáculo não pode ser compreendido 
como abuso do mundo da visão ou produto de técnicas de difusão massiva de 
imagens. (...) É uma visão cristalizada do mundo. Como poderíamos definir o 
real? A realidade dos fatos pode variar de acordo com a filosofia de cada pessoa, 
isto é, conforme o pensamento de cada ser humano. Pode depender do ambiente 
em que vive, suas companhias, seus conhecimentos, ou até mesmo seu estilo de
vida (DEBORD 2003, p.14).  

Todos os dias recebemos informações, às vezes alguns acontecimentos são mais

marcantes que outros. Em certos momentos até pensamos que um caso se torna especial 

para a mídia, pois há um tratamento diferenciado ou a audiência cresce e aquele assunto 

precisa ser noticiado. Em alguns casos o receptor de notícias pode ser empregado como um 

comprador de informações. Segundo Pena (2006, p. 90) “o público é tratado como um 

consumidor inserido na lógica comercial, que fabrica ícones e veicula situações inusitadas 

ou irreverentes. Em outras palavras, entretenimento e espetáculo”. Isso acaba levando a 

constituir-se um agendamento, um direcionamento de opinião. É o que caracteriza a 

hipótese do “Agenda Setting”. 

Wolf (2003) analisa que, uma das formas utilizadas pela mídia para influenciar o 

público é através do que ela veicula. É a determinação dos assuntos de acordo com suas 

prioridades, hierarquizando acontecimentos, legitimando e ordenando os temas em 

discussão. Isso pode ser observado nas pautas recorrentes dos telejornais, as quais, 

frequentemente, são semelhantes em conteúdo e formato. No caso da morte de uma pessoa 

famosa e mundialmente conhecida, o fato acaba sendo inserido nessa agenda midiática. 
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2.4.3 Agendamento

Levando em consideração a grande quantidade de pessoas que assistem diariamente 

aos telejornais no país, o que é agendado pela mídia pauta as conversas diárias. 

As notícias, além de atualizar o público, podem causar vários sentimentos como 

ódio, indignação, alegria, entre outros.

Fatias extremamente consideráveis da população tomam conhecimento das 
notícias da sua cidade, da sua região, do seu país, bem como do resto do mundo, 
assistindo diariamente a um dos programas de jornalismo veiculados pelas 
emissoras de televisão existentes (SQUIRRA, 1989, p 11).

Segundo os estudiosos Iyengar, Peters e Kinder (apud TRAQUINA 2001, p.65), a 

agenda pública é mais facilmente moldada conforme a agenda midiática, do que o inverso. 

Isso ocorre porque as pessoas que estão expostas às notícias veiculadas identificam-nas 

como importantes, pelo fato de estarem sendo publicizadas, de forma a definir a agenda 

pública. Plenamente de acordo estão Ebring, Goldenberg e Miller (1980 apud Traquina 

2001, p.66), quando dizem que o agendamento é um processo interativo, em que a 

influência da agenda pública sobre a agenda jornalística é um processo gradual, através do 

qual, a longo prazo, os critérios de noticiabilidade são criados. Já a influência da agenda 

jornalística sobre a agenda pública é direta e imediata, sendo mais facilmente verificável 

nas questões em que o público não dispõe de conhecimento prévio e necessita de uma 

orientação. Essa necessidade é entendida como um alto interesse sobre determinado 

assunto e um alto nível de incerteza sobre o mesmo.

O agendamento refere-se ao fato de as mídias agendarem os acontecimentos, 

entrando aqui a formação da opinião pública. O que os meios publicam hoje estabelece 

uma linha de ação que identifica acontecimentos relatados amanhã como sendo noticiáveis, 

e a sua publicação confirma a validade da decisão do primeiro dia e aponta para 

acontecimentos ainda mais longe no futuro como sendo merecedores de cobertura 

(TRAQUINA, 1993, p.296). A função do agendamento não é decidir os fatos que são mais

relevantes a serem divulgados, no entanto interfere diretamente sobre os temas que 

ganharam um grau maior de interesse público. 
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3 USO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA ESTUDO DOS OBJETOS

A análise de conteúdo (AC) surgiu no século XVIII nas diversas áreas de 

conhecimento: ciências políticas, psicologia, sociologia, crítica literária e comunicação de 

massa. A clássica conceitualização de análise de conteúdo, datada de 1952, citada por 

autores como Kientz (1973), Bardin (1977) e Krippendorff (1990), entendem-na como 

“uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação”.  (FONSECA JÚNIOR, 2009, p.284).

Utilizada também para analisar material jornalístico, a AC teve um impulso entre

1940 e 1950, quando os cientistas começaram a se interessar pelos símbolos políticos, 

tendo este fato contribuído para seu desenvolvimento; entre 1950 e 1960 a AC estendeu-se 

para várias áreas. Portanto, esta técnica “existe há mais de meio século em diversos setores 

das ciências humanas”, sendo anterior a Análise de Discurso. A definição da AC em 1943 

era como sendo “a semântica estatística do discurso político”. A AC pode ser quantitativa e 

qualitativa. Existe uma diferença entre essas duas abordagens: na abordagem quantitativa 

se traça uma frequência das características que se repetem no conteúdo do texto. Na

abordagem qualitativa se considera a presença ou a ausência de uma dada característica de 

conteúdo ou conjunto de características num determinado fragmento da mensagem. A AC

é considerada uma técnica híbrida, se levarmos em consideração o fato de que ela oscila 

entre os polos quantitativo e qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do 

pesquisador. De acordo com Lozano (1994):

a análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 
também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas, 
aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, 
possam chegar às mesmas conclusões. (LOZANO apud FONSECA JÚNIOR 
2009, p.286). 

A maioria dos autores refere-se à AC como sendo uma técnica de pesquisa que 

trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do 

conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Kientz (1973) 

afirma que a análise das mensagens difundidas pelas mídias permite apurar com exatidão 

as atitudes, as tendências e, em última análise, o espírito que caracteriza o jornal, a 

emissora de rádio ou a televisão (p. 58). “A análise de conteúdo permite revelar (no sentido 

fotográfico), os modelos, as imagens, os estereótipos que circulam na cultura de massa” (p. 

69).
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Na AC o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar 

as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as 

representem.

Para Laurence Bardin, acolhida nesta pesquisa como referencial devido à ampla 

utilização de seus estudos em demais pesquisas, a AC é:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas 
mensagens”.(BARDIN 1977, p.42)

A autora explica que a leitura efetuada pelo analista tem por objetivo realçar um

sentido que se encontra em segundo plano, que é o que vamos buscar analisando as

matérias jornalísticas sobre a morte de Michael Jackson. A AC costuma ser feita através do 

método de dedução frequencial ou análise por categorias temáticas.

A dedução frequencial consiste em enumerar a ocorrência de um mesmo signo 

linguístico (palavra) que se repete com frequência, visando constatar a existência de tal

palavra, não se preocupando com o sentido contido no texto, nem à diferença de sentido 

entre um texto e outro, culminando em descrições numéricas e no tratamento estatístico. 

A análise por categorias temáticas tenta encontrar uma série de significações que o 

codificador detecta por meio de indicadores que estão ligados, codificar ou caracterizar um 

segmento é colocá-lo em uma das classes de equivalências definidas, a partir das 

significações, o que exige qualidades psicológicas complementares como a fineza, a 

sensibilidade, a flexibilidade, por parte do codificador para apreender o que importa. A 

análise categorial é o tipo de análise mais antiga e na prática a mais utilizada. Conforme 

Bardin, "funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias 

segundo reagrupamento analógicos”(Bardin 1977, p.56). A análise categorial poderá ser 

temática, construindo as categorias conforme os temas que emergem do texto. Para 

classificar os elementos em categorias é preciso identificar o que eles têm em comum, 

permitindo seu agrupamento.

A técnica de AC, se compõe de três grandes etapas: 

1) a pré-análise: Nessa fase são feitas a sistematização das ideias iniciais, a escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise. É a fase de organização, que pode utilizar 

vários procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação.
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2) a exploração do material: Na segunda etapa os dados são codificados a partir das 

unidades de registro.

3) o tratamento dos resultados e interpretação: Na última etapa se faz a 

categorização, que consiste na classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por 

diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de características comuns.

A composição do corpus que permitirá a análise do objeto é uma etapa importante 

do processo investigativo. Nesta pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos

metodológicos: levantamento de material bibliográfico para dar embasamento ao tema 

proposto pelo trabalho; pesquisa e download dos vídeos objetos de estudo e, 

posteriormente, a elaboração da análise de conteúdo com ênfase a procura por valores-

notícia dos telejornais em caráter de pós-produção do conteúdo, ou seja, somente foram 

investigadas as matérias que foram ao ar. 

Os três telejornais analisados são veiculados de segunda a sábado em 'horário 

nobre' em três diferentes emissoras do País. O 'horário nobre' significa que a maioria da 

população está assistindo televisão e busca pelas informações do dia e sobre o que 

aconteceu no mundo enquanto ela esteve fora de casa. Apresentar essas informações para 

as pessoas é um desafio que requer muito cuidado na escolha de todo conteúdo que irá ao 

ar. Esses programas alcançaram na noite de 25 de junho de 2009 os maiores índices de 

audiência entre os telejornais noturnos de todo o país, foram eles:  Jornal Nacional, Jornal 

da Record e SBT Brasil, respectivamente 34,5, 13,5 e 6,9 pontos, segundo o site do 

IBOPE:

Um ponto de audiência corresponde a 1% do universo de pessoas ou domicílios 
que estavam sintonizados em um canal ou assistindo a um programa específico. 
Dessa maneira, temos que diferenciar dois tipos de audiência: a individual e a 
domiciliar. Na audiência individual, 1 ponto quer dizer que 1% dos 
telespectadores estava assistindo a determinado programa. Por outro lado, na 
audiência domiciliar, 1 ponto refere-se a 1% das casas que estavam assistindo a 
um determinado programa. Como o universo da pesquisa varia, um ponto de 
audiência em uma praça X não equivale ao mesmo número de telespectadores 
representados por um ponto de audiência em uma praça Y.

Baseia-se uma média geral de 3,3 pessoas por televisor. Então, um ponto no IBOPE

em São Paulo vale em torno de 60.000 domicílios, o equivalente a 198 mil telespectadores. 

Mas se for aferido a nível Brasil, 1 ponto vale em torno de 188.000 domicílios ou 620.400 

telespectadores naquele momento. 

Foram objetos de estudo as matérias relacionadas com a morte de Michael Jackson. 

Infelizmente os programas não foram gravados diretamente da televisão no horário e dia 
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específicos. Essa medida pode trazer elementos fundamentais para a análise que 

dificilmente seriam passíveis de estudo, considerando que os telejornais são produtos que 

não costumam ser reprisados e que cada edição possui características próprias que a torna 

singular. A forma adotada para captação e registro das edições dos telejornais pode 

interferir no resultado da pesquisa. Problemas técnicos ocorridos durante o momento da 

transmissão, como a troca de um VT ou a queda de um link, podem ser documentados e ser 

objeto de análise, dependendo do objetivo da pesquisa. Dessa maneira poderia ser feita 

uma pesquisa no campo publicitário, acerca das propagandas que foram ao ar naquela 

noite, se houve alguma mudança nos anunciantes, caso positivo, como foram vendidos em 

tempo? Sabendo que a notícia foi de última hora. Segundo Regiane Santos (2009) a morte 

de Michael sagra-se como histórica para a comunicação social ao reafirmar o poderio da 

indústria cultural:

Sem solidarizar-se com o falecimento do Rei do Pop, uma considerável parcela 
das emissoras de televisão explora, à exaustão, a imagem do ícone da música 
para elevar seus índices de audiência e, consequentemente, engordar suas contas 
bancárias através de altas cifras obtidas pelo merchandising negociado, às 
pressas, pelos departamentos comerciais das empresas de comunicação. 
(SANTOS 2009, s/n)

Após uma pesquisa na internet, encontramos os três vídeos que seriam 
posteriormente analisados. Conforme Silva (2010):

Uma alternativa à gravação dos telejornais é o download dos programas 
jornalísticos de televisão, na íntegra ou parcialmente, de sites especializados 
independentes ou ligados à própria emissora. No site Youtube (e em outros da 
mesma natureza) podem ser encontrados exemplares de telejornais que foram 
disponibilizados pelos usuários do sistema, porém, sem garantias de que não 
sofreram edição posterior ao momento da emissão. (SILVA 2010, s/n)

Parece que os vídeos foram gravados diretamente da televisão, uma vez que 

nenhuma das redes de televisão, Globo, SBT e Record, disponibilizou essas edições online. 

Não há garantias de que não sofreram edição posterior ao momento da veiculação, mas 

acreditamos que os objetos não tenham sido manipulados. Para uma melhor compreensão 

dos objetos e dos resultados, utilizamos do artifício da edição para elencar os elementos 

percebidos durante o estudo e agrupá-los para melhor entendimento e visualização. 

Levando em consideração que a morte de uma pessoa famosa como Michael 

Jackson já está inserida em diversos, e por que não óbvios valores-notícias, analisamos e 

vamos mostrar o que de diferente cada telejornal apresentou ou tentou apresentar a fim de 

prender a atenção (fidelizar o telespectador) e oferecer novas informações exclusivas.
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3.1 O SBT BRASIL E A TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO 

O primeiro vídeo analisado foi o do SBT Brasil. A edição do telejornal da noite de 

25 de junho de 2009 começou normalmente, porém, a escalada trouxe somente 

informações sobre a morte de Michael Jackson. A edição mesclou imagens aéreas de Los 

Angeles, local da morte do astro, imagens de apresentações, videoclipes e imagens de 

“excentricidades” cometidas pelo cantor. Uma entrada do correspondente internacional

Jaques Gomes Filho ainda durante a escalada já quis mostrar ao telespectador que o canal 

exibiria alguma novidade sobre o caso, dando a ideia do imediatismo e exclusividade da 

notícia. 

O telejornal começa e no plano de fundo do apresentador Carlos Nascimento um 

televisor mostra uma imagem de Michael Jackson com o nome e os anos de nascimento 

(1958) e de morte (2009). Carlos Nascimento chamou a correspondente internacional 

Renata Pereira para a primeira matéria. Entre imagens aéreas do hospital, do rancho

Neverland e imagens da carreia do astro, a repórter falou em ‘off’ as causas da morte e 

relembrou que o “Rei do Pop” morreu aos 50 anos. Na passagem, Renata Pereira falou dos 

minutos em que os paramédicos tentavam reanimar Michael, chamando a atenção que os 

fãs estavam em frente ao hospital da Universidade da Califórnia onde o cantor foi 

atendido, e que a polícia teve trabalho para interditar áreas por causa da multidão de “fãs 

americanos e brasileiros”, segundo Renata Pereira. Questionamos quanto a existirem fãs 

brasileiros naquele local, ou se a repórter quis apenas aproximar mais o fato aos 

telespectadores. Novamente em off, Renata Pereira apresentou mais informações sobre a 

morte do cantor e relembrou o começo da carreira do cantor no “Jackson 5”, nesse

momento pode se constatar que a matéria foi feita as pressas, já que o off da repórter foi 

gravado com auxílio de uma híbrida4 e editado sob as imagens. Renata Pereira afirmou no 

fechamento da matéria que “sem sombra de dúvidas foi um dos maiores astros da música 

mundial”  enquanto se escuta Thriller, uma das músicas mais conhecidas de Michael, mais 

uma vez.

De volta ao estúdio, Carlos Nascimento quebrou o protocolo e pediu a opinião da 

apresentadora da previsão do tempo, Karyn Bravo, perguntando se ela pertenceu a 

“geração Michael Jackson”, com o intuito de demonstrar que se tratava da morte de um 

ídolo, venerado não só pelo telespectador, mas também por aqueles que fazem o programa. 

Porém, o que parecia ser uma simples opinião se transformou em uma cabeça para a 

                                               
4 Equipamento utilizado por estúdios de rádio e televisão para que seja possível gravar a linha telefônica 
diretamente para um gravador ou software de áudio.
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próxima matéria que tratou exclusivamente da história do cantor, desde a infância pobre do 

cantor, as primeiras aparições ao lado dos irmãos no “Jackson 5”, o álbum de estreia “The 

Wall”, o mais vendido da história “Thriller”, os passos e movimentos inventados pelo 

astro, os 25 grammy awards que ganhou, o rancho “Neverland”, as acusações de pedofilia, 

o casamento com Lisa Marie Presley, a crise financeira e os ensaios para a turnê This is It. 

Carlos Nascimento chamou o correspondente Jaques Gomes Filho diretamente de 

Chicago para saber a repercussão da morte do cantor nos Estados Unidos. Novamente 

imagens da carreira e de videoclipes foram mescladas com aéreas do local da morte do 

cantor mostrando uma multidão de fãs. Na próxima matéria, a repórter Amanda Klein 

apareceu em um shopping da cidade de São Paulo, e conversou com três meninas, 

supostamente fãs de Michael, para transportar o fato para mais próximo do público jovem 

brasileiro. Encerrando o primeiro bloco do SBT Brasil, a repórter Mônica Puga entrevistou 

o presidente do fã-clube de Michael Jackson, Leandro Lapagesse, considerado o maior 

colecionador de itens do cantor na América do Sul.

3.2 JORNAL DA RECORD, O DESPREPARADO.

O Jornal da Record abre com o âncora Marcos Hummel falando sobre a possível 

morte do cantor e que várias fontes já haviam confirmado até aquele momento, uma foto 

de Michael Jackson aparece no fundo do cenário que, relembrando, neste dia foi gravado 

em Chromma Key. Janine Borba aparece e fala da possível causa da morte do cantor e 

chama imagens aéreas da CNN, narrando em nota coberta como teria acontecido o fato 

naquela tarde, enquanto a imagem sobrevoa o rancho do cantor. Logo depois, as imagens 

já são da frente do hospital em que Michael foi internado, o gerador de caracteres5 "ao 

vivo" aparece, Janine fala que são imagens ao vivo, dando ideia da exclusividade da 

imagem. A âncora chama atenção duas vezes para a quantidade de pessoas que lá se 

encontram, procurando promover uma comoção ainda maior no telespectador. 

O Jornal da Record parece que não teve tempo de se “armar” para o noticiar o fato, 

pois as imagens aéreas seguem aparecendo e Janine continua a repetir as mesmas 

informações, sempre citando como fonte o jornal Los Angeles Times e sobre a turnê de 50 

shows que Michael Jackson faria em Londres. 

                                               
5 Dispositivo utilizado em vídeo para gerar letreiros, podendo ou não serem adicionados a imagens pré-
existentes.



33

3.3 JORNAL NACIONAL, A NOVELA DA VIDA REAL

Deixamos o campeão de audiência para ser analisado por último. O Jornal Nacional 

alcançou nesse dia 34.5 pontos na audiência e a escalada do programa começou com 

Fátima Bernardes dizendo que Michael foi internado. Ela e Bonner dão informações sobre 

o fato, mas não confirmam a notícia. A escalada6 ainda trouxe as seguintes informações: 

morte da atriz Farrah Fawcet, atriz da série de TV “As Panteras”; crise no senado com a 

possibilidade de afastamento do presidente da casa José Sarney; e vitória da seleção 

Brasileira sobre a África do Sul. Essas foram consideradas as principais notícias do dia. 

A hierarquia dos fatos e sua apresentação final estavam definidas, segundo valores-

notícias estipulados pela equipe jornalística. O Jornal Nacional inicia e os dois âncoras dão 

"boa noite" e Bonner dá a notícia de que Michael está  hospitalizado, e chama a 

correspondente de Giuliana Morrone diretamente de Nova Iorque. Morrone está em uma 

redação quase vazia falando sobre as notícias dos jornais, quanto a morte oficializada ou 

não por outros veículos. A correspondente também relembra que Michael estava ensaiando 

para uma turnê de 50 shows e que todos os ingressos estavam esgotados, fala das 

polêmicas e que centenas de fãs estavam em frente ao hospital. Nesse dia o Jornal Nacional 

foi interrompido pela transmissão da propaganda eleitoral, mas não sem antes Willian 

Bonner confirmar a morte do cantor e prender o telespectador ligado para assistir o restante 

do noticiário. 

No retorno do JN, Willian reafirma a confirmação da morte de Michael Jackson e 

chama novamente link com Giuliana Morrone, que afirma que ela própria ligou para o 

IML de Los Angeles confirmando a morte e noticia o que acontecerá em relação ao corpo 

do astro, exames de sangue, toxicológicos. Imagens aéreas da frente do hospital mostram a 

aglomeração de pessoas que procuram informações sobre o astro. Bonner faz mais uma 

chamada "lembrando" que os repórteres internacionais da globo voltariam com mais 

notícias após o intervalo.

No outro bloco foram dadas outras notícias do Brasil e do mundo e ao final na 

chamada para o bloco final Bonner é enfático: "Michael Jackson está morto." Bonner e 

Fátima retornam e novamente abrem link com Giuliana Morrone. Dessa vez o JN transmite 

imagens inéditas da saída da ambulância do rancho para o hospital. Ainda mostrando 

imagens, Morrone fala das celebridades que já haviam se pronunciado em relação a morte 

de Jackson e faz cabeça para uma matéria do repórter Rodrigo Bocardi que situa o 

                                               
6 São as manchetes do telejornal, sempre no início de cada edição. Serve para prender a atenção do 
telespectador no início do jornal e informar quais serão as principais notícias daquela edição.
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espectador narrando passo a passo todos os movimentos do derradeiro dia de Michael. Em 

sua passagem7, Bocardi fala da turnê de 50 shows, que todos os ingressos estavam 

esgotados e que a data do 1° show havia sido adiada pelo cantor levantando a suspeita 

sobre a integridade física do astro que estava com 50 anos, nesse momento, as imagens de 

fãs chorando na coletiva de imprensa da turnê de Michael aparecem. As imagens dos fãs 

em frente ao hospital aparecem e Bocardi traz a repercussão do fato em Nova Iorque e 

entrevista um motorista da cidade que disse que estava muito triste. Giuliana voltou direto 

da redação em Nova Iorque e afirmou que aquele era "o último episódio de uma carreira 

atribulada" e que o astro foi do "céu ao inferno". 

A retrospectiva da vida do cantor é completa, mostrando partes dos premiados 

clipes, dos passos de dança, a infância difícil, a transformação da aparência, do casamento, 

dos filhos, das acusações de abuso sexual infantil, a venda do Rancho Neverland e de parte 

dos direitos autorais das músicas dos Beatles foi o tema da passagem da repórter Lília 

Teles. A matéria termina com a imagem de Michael do clipe de Bad em fade out8 de som e 

de imagem. De volta à bancada, após um breve silêncio, Fátima fala que Michael faria 51 

anos e erra ao dizer que mais informações seriam dadas "no Jornal Nacional, logo depois 

de Força Tarefa" e é corrigida por Bonner que diz Jornal da Globo, dá uma titubeada e 

completa: "estamos muito abalados com a notícia de última hora". 

3.4 RESULTADOS

Para analisarmos as reportagens, foram aplicados os critérios de noticiabilidade 

citados por Mauro Wolf (1999) e aplicados conforme sua adequação. Quanto a categoria 

substantiva dos valores-notícia podemos inserir o acontecimento “morte de Michael

Jackson” nos 4 critérios apresentados por Wolf.

Quanto ao grau e nível hierárquico, Michael está no topo da árvore, não pelo poder 

institucional, mas sim pelo posição de ídolo mundial que ocupava. O fato não chegou a 

causar impacto sobre a nação, ou seja, não chegou a afetar o país e seus cidadãos. Mas com 

certeza Michael Jackson era bem "próximo" do público brasileiro, graças às grandes mídias 

nacionais. O critério de envolvimento de pessoas públicas e o da relevância para se noticiar 

um fato falam por suas próprias definições, adicionando ainda ao fato e tudo que ele 
                                               
7 Gravação feita pelo repórter no local do acontecimento, com informações a serem usadas no meio da 
matéria. É o momento em que o repórter aparece na matéria para destacar um aspecto da matéria.
8 É um escurecimento na tela, o desaparecimento gradual da imagem na tela. No caso de áudio o fade é a 
diminuição gradual do volume.
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representa, que Michael estava ensaiando seu retorno aos palcos para a turnê This is it de 

50 shows em Londres, todos com lotação já esgotada.

Seguindo para os critérios relativos ao produto, nada melhor para preencher a 

agenda midiática do que um fato inesperado, Bad news is Good News. Michael era o 

assunto do momento, tão repentina que mesmo o Jornal Nacional não tinha um 

correspondente em Los Angeles, local da morte, mas sim Nova Iorque. Se fossem 

possíveis entradas ao vivo, então melhor ainda, e todos os telejornais fizeram questão de 

apontar que estavam com informações "ao vivo" e com correspondentes internacionais a 

postos. Nos telejornais e outros gêneros jornalísticos na TV a mobilização de esforços e da 

tecnologia de transmissão ao vivo hoje se tornou uma rotina narrativa, quase sempre com a 

adoção de um tom emocional como atributo desse tipo de cobertura. Assim a transmissão 

de uma notícia ao vivo não está, necessariamente, relacionada com a avaliação de sua 

relevância jornalística, mas pode também ser resultado da política editorial de determinada 

emissora ou programa em que a “sensação do direto”, a que já nos referimos 

anteriormente, é um fator de concorrência e/ou diferenciação entre as emissoras de 

televisão.    

O 'equilíbrio' nesse dia ficou um pouco de lado, mesmo se tratando de Michael 

Jackson e sua vida atribulada e vários assuntos trazidos a tona, outros assuntos deixaram de 

ser abordados. Mesmo com a dificuldade de acesso para mais informações ou imagens 

diferentes das veiculadas e cedidas, os três canais, cada um de sua forma, procuraram 

trazer ao espectador novos ângulos e abordagens em torno do fato, já que a grande maioria 

das informações veiculadas foram de agências internacionais de notícias e poderosos 

canais como CNN e BBC e o jornais New York Times e Los Angeles Times. Dissertando 

sobre os critérios relativos a concorrência concordamos quando Wolf (1995) afirma que:

A cobertura informativa da guerra foi, posteriormente, moldada por critérios 
relativos ao produto, visto que a procura de imagens dramáticas e de ação levou 
a televisão e os semanários a relatarem a guerra sobretudo através dos combates, 
das ações de limpeza do terreno e das operações de contraguerrilha. Mas, uma 
vez que todos os mass media tinham optado por destacar ações deste tipo, viam-
se bloqueados por critérios de concorrência e nenhum deles estava preparado 
para abandonar este tipo de cobertura. (WOLF 1995, p.45)

Ou seja, as três tendências referidas por Wolf estão emplacadas em um fato dessa 

grandiosidade, nenhum dos canais deixaria de divulgar e ampliar a visibilidade do fato. As 

imagens e informações que foram ao ar nos telejornais naquela noite ainda eram poucas e 

por vezes confusas, por o fato ser muito recente. As imagens reproduzidas foram as 
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mesmas nos três canais e o apelo da mesma forma, recuperando a vida do cantor, clamando 

pela multidão de fãs "brasileiros" e transformando aquele momento em um espetáculo ao 

vivo, ao olhar das mídias. 

Para Wolf (1999, p. 218) “o elemento fundamental das routines produtivas, isto é, a 

substancial escassez de tempo e de meios, acentua a importância dos valores-notícia, que 

se encontram, assim, profundamente enraizados em todo o processo informativo”. Estes 

valores são diariamente usados para a seleção das notícias, de extrema importância para a 

publicação das mesmas. Durante dias e semanas após Michael foi relembrado diariamente 

através de  programas especiais e pelas grandes repercussões pós morte. 

Dependendo do impacto que certas mortes causam pode-se quebrar a rotina da 

mídia, produzindo-se a sensação de “suspensão do tempo”, como se tudo parasse para 

acompanhar a “morte em cena”. Nas últimas décadas, vimos isso acontecer com, dentre 

outras personalidades, Ayrton Senna, Lady Diana, o grupo Mamonas Assassinas, 

Lombardi, etc. 

Se o morto é um artista que deixou muitas obras, os versos, sons e imagens por 
ele produzidos são apropriados de modo a se mesclarem com as explicações 
concebidas sobre sua própria trajetória de vida, explicando-se mutuamente e 
buscando dar alguma densidade ou poesia ao relato. Assim, a morte do 
compositor e maestro Antônio Carlos Jobim, em 1994, foi comemorada no 
encerramento do Jornal Nacional com a edição de várias imagens do Rio de 
Janeiro, especificamente com um melancólico pôr-do-sol na praia de Ipanema, 
com uma de suas músicas ao fundo, e finalizada com uma frase de uma de suas 
composições. (RONDELLI e HERSCHMANN 2000, p. 206)

Suspendeu-se a programação das emissoras de tevê e estações de rádio, desmontou-

se temporariamente a estrutura das seções das revistas e jornais, editaram-se cadernos ou 

seções especiais ou extras dedicados ao acontecimento da morte. Tais recursos editoriais 

mostram que essas “biografias fúnebres” não só “suspendem o tempo”, como fazem voltar 

o tempo, produzindo um enquadramento da memória, do passado. Se o morto é pessoa 

muito jovem, dedicam-se a lamentar a interrupção de um projeto. 

No Jornal Nacional a morte do cantor tomou o tempo de um bloco inteiro, cerca de 

nove minutos. Porém, foi dividida em partes que ocuparam os três blocos que compõem o 

JN. Tudo bem pensado para manter o público em frente à TV. Somente no último bloco a 

repórter-correspondente, direto de New York, informou que o IML havia confirmado a 

morte de Michael Jackson. Essa informação foi seguida de uma matéria biográfica 

sensacionalista que narrou em pequenos tópicos os episódios da vida pessoal e da carreira 

do astro. O que no começo do televisivo suscitava dúvida, quando Giuliana Morrone, 
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relatou aos apresentadores Willian Bonner, Fátima Bernardes e ao telespectador que 

assistia a conversa, que "nem o hospital, nem a família" se pronunciavam acerca do fato, 

mas que o Jornal Los Angeles Times, New York Times e a TV Americana NBC já 

avalizavam a morte do astro. Mostrando-se ainda incerta em relação às informações 

apuradas, a correspondente deixou em suspense a confirmação da morte, afirmando que 

ainda naquela edição voltaria com mais notícias sobre o estado de saúde do cantor, sendo 

que o VT final já estava pronto. Aliás, essa matéria que encerrou a edição do dia 25 de 

junho de 2007, foi a única a extrapolar o tempo médio das reportagens dentro do Jornal 

Nacional. Exatos 2 minutos e 50 segundos foi o tempo que os editores precisaram para 

apontar e relembrar os "capítulos" da novela "Rei do Pop" e de acordo com Cardoso:

[...] jornal (Nacional) que geralmente divulga matérias com cerca de 1 minuto e 
30 segundos e tem em média 40 minutos de duração. Vale ressaltar que esse é o 
tempo que o telejornal tem diariamente dentro da Rede Globo, contando com os 
intervalos, que somados, ocupam cerca de 10 minutos da programação, restando, 
portanto, 30 minutos para as matérias. (CARDOSO 2007, p.47)

Ou seja, os telespectadores queriam rever e relembrar os feitos de Michael, e a 

globo fez isso com perfeição, deixando para confirmar a morte "ao vivo" e encerrar a 

bibliografia do cantor com um belo fadeout melancólico.

Sobre a notícia da morte de Michael Jackson, Medeiros (2010), fala sobre o 

imediatismo com que a notícia se propagou, mas também a demora para ser oficializada na 

imprensa. 

A mídia estava em estado de alerta total, a notícia tinha que ser propagada! 
Espectadores de toda parte do planeta mereciam informação (o show tem que 
continuar), mas já havia pessoas chorando mesmo sem confirmação, sofrendo, 
afinal era o anúncio de que ninguém menos que o “Rei do Pop” havia morrido! 
Alguns momentos de expectativas que mais parecia uma eternidade separavam o 
boato da confirmação. Não havia mais dúvidas! Michael Jackson havia morrido, 
a notícia deixa de ser oficiosa e passa a ser oficial. (MEDEIROS, 2010 s/n).

O Jornal Nacional não repercutiu a morte junto aos fãs brasileiros nesse dia, talvez 

por falta de tempo ou por questões de produção, mas o SBT Brasil se utilizou muito desse 

artifício, entrevistando meninas no shopping e o brasileiro que é o maior colecionador de 

itens sobre Michael Jackson da América latina.

Pena (2006) afirma que em telejornal "a realidade é projetada pela imagem e pela 

palavra de forma teatralizada, moldada em ilhas de edição, onde os cortes e as sequências 

de plano são orientados pelo critério da supervalorização". E realmente foi dessa forma que 
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foi construída a narrativa jornalística da morte do cantor. Certamente as informações, 

mesmo que desencontradas, sobre a morte do "Rei do Pop", por si só já gerariam notícias, 

segundo os valores-notícias adotados nas redações. O processo de construção da notícia 

deve ser um fenômeno de interesse social e os meios de comunicação, os noticiários 

televisivos cumprem esse papel, são emissores de mensagens socialmente produzidas. 

A morte de Michael Jackson interessou ao público pela figura notória que ele se 

tornou no mundo todo, sendo reconhecido pelo dom artístico e musical, desde muito cedo. 

Sua imagem foi construída em todas as esferas da mídia nacional, desde a época em que o 

Fantástico9 apresentava os novos clipes de Michael Jackson, o SBT costumava passar um 

dos filmes do cantor como uma grande estreia e quando veio gravar o clipe de They don´t 

care about us e Brasil. Não "publicar" a morte de uma celebridade desse "calibre" seria um 

erro crasso diante de todos os concorrentes que com certeza viriam a noticiar o fato. A 

espetacularização transformou a morte do cantor em um show. Nos dias posteriores, mais e 

mais notícias e repercussões abarrotaram os diários, as televisões transmitiram o funeral de 

Michael ao vivo, espetacularizando ainda mais a morte de uma pessoa e isso tudo só foi 

possível graças aos conteúdos jornalísticos construídos, principalmente, na televisão. 

Santos (2009) explica que a morte de Michael não fará com que o “mito” pare de ser 

notícia e assim fazer com que a indústria cultural continue lucrando: 

Não só o sucesso e a morte do Rei do Pop rendem lucros à indústria cultural. 
Ainda não satisfeita com os exorbitantes lucros obtidos através da exposição da 
vida de Michael Jackson, o ícone pop, mesmo após sua morte física, assim como 
Elvis Presley, será veiculada pela indústria cultural a falsa ideia de que "o Rei 
não morreu" para que seus incontáveis fãs permaneçam grudados em frente à 
telinha para assistir clipes, documentários, filmes ou programas que façam 
referência ao ídolo, bem como para adquirir, literalmente, a qualquer custo, 
objetos que reverenciem a imagem de Michael Jackson. (SANTOS 2009, s/n)

Beskow (2010) esclarece como é a relação da mídia com a vida de Michael Jackson 

e o poder que ela adquiriu para criar ou destruir os fatos junto do público.

O astro, objeto de intensa atenção da mídia durante toda a sua vida, é um 
exemplo de como a grande mídia adquiriu o poder nas últimas décadas, fazendo 
e refazendo o que bem entende com a imagem das pessoas, com a imagem dos 
movimentos que retrata. Criando e destruindo a seu bel prazer. E para o público, 
para os leitores, o que resta senão o conteúdo produzido e fornecido pelos 
grandes jornais, revistas e televisão, mesmo que estes sejam enganadores? 
(BESKOW, 2010 s/n).

                                               
9 Programa dominical estilo revista da Rede Globo.
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O que tivemos no caso da morte de Michael Jackson nada mais foi do que um novo 

‘show’ produzido e ampliado pela mídia. A tabela abaixo demonstra quantitativamente 

como os telejornais estudados divulgaram a morte do cantor.

PONTOS MARCANTES EVIDENCIADOS NOS 
OBJETOS DE ESTUDO

SBT
BRASIL

JORNAL DA
RECORD

JORNAL 
NACIONAL

Uso do enunciado "morto!" 2 1 7
Exaltando o astro: "maior astro!" 7 - 4
Chamadas para "fãs" ou "multidão" 6 2 9
Causas da morte: "parada cardíaca" ou "coma" 5 3 4
Lembrança da turnê 'This is it' de 50 shows 4 2 2
Uso do "ao vivo" com ideia de exclusividade 1 1 7
Menção aos altos e baixos da carreira de Jackson: 
"glória e decadência" ou "céu e inferno"

2 - 2

Imagem dos fãs em frente ao hospital 4 2 4
Imagem ou menção a "Thriller", seu maior sucesso 6 - 2
Imagem do Rancho Neverland, a mansão de MJ. 2 1 -
Imagem de MJ com o filho na sacada, na época 
veiculada como escândalo 

1 - 1

Imagem da ambulância que levou MJ até o hospital 2 1 1
Clipe de "They don´t care about us" filmado nas 
favelas do Rio de Janeiro e no Pelourinho

1 - 1

Lembrança do nascimento de Michael, infância 
pobre.

2 - 1

Jackson 5, o começo da carreira junto dos irmãos 2 - 1
Menção aos passos e danças originais do cantor 2 - 2
Os inúmeros prêmios alcançados por Michael 1 - 1
A mudança de cor e as plásticas no rosto 2 - 1
Menção ao Rancho Neverland. 1 - 2
Os escândalos com abusos de menores 1 - 3
A crise financeira que o cantor passou 1 - 3
O casamento com Lisa Marie Presley 1 - 1
Menção sobre os três filhos de MJ  1 - 2
Repercussão da morte no Brasil 2 - -
Confusão na oficialização da morte de MJ 1 3 4
Os problemas de saúde de Michael - 1 1
Celebridades que se pronunciaram sobre a morte de 
Michael Jackson

- - 1

Olhando atentamente para os números levantados chegamos a algumas conclusões. 

O Jornal Nacional foi o mais enfático e mais, ao nosso entender, sensacionalista 

enunciando a “morte” de Michael Jackson em sete oportunidades, contra duas no SBT e 

apenas uma na Record. Contribuindo para esse pensamento, destacamos ainda as nove 

chamadas para a “multidão de fãs” que acompanhavam o cantor. Outro número que 
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chamou a atenção durante a análise do JN foi a insistência em afirmar (ou mostrar) que as 

notícias estavam sendo dadas “ao vivo” e que a qualquer momento algo novo poderia 

acontecer. Outro dado evidenciado na análise e que chama a atenção é a forma com que o 

Jornal Nacional relembrou a carreira do astro. Desde a infância pobre e o sucesso ao lado 

dos irmãos no Jackson Five até a turnê de 50 shows que o cantor faria, mas não sem antes 

lembrar três vezes os problemas que Michael teve quando acusado de abusar de menores 

de idade e três vezes sobre as dificuldades financeiras de Jackson. Fica evidente também a 

tentativa da Globo de segurar a informação da morte. Foram quatro as situações em que o 

Jornal Nacional deixou dúvida se o cantor realmente já estava morto. O mesmo fez a 

Record com a sua grande nota coberta, onde foram repetidas várias vezes as mesmas 

informações e houve a demora em oficializar a morte de Jackson.

O SBT Brasil foi, entre os três analisados, o que mais buscou espetacularizar o fato 

e por que não dizer, o que mais tentou se aproximar do público e ganhar alguns pontos na 

audiência. Foram sete exaltações a Michael como “o maior astro do mundo”, contra quatro 

no Jornal Nacional e nenhuma por parte da Record. Aliado a isso, temos seis enunciados 

chamando a atenção para os “milhares de fãs”. A turnê “This is it” também foi citada 

quatro vezes, o que passa a ideia que um grande projeto de vida foi sido encerrado 

forçadamente pela morte de uma pessoa, como já citado anteriormente e amparado por 

Rondelli e Herschmann:

O enunciado da mídia busca atingir emocionalmente o público. São closes de 
caixões, velórios, enterros, missas fúnebres, cenas, choros e depoimentos de 
parentes, amigos e/ou fãs transtornados. O tom de tragédia, a dramatização do 
acontecimento, tudo em geral é construído nos mínimos detalhes no sentido de 
mobilizar o telespectador, e monopolizar a audiência. Para se fixar o 
acontecimento na memória, a adesão maciça do público ao acontecimento é 
fundamental. A cobertura deste acontecimento parece produzir mais impacto e 
comoção social, à medida que o público, especialmente o das camadas populares, 
não só se identifica com o “personagem” célebre, mas também quando se produz 
a clara sensação de que “projetos de vida”, ações, foram prematuramente 
interrompidas. Nesses casos, a dimensão trágica parece especialmente exacerbar-
se. (RONDELLI e HERSCHMANN 2000, p. 207)

Nessa mesma linha, a causa da morte de Michael, por "parada cardíaca", foi 

divulgada e repetida cinco vezes. Outro dado interessante é a forma e a quantidade de 

vezes (seis) que o SBT Brasil utilizou a música ou o clipe de “Thriller”, o maior sucesso de 

Michael, para chamar a atenção dos espectadores. Mesmo se algum desavisado não 

soubesse quem foi Michael Jackson, com certeza já teria ouvido “Thriller” alguma vez na 

vida. Santos também evidenciou que a música foi exaustivamente tocada naquela semana:
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Embora “Thriller” tenha sido lançado em 1982, o clipe no qual o cantor dança 
em meio a zumbis atingiu, novamente, neste final de semana, "o topo das 
paradas", marca alcançada pelo turbilhão de referências feitas ao vídeo que 
bombardearam as matérias biográficas. (SANTOS 2009, s/n)

O SBT também foi o único que se preocupou em ir às ruas para saber a opinião dos 

“fãs” brasileiros diante de uma morte tão repentina. Talvez a ideia dos editores do Jornal 

do SBT tenha dado certo afinal, pois o Jornal da Band, que costumava ser o 3° em pontos 

no Ibope, nesse dia perdeu para o SBT.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a descrição e análise dos objetos apresentados nesta pesquisa concluimos que 

o fato que originou as reportagens nos três telejornais foi o mesmo, porém, cada um deles 

produziu matérias e conduziu o programa de forma diferente. Este trabalho não pretendia

comparar as emissoras, nem mesmo afirmar qual delas fez a melhor ou pior cobertura ou se 

orientou por uma maior quantidade de critérios de noticiabilidade, mas sim, mostrar de que 

maneira o fato foi noticiado na televisão.

Percebe-se que na busca pela audiência, algumas empresas jornalísticas têm 

trabalhado com notícias sensacionalistas para chamar a atenção do público. Esta atitude 

tende a distorcer a informação, fazendo com que o fato não seja transmitido de forma clara 

ao receptor. O ideal é que o jornalismo priorize a verdade e imparcialidade diante do 

acontecimento, para que haja respeito tanto com o telespectador quanto com as pessoas 

envolvidas na reportagem. Michael Jackson, objeto de intensa atenção da mídia durante 

toda a sua vida, é um exemplo de como a grande mídia adquiriu poder nas últimas décadas, 

fazendo e refazendo o que bem entende com a imagem, criando e destruindo a seu bel 

prazer. E para o telespectador, o que resta senão o conteúdo produzido e fornecido pela 

televisão, mesmo que estes sejam enganadores?

Partes da vida pessoal de Jackson foram mostradas de maneira sensacionalista em 

construções midiáticas. Então, a morte do artista trouxe à tona manifestações de 

reconhecimento de sua arte pelo mundo, mostrando como a maleabilidade da produção de 

conteúdo serve a interesses comerciais, onde se torna importante publicar informação 

vendável, independente da veracidade de suas afirmações. 

E assim Michael Jackson viu sua trajetória retratada por manchetes exageradas ao

longo de toda a sua vida: ”Michael é um astro! Artista mirim! Um grande dançarino! Elvis 

está de volta! Superstar”. Ou então: “Michael pedófilo! Louco! Estranho!”. E em junho de 

2009, o “Rei do Pop” morreu.

E assim a mídia constrói e destrói astros de acordo com seus desejos e emite 

opiniões como se na verdade não tivesse opiniões. O grande público, no geral, teve acesso 

às informações fornecidas pela grande mídia, construindo assim uma imagem do astro, 

baseada no que foi selecionado para ir ao ar naquela noite.

Duas perguntas ficam após esse trabalho: Será que o escândalo "vende" mais do 

que um triunfo? Será que coisas negativas como mortes, desastres e acidentes chamam 

mais a atenção do espectador? Nesse caso, ousamos dizer que sim, afinal as notícias em
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torno da morte de Michael Jackson chamam a atenção pela pessoa "estranha" e excêntrica 

que ele foi, pelo menos o que chegava até nós pela televisão.

Passamos por um processo reflexivo durante o desenvolver desta pesquisa, 

principalmente na sua fase analítica que revelou aspectos relevantes sobre os valores-

notícia utilizados pelos telejornais brasileiros estudados. Entre outros aspectos, pudemos 

observar que ocorre um sensacionalismo “disfarçado”, que na maioria das vezes, passa 

despercebido pelo telespectador em geral, principalmente em acontecimentos de grande 

interesse público.

Os telejornais, por sua vez, utilizam destes fatos para chamar atenção dos 

telespectadores e assim fazem girar a grande roda da Indústria Cultural.
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ANEXOS

Anexo A:

Capturado do site ‘Antena Parabólica’ que demonstra a pontuação que os 
telejornais alcançaram, segundo o IBOPE, na noite do dia 25 de junho de 2009, data da 
morte de Michael Jackson. O dado a seguir foi relevante e decisivo para a escolha dos três 
telejornais para a análise.


