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 Uma nuvem não sabe por que se move em tal direção e em tal velocidade. Sente 

apenas um impulso que a conduz para esta ou aquela direção. Mas o céu sabe os motivos e 

os desenhos por trás de todas as nuvens, e você também saberá, quando se erguer o suficiente 

para ver além dos horizontes. 

Richard Bach 
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RESUMO 

 

O estudo tem como tema a inserção da notícia internacional na mídia brasileira. A pesquisa 

estrutura-se no paradigma dos critérios de noticiabilidade das reportagens para entender como 

as notícias estrangeiras são inseridas no Jornal Nacional, da Rede Globo. O intuito do trabalho 

é identificar as temáticas das notícias internacionais apresentadas neste telejornal. Como 

processo metodológico optou-se pela técnica da análise de conteúdo a partir do mapeamento 

das notícias publicizadas em 2009 e as apresentadas no ano de 2012. Teoricamente, o estudo 

baseou-se em autores como Mauro Wolf, e Antônio Barros. Este contexto é construído para 

responder a questão norteadora da pesquisa: qual o conteúdo (temáticas) internacional 

apresentado na televisão brasileira? Decorrente deste problema, pergunta-se:as temáticas 

abordadas em 2009 têm relação com as abordadas em 2012? Deste conjunto de dados aponta-

se para as considerações finais que revelam a predominância de notícias vinculadas a 

tragédias, esporte e celebridades em ambas as épocas.  

 

Palavras-chaves: Telejornal. Jornal Nacional. Jornalismo Internacional. Critérios de 

Noticiabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The study has as its theme the inclusion of international news in the Brazilian media. The 

research is structured in the paradigm of the criteria for newsworthiness of stories to 

understand how foreign news are inserted in the National Journal, Globo. The aim of this 

work is to identify the themes of international news presented in this newscast. As 

methodological process was chosen technique of content analysis from the mapping of the 

news publicized in 2009 and presented in 2012. Theoretically, the study was based on authors 

like Mauro Wolf, Jorge Duarte and Antonio Barros. This context is built to answer the 

guiding question of the research: what content (thematic) presented at the International 

Brazilian television? Due to this problem, the question arises: the themes addressed in 2009 

are related to covered in 2012? This set of data points to the final considerations that reveal 

the predominance of the tragedies related news, sport and celebrity in both seasons. 

 

Key Words: News. National Newspaper. International Journalism. Criteria Newsworthiness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se insere nas reflexões que engendram o jornalismo, a televisão, o 

jornalismo internacional e os critérios de noticiabilidade na mídia brasileira, mais 

especificamente no Jornal Nacional (JN), da Rede Globo. Este telejornal, apresentado por 

Willian Bonner e Patrícia Poeta, de segunda a sábado, das 20 horas e 15 minutos (duração de 

45 minutos), é emblemático da tevê brasileira e do próprio povo brasileiro. Sua linha editorial 

aborda reportagens de caráter político, econômico, cultura, saúde, esporte e cotidiano. 

As notícias internacional, produzidas por correspondentes internacionais são inseridas 

no telejornal com o relato de fatos de repercussão mundial, mas que também são de interesse 

de uma parcela da sociedade brasileira, como por exemplo as eleições norte-americanas,  algo 

relacionado à cultura,  uma grande exposição de um artista famoso em um  museu, uma 

tragédia ambiental ou eventos esportivos que envolvam jogadores brasileiros. 

O Jornal Nacional tem um bloco especial para a editoria internacional. Estas matérias 

normalmente são apresentadas “ao vivo” por correspondentes espalhados em todas as grandes 

capitais do mundo. Nesse sentido, a delimitação do tema desta pesquisa, é buscar quais são os  

critérios de noticiabilidade que presidem as matérias veiculadas no JN referentes ao bloco 

internacional. O intuito é compreender , através de análise de conteúdo, quais são as temáticas 

mais recorrentes nesta editoria. Para dar sustentabilidade na proposta, optou-se por fazer um 

estudo de mapeamento das reportagens apresentadas durante o ano de 2009 e com as 

publicizadas no ano de 2012. As edições do telejornal foram aleatoriamente escolhidas e 

decupadas a partir do bloco internacional. 

Diante deste cenário, a indagação norteadora do trabalho é: Os critérios de 

noticiabilidade usados no ano de 2009 são os mesmos que são identificados e mapeados no 

ano de 2012. Ou seja, o JN mudou editorialmente ou continua utilizando-se dos mesmos 

critérios? 

Esta justifica-se pela importância do JN  no universo jornalístico da mídia brasileira e 

também pelas inovações que o próprio telejornal vai construindo no decorrer dos anos. Uma 

das alterações percebidas foi na troca da âncora Fátima Bernardes (em 2009) para Patrícia 

Poeta (em 2012). 

Como percurso metodológico, optou-se pela pesquisa qualitativa, através de um 

conjunto de técnicas observacionais e analíticas para dar conta do objeto empírico. Desta 

forma, fez-se uma observação dos telejornais para posteriormente serem analisados a partir da 

técnica da análise de conteúdo. Deste conjunto de material, construiu-se tabelas e gráficos que 
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apontam a quantidade de notícia nos anos de 2009 e 2012 , a média diária de notícias 

internacionais e os critérios de noticiabilidade vigentes no JN.  

Os autores teóricos utilizados para sustentabilidade do trabalho foram Nelson 

Traquina, Mauro Wolf, Luciane Bacellar e outros. O estudo foi organizado da seguinte 

maneira: o capítulo da introdução, apresenta a motivação, o problema de pesquisa, objetivos, 

metodologia e justificativa; No segundo capítulo, Fundamentação Teórica, constroem-se um 

quadro teórico para sustentar os conceitos usados. No terceiro capítulo, apresenta-se os passos 

e percurso metodológico. Já no quarto capítulo, trabalha-se com a análise e discussão dos 

dados.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Telejornal 

 

O primeiro televisor foi construído por G. R Carey, em 1875. As imagens exibidas 

eram em cores primárias, e a transmissão não possuía boa nitidez de imagens. O fundador da 

televisão foi o alemão Paul Nipkow, que patenteou uma ideia de transmissão de imagens à 

distância, em 1884. Pensando nisso, em 1908, Campbell Swinton inventou tubos de raios 

catódicos, tornando assim transmissão e recepção melhores. 

A Era das Comunicações surgiu em 1960. Possuía tecnologia dos satélites para 

aproximar os povos de diversas nacionalidades. O Brasil começou as transmissões via satélite 

em 28 de fevereiro de 1969. A Embratel inaugurou, no município fluminense de Itaborá, a 

Estação Terrena de Comunicações Via Satélite. A chegada das cores na televisão brasileira foi 

no ano de 1972. Além disso, o Jornal Nacional começou a produzir reportagens em cores a 

partir deste mesmo ano, ou seja, 1972. O sistema de cores escolhido para o telejornal foi o 

Phase Alternative Line (PAL). 

Em 1971, as imagens internacionais eram fornecidas para a Rede Globo pelo Sistema 

Ibero-Americano de Notícias (SIN). Os satélites transmitiam dois tipos de imagens, as da 

Eurovisão, a partir do qual abordava o que estava acontecendo na Europa, no Oriente Médio e 

as notícias dos países ibero-americanos (Espanha, Portugal, Colômbia, Venezuela, Argentina 

e Chile). Os países que integravam o grupo que recebia esses dois tipos de imagens 

elaboravam a pauta do dia, e para a matéria ser aceita no satélite, precisava-se de três votos. 

Para modificar esse sistema, em 1973, foi assinado um contrato com a agência de notícias, 

United Press International, no qual o Jornal Nacional começou a receber notícias do mundo 

inteiro através do satélite. O primeiro escritório internacional foi inaugurado, em 1973, em 

Nova York, sob chefia de Hélio Costa. 

O início do telejornalismo na Rede Globo foi no dia 26 de abril de 1965, com 

coberturas no Brasil antes do início do Telejornal Jornal Nacional. O propósito do jornalismo, 

naquele momento, era de alcance regional.  

O surgimento do Jornal Nacional foi em 1969. O programa tinha a duração de quinze 

minutos, sendo transmitido de segunda a sábado. O telejornal era dividido em três partes: 

local, nacional e internacional. E para finalizar, o Jornal Nacional utilizava notícias com 

informações leves. 

 E, no dia 1º de setembro daquele ano, foi ao ar o primeiro telejornal em rede da 
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emissora. A manchete do dia informava sobre assuntos políticos, como cita o autor Jorge 

Zahar no livro do Jornal Nacional, a notícia faz história. 

 

O presidente Costa e Silva recuperava-se de uma crise circulatória e que o governo 

estava entregue a uma junta militar formada por ministros [...] A morte do campeão 

de pesos-pesados Rocky Marciano [...] Na Líbia, um golpe militar derrubou o 

príncipe Hassan Al Rida. No Japão moças de mais de 50 países se preparam para 

disputar o título de Miss Beleza Internacional. Pilotos de linhas aéreas ameaçavam 

greve geral [...] Preço da gasolina subia [...] Imagens das obras do alargamento da 

praia de Copacabana. O jogador Garrincha irá depor [...] E para encerrar, gol do 
Brasil. Era o número 979 na carreira de Pelé (ZAHAR, 2004, p. 24). 

 

Os temas apresentados eram abordados de uma forma ampla e diversificados. Os 

assuntos abordavam economia, política, cultura e esporte. 

 

2.2 Estrutura do telejornal 

 

A organização do telejornal consiste em um processo dividido em apuração (captação 

da notícia) e produção (processamento da notícia). Na apuração, trabalham os editores locais e 

internacionais, os repórteres e correspondentes, a equipe técnica, equipamentos e pauteiros. 

Na produção existem os editores de programação, o editorial da redação e equipe de 

produção, os apresentadores, editores de imagens, diretores de arte, arquivistas de vídeos e 

fotografias, a equipe técnica e o estúdio de produção. 

Através destes mecanismos se constitui e organiza um telejornal. É uma rotina 

produtiva, na qual a qualidade de informação é o fator importante para que o telejornal seja 

exibido para a população. 

A linguagem utilizada no Jornal Nacional é direta e coloquial, facilitando o 

entendimento das informações pelo telespectador. Em 1976, a Rede Globo inaugurou o 

sistema Eletronic News Gathering (ENG), em que era possível ter câmeras leves e sensíveis, 

em unidades portáteis, transmissores de microondas, videoteipes e sistemas de edição. Isso 

facilitava o envio de imagens e sons do local onde os fatos ocorriam. 

Um telejornal pode ter, na estrutura, uma editoria composta por: diretor regional, chefe 

de redação, editores de texto, chefe de reportagem, assistentes de produção e repórteres. 

Também trabalham juntos profissionais da parte técnica, operacional e administrativa. 

O telejornal tem a função de passar a informação que recebeu do país e do mundo para 

a sociedade, podendo ser fatos sobre política, economia, saúde, etc. Os noticiários são 

importantes, pois os repórteres mostram a realidade através de imagens da matéria televisiva.   

Cruz (1996 apud PEREIRA 2003, p. 13) declara que contratos de relação entre Rede Globo e 



15 

as emissoras locais preveem desde a cobertura geográfica até a programação a ser produzida. 

É um processo em que os jornalistas trabalham nas edições das matérias para que a 

notícia fique pronta para ser exibida no telejornal. Na edição do noticiário, é feita uma 

recontextualização do mundo, no qual os jornalistas antes de editar as matérias através de 

negociações, decidem o material que será noticiável e moldado para o telejornal. 

A primeira aparição ao vivo com esse novo sistema foi em 1977, pela repórter Glória 

Maria e o cinegrafista Roberto Padula. Eles estavam na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, 

cobrindo um engarrafamento de trânsito. As coberturas internacionais no início dos anos 90 

continuavam com os grandes registros dos acontecimentos, como conflitos no Oriente Médio 

e as modificações no mundo. 

Dentro do telejornal existem gêneros e formatos. As notas simples são informações 

fornecidas pelas agências de notícias, rádio-escuta, ou releases. São matérias sem imagens de 

cobertura e breves. A nota coberta é um relato objetivo do acontecimento, dispõe da 

informação visual em relação ao assunto tratado. Consiste na cabeça, o lead da matéria 

(leitura que o apresentador faz em estúdio, relatando ao telespectador sobre o que aconteceu), 

exemplo: Imagem/Palavra (narração do apresentador enquanto é reproduzida a imagem do 

fato). 

A abertura e o encerramento de matérias editadas são lidas pelo apresentador ou 

locutor no estúdio, que tem por objetivo introduzir e fechar o assunto. A abordagem 

jornalística é desenvolvida pelo repórter que está no local do acontecimento. 

Na nota ao vivo, o apresentador ou locutor lê o texto preparado pelo editor da notícia. 

Boletim ou stand up, o repórter transmite a notícia diretamente do lugar onde os fatos 

ocorrem. As sonoras são narrativas que complementam a reportagem televisiva, e são 

retiradas das  entrevistas. 

A estrutura de um noticiário delineia-se no que chama de espelho. O espelho sintetiza 

a organização do telejornal em blocos, a ordem das matérias em cada bloco, os intervalos 

comerciais, das chamadas ao encerramento. 

 

O telejornal pode ser classificado em dois gêneros: Jornalismo informativo e 

Jornalismo opinativo. Conceitua-se a categoria informativa às informações que se 

estruturam a partir de um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão 

depende diretamente da evolução dos acontecimentos e da relação que os 

mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em relação aos seus protagonistas 

(personalidades ou organizações). Os quatro gêneros integram essa categoria: nota, 

notícia, reportagem e entrevista (MELO, 1985 apud REZENDE, 2000, p. 143). 

 

Em outras palavras, entende-se que o jornalismo informativo e opinativo é formado a 
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partir de uma fonte exterior, ou seja, fora da área de atuação da instituição. E os 

acontecimentos dependem da mediação dos jornalistas para serem estruturados como notícia. 

 

A segunda categoria, esclarecendo que: no caso dos gêneros que se agrupam na área 

da opinião, a estrutura da mensagem é co-dominada por variáveis controladas pela 

instituição jornalística e que assumem duas feições: autoria (quem emite a opinião) e 

angulagem (perspectiva temporal ou espacial que d a sentido à opinião). Relaciona-

se oito gêneros opinativos: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e carta (MELO, 1985 apud REZENDE, 2000, p. 144).  

  

 Os gêneros estão baseados no que correspondem às intencionalidades das 

mensagens jornalísticas. As matérias jornalísticas em seus diversos gêneros e temas são 

distribuídas em blocos. O número de blocos depende de cada telejornal. Os blocos estão 

separados por intervalos para os comerciais e chamadas para outros programas da emissora. 

Esses intervalos, normalmente, começam e terminam com vinhetas que identificam o 

programa. 

Os telejornais são divididos em três edições: matutinos, vespertinos e noturnos. Sendo 

que os telejornais da manhã e tarde consistem em quatro blocos, e o noturno em três blocos. 

(CURADO, 2002, p. 138). 

 Existem matérias factuais, geralmente acontecimentos não previstos na pauta, 

mas com grande relevância de divulgação. Já as matérias de reserva ficam guardadas para 

serem utilizadas no momento em que ocorre algum furo de reportagem. A linguagem 

televisiva deve ser clara e objetiva, para que o telespectador entenda os fatos que estão sendo 

mostrados no telejornal. Pois o texto televisivo precisa estar associado à imagem que está 

sendo vinculada. 

 

2.3 Correspondente internacional 

 

No noticiário do Jornal Nacional, encontram-se correspondentes que trabalham com 

informações de uma dimensão global. O telejornal tem a editoria internacional, onde são 

veiculadas notícias internacionais, e cabe ao repórter cobrir informações de interesse da 

nação, e o chefe da editoria é responsável por controlar o que será mostrado no noticiário. O 

telejornal é um programa que tem como objetivo apresentar e esclarecer os fatos, onde o 

limite do jornalismo é a verdade. 

Uma notícia internacional, para ser classificada como matéria, precisa corresponder ao 

contexto geográfico, ou até mesmo histórico. As notícias estrangeiras são fundamentais para 

que a sociedade continue sendo informada sobre a realidade mundial. As fontes de agências 
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de notícias fornecem material noticiável, os correspondentes fazem uso dela para cobrir fatos, 

eventos ou até mesmo tragédias internacionais. 

A formação de correspondentes internacionais para o telejornal Jornal Nacional é 

importante, pois “a presença dos correspondentes nos locais onde se davam os fatos conferia 

mais veracidade à notícia que o mero uso de material das agências internacionais. Eles 

personalizavam as notícias, tinham a visão brasileira, sabiam o que era de interesse nacional” 

(ZAHAR, 2004, p. 42). Os correspondentes complementavam o conteúdo fornecido pelas 

agências de notícias entrevistando brasileiros residentes no exterior. 

Na cobertura internacional, segundo Zahar, “o Brasil sob regime militar, via na TV a 

queda das velhas ditaduras, como a espanhola e a portuguesa, as eleições na Europa, a 

abertura na Argentina, a expansão democrática no mundo. Isso ajudava o país a refletir sobre 

sua própria situação” (ZAHAR, 2004, p. 43). As notícias do exterior serviam para completar o 

noticiário nacional com o que acontecia no mundo.  

O Jornalismo Internacional, como também é designado o correspondente, depende da 

prática exercida na profissão, ou seja, seu nível de status. É o profissional que possui méritos 

adquiridos pelo aprendizado contínuo, e que acumula experiências no exercício do 

jornalismo. “Muitas empresas jornalísticas como as cadeias televisivas, tiram a maior parte de 

suas matérias das agências de notícias” (HOHENBERG, 1962, p. 375). Isso é reflexo de que o 

trabalho do correspondente internacional se limita as agências de notícias, e para ser vista a 

notícia na televisão brasileira são avaliadas questões de público, segmentação e interesse 

sócio-cultural. 

As informações internacionais que o telejornal aborda; por exemplo, no caso da 

política, as eleições norte-americanas e o desempenho dos candidatos à presidência dos EUA. 

Já a notícia de caráter cultural, o repórter mostra alguma exposição no Metropolitan Museu de 

Arte de NY. Sobre a economia, é noticiado a bolsa de valores e as oscilações do dólar. Além 

disso, existe o conceito de violência, que podemos citar através do seguinte trecho: 

   

No diz respeito a cobertura de notícias do estrangeiro, Gans nota que nos Estados 

Unidos, predominam três categorias de países: o aliados da NATO; os países do 

bloco de Leste e os aliados mais poderosos da União Soviética; finalmente, os países 

não incluídos nas duas primeiras categorias e que só esporadicamente são cobertos. 

Estes constituem notícias apenas quando são teatro de acontecimentos insolitamente 
dramáticos, como conflitos, golpes de estado ou grandes desastres (GANS 1979, 

apud WOLF, 2003,p.202) 

  

Como por exemplo: o desastre de New Orleans, a cidade do jazz, foi abordado na 

mídia somente quando se deu o desastre do furacão Katrina. Outro caso é da chacina em 
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Oklahoma, isso exemplifica exatamente o que o autor evidencia. 

A seleção das notícias no seguinte trecho: 

 

O material recolhido pelos repórteres e que chega por intermédio das agências, é 

reduzido a um certo número de notícias destinadas a transmissão no noticiário ou a 

imprensa diária, a escolha dos locais onde colocar os correspondentes incide, ainda 

de uma forma relevante, no tipo de notícias que são selecionadas, essa escolha é 

igualmente motivada por critérios não imediatamente imputavéis à questão da 

seleção cotidiana (WOLF, 2003, p. 240).   
 

Shoemaker e Reese (1991 apud TRAQUINA, 2005, p. 118) declaram que a 

proximidade é identificada como um valor-notícia. Os autores afirmam que os acontecimentos 

que se passam próximo são considerados mais noticiáveis e importantes que os distantes. 

O pouco espaço às notícias de nível internacional pode ser explicado a partir do 

critério de seleção da relevância do fato, o conteúdo das notícias, a disponibilidade dos 

materiais do produto informativo (processo de produção e realização), ao público e a 

concorrência (mercado informativo). 

Segundo Britto (2004, p. 11): 

 

Um dos papéis mais importantes do correspondente internacional entra justamente 

na diferenciação e, logicamente, no combate à homogeneização das notícias, 

enriquecendo as reportagens com fontes variadas e assuntos inusitados e atrativos, 

que fujam um pouco dos conteúdos e/ou angulações dos noticiários das grandes 

redes.  

 

Isso dependerá do senso de percepção do corresponde para tornar um fato noticiável, 

escolher conteúdos que se diferenciam das demais matérias exibidas nos telejornais 

brasileiros. 

 

2.4 Os critérios de noticiabilidade 

  

O Jornal Nacional da Rede Globo tem como característica mencionar reportagens que 

sejam ligadas à população brasileira. O fator de relevância das notícias internacionais é 

apresentado pelos correspondentes como uma forma de informar a sociedade de assuntos de 

nível mundial. 

Com base nisso, deve-se estudar os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia. 

Podemos ilustrar o conceito de noticiabilidade através do seguinte trecho: 
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Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos quais o órgão 

informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre os 

quais há que selecionar as notícias, podemos definir os valores/notícia como um 

componente 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 

(WOLF, 2003, p. 195). 

  

Para um acontecimento ser considerado notícia é preciso estar inserido no contexto da 

noticiabilidade ou de um assunto que implica um esboço da compreensão de um fato atual 

com significado que estabeleça regras do comportamento humano e institucional. 

O aspecto geral relativo aos valores-notícia diz respeito à seguinte citação: 

 

Os valores-notícia utilizam-se de duas maneiras. São critérios de seleção dos 

elementos dignos de serem incluídos no produto final, desde o material disponível 

até à redação. Em segundo lugar, funcionam como linhas-guia para apresentação do 

material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser 

prioritário na preparação das notícias e apresentar ao público. Os valores/notícia são, 

portanto, regras práticas que abrangem um corpus de conhecimento profissionais 

que, implicitamente, e, muitas vezes, explicitamente, explicam e guiam os 

procedimentos redatoriais (GOLDING, 1979 apud WOLF, 2003, p. 196). 

 

As regras práticas que abrangem o conhecimento dos repórteres e seus métodos de ver 

a noticiabilidade das ocorrências estão inseridas em um conjunto de interpretação, no qual os 

valores/notícia são qualidade dos acontecimentos ou da sua construção jornalística. 

Os critérios de noticiabilidade fazem parte de um conjunto de elementos, onde os 

valores-notícias são um componente da noticiabilidade. Para, então, poder definir o que será 

notícia, desde o processo produtivo, a utilização das fontes até a seleção dos acontecimentos. 

Estabelece-se assim “um conjunto de critérios, de relevância que definem a noticiabilidade 

(newsworthiness) de cada acontecimento, isto é, a sua aptidão para ser transformado em 

notícia” (WOLF, 2005, p. 189). Além disso, os critérios de noticiabilidade são aplicados pelo 

jornalista no momento de avaliar os assuntos que têm valor como notícia. Dentro das redações 

jornalísticas, os redatores, repórteres e editores trabalham segundo o processo produtivo da 

noticiabilidade. Para estas questões serem colocadas em prática, o valor-notícia, que é um 

critério selecionador, ira definir quais acontecimentos são importantes e significantes para se 

tornar em notícia. 

A noticiabilidade é constituída “pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 

acontecimentos - do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do 

ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas - para adquirirem a existência pública das 

notícias” (WOLF, 2005, p.190). São critérios que as mídias utilizam para selecionar, 
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cotidianamente, um número imprevisível de fatos, uma quantidade finita e tendencialmente 

estável de notícias. 

As redes noticiosas têm a responsabilidade de relatar um acontecimento. A notícia faz 

parte deste composto informativo, no qual os jornalistas precisam ter a percepção e a 

credibilidade diante de um fato, e definir se é noticiável ou não. 

Para um acontecimento ser considerado notícia, é importante corresponder a questões 

culturais, respeitando as políticas empresariais do órgão informativo. A teoria do Gatekeeper 

deve ser observada, pois esta teoria explica a seleção do grande número de acontecimentos 

existentes no dia-a-dia, e através de um filtro que auxilia no processo produtivo o que será 

noticiável. 

No processo da construção da notícia são utilizadas fontes de informação, onde a 

seleção dos acontecimentos está ligada aos valores-notícia estabelecidos no meio midiático. 

Pode-se dizer que a noticiabilidade consiste nas seguintes questões: 

 

Corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais os 

órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, quotidianamente, de entre um 

número imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade finita e tendencialmente 

estável de notícias (WOLF, 2005, p. 190). 

 

Entende-se que noticiabilidade faz parte da seleção de um acontecimento, e depende 

dos jornalistas terem esta percepção. Já os valores-notícia são um componente da 

noticiabilidade, visto que o jornalista utiliza critérios de valores relevantes, ou até mesmo 

substantivos que pode ser pela importância do fato e interesse da notícia. 

O valor-notícia e a importância do acontecimento podemos apresentar no seguinte 

trecho, de Galtung-Ruge (1965 apud WOLF, 2003, p. 201) quanto mais um acontecimento 

disser respeito aos países de elite, tanto mais provável se transformará em notícia [...]. A 

importância é, muitas vezes, aplicada a notícias políticas e estrangeiras. Para um 

acontecimento ser noticiável ele deve ser significante, tanto no contexto cultural, e na clareza 

ao apresentar a notícia ao telespectador. Segundo Wolf: 

 

A proximidade geográfica refere-se simplesmente à regra prática da prioridade das 

notícias internas e que estão à disposição, em relação às notícias externas, de acordo 

com a sua proximidade em relação ao público. Quanto isto, a distância geográfica é, 

porém, distorcida pelos mecanismos de recolha das notícias (GOLDING–ELLIOTT, 

1979 apud WOLF, 2003, p. 203). 

 

Entende-se que, para notícias serem veiculadas, são utilizados critérios de 

classificação ligados à política, sociedade e infra estrutura. Além disso, existe o trabalho de 
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correspondentes, das fontes de notícias, entre outros meios da recolha de informação.  

Constitui-se notícia, acontecimentos segundo Galtung-Ruge (1965 apud WOLF, 2003 

p. 207), “quanto mais negativo, nas suas consequências, é um acontecimento, mais 

probabilidade tem de ser transformado em notícia”. Ou seja, quanto maior o espetáculo do 

acontecimento, maior será o valor/notícia. Entende-se que acontecimentos provenientes de 

tragédias têm seu valor-notícia maior do qualquer outro fato noticiável.  

A sistematização apresentada abaixo como exemplo de notícias de acordo com o tipo 

de matéria pode ser classificada como tipificações de matérias (TUCHMAN, 1978; PENA, 

2006). As matérias duras, consideradas factuais (perecíveis). Exemplo: CPI, blitz da polícia 

em alguma favela. Já as matérias leves, são as que não perdem a atualidade. Exemplo: uma 

exposição de quadros. 

As súbitas podem ser classificadas como algo sem previsão. Exemplo: incêndio, 

acidentes de avião, são acontecimentos não programados. E as matérias em desenvolvimento 

são fatos que vão acontecendo no decorrer dos dias. Exemplo: sequestro de uma embaixada. E 

as em sequência, são fatos pré-programados. Exemplo: a votação das reformas, cobertura 

presidencial. 

A categorização da diversidade de notícias pode ser descrita através do seguinte 

trecho: 

 

Apenas um conjunto de assuntos ou fatos é posto à disposição da população em 

geral, que por censura tácita ou oficial, a condição de diversidade significativa não é 

satisfeita. Ou se os temas, fatos e perspectivas que se desviam da perspectiva geral 

estão confinados aos limites dos media e não chega ao grosso das populações, o 

resultado pode ser chamado de diversidade sem sentido (TRAQUINA, 2004, p. 

165). 

 

A diversidade das informações existentes no meio midiático é selecionada dentro do 

limite estabelecido pelos media, até chegar à sociedade. Ou seja, muitos fatos passam pelo 

processo selecionador, e somente o que é considerado importante para o meio informativo 

está à disposição da sociedade.  

Wolf (2003 apud PENA, 2006, p. 72) declara que, quanto maior a noticiabilidade, 

maior será a capacidade de o fato tornar-se notícia. Para os valores-notícia, têm-se os 

seguintes critérios abaixo descritos.  

Categorias substantivas “é um acontecimento transformado em notícia, o seu 

conteúdo” (WOLF, 2005, p. 200). Na categoria substantiva, encontram-se os seguintes 

valores-notícia: a importância dos envolvidos está relacionada em um acontecimento ser de 
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um país elitizado, com notícias de política, e assuntos internacionais. Ou até mesmo questões 

de poder econômico, tendo como hierarquização o poder institucional. 

Interesse nacional é o valor-notícia que tem a capacidade de utilizar a importância do 

acontecimento na forma como ocorre no país. Os acontecimentos nacionais têm um espaço 

maior na cobertura dos fatos do país. Feitos excepcionais constituem através de fatos como 

conflito, golpes de estado ou desastres naturais. Também podem ser classificadas em histórias 

heróicas onde o jornalista não costuma vivenciar no dia-a-dia. 

Proximidade cultural são notícias culturalmente próximas, onde existe uma afinidade 

cultural. São notícias internas que estão à disposição do jornalista. O deslocamento geográfico 

não é muito utilizado, pois são priorizadas informações do eixo cultural.  

Quantidade de pessoas envolvidas, um acidente com um número grande de pessoas 

envolvidas, quanto maior a visibilidade do acontecimento, maior será seu valor-notícia. 

Podemos citar um desastre aéreo que ocorre no país com um número limitado de pessoas, e o 

mesmo tipo de acontecimento, mas com uma distância geográfica maior, este mesmo não terá 

o valor-notícia acentuado, pois está fora do país de origem. Interesse humano são notícias 

baseadas no interesse humano, pequenas curiosidades que podem atrair a atenção do 

telespectador. Está destinada a manter o interesse do público. 

As categorias relativas ao produto envolvem: “ o conjunto de processos da produção e 

realização jornalística” (WOLF, 2005, p. 200). A brevidade é classificada como notícias onde 

a seleção é mais rigorosa, pois é essencial ser breve e claro no fato a ser relatado. Na mídia 

existe muito material noticiável, e a brevidade é fundamental para selecionar os 

acontecimentos dentro do limite estabelecido pelo formato dos noticiários. 

Atualidade é quando um acontecimento for transmitido no horário do telejornal, maior 

será seu nível de atualidade. Existe dentro da atualidade o tópico “interno”, que pode ser 

mencionado como notícias científicas ou algum novo acessório que está na moda. Cabe ao 

jornalista criar e dar a devida importância a está atualidade.  

Também dentro do valor-notícia existe o critério “tabu de repetições”.  É uma notícia 

considerada repetida.  Podemos citar, como exemplo as informações de política interna. 

Qualidade é um valor-notícia, onde a qualidade da história é o fator determinante. A 

reportagem precisa ter uma ação, diante de algum fato, um ritmo no processo de apresentação 

do jornalista, para que a matéria não se torne monótona. 

Equilíbrio é utilizado em noticiários para que haja estabilidade da informação.  Mesmo 

não sendo um grande valor-notícia, o fato é inserido para harmonizar o noticiário. A 

diversidade de assuntos é classificada como um conjunto de elementos, onde pode ser 
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efetuada a cobertura jornalística, tendo como fator importante a diversidade de informações, 

para atrair o público telespectador. 

A categoria relativa ao meio de informação: “Este valor-notícia está relacionado à 

disponibilidade e realização de material jornalístico” (WOLF, 2005, p. 200). A acessibilidade 

a fontes/local, na informação televisiva a utilização de material visual é importante, pois 

comprova a cobertura jornalística dos fatos. São usadas fontes oficiais do meio informativo, e 

o texto verbal precisa estar aliado a imagens, tornando assim uma notícia clara e acessível. 

Neste valor-notícia é fundamental utilizar os critérios substantivos, para depois serem 

utilizados no meio televisivo, dando a devida importância e o interesse necessário da notícia. 

Sobre o valor-notícia política editorial, por exemplo, se um acontecimento estiver 

relacionado à rotina do meio de informação, maior será seu valor-notícia na hora de selecionar 

a informação. E a formatação prévia/manuais está relacionada ao produto informativo, é um 

facilitador, serve de pré-seleção dos acontecimentos noticiáveis. A  matéria visual e o tempo 

do noticiário são serviços utilizados. A modificação efetuada no meio noticiável depende dos 

valores-notícia e do próprio material de informação. 

O formato das matérias televisivas precisa ter começo, meio e fim, caso contrário não 

será utilizada no telejornal. As notícias devem ter uma narrativa bem estruturada. 

A categoria relativa ao público: “É a respeito da imagem que o jornalista tem acerca 

dos destinatários” (WOLF, 2005, p. 200). A plena identificação de personagens, o jornalista 

precisa estar envolvido diretamente no meio noticiável, pois assim será mais fácil identificar o 

que é importante para o público. 

Os valores-notícia de serviço/interesse do público são as notícias de serviço para 

sociedade de interesse público. Já na questão da protetividade, é necessária para não ferir a 

integridade do público telespectador, como por exemplo, evitar notícias com imagens de 

suicídios, etc. 

As categorias relativas à concorrência: “É a relação entre os mass media que existe no 

mercado informativo” (WOLF, 2005, p. 200). A exclusividade ou furo são notícias relatadas 

com exclusividade, podem ser através de correspondentes internacionais, tendo a 

possibilidade de apresentar a informação antes de outra emissora televisiva.  

O furo (ou exclusividade da notícia) está relacionado a um fato que não é da realidade 

comum social, pode ser sobre pessoa de elite ou celebridades. As informações que geram 

expectativas:  uma notícia é selecionada, pois os mass media (meios de comunicação em 

massa) de uma emissora concorrente também vão noticiar o fato. São coberturas semelhantes 

entre noticiários ou até mesmo revistas, jornais concorrentes. 
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Os modelos referenciais são os valores-notícia que seguem uma hierarquia, e não 

trabalham isolados, são complementares.  

Através da contextualização da rotina jornalística é adquirido seu significado, e as 

notícias são veiculadas na mídia através do formato do programa, a atualidade e credibilidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

A natureza desta pesquisa é classificada como quantitativo e qualitativa, uma vez que 

une técnicas que dimensionam aspectos objetivos e subjetivos dos conteúdos abordados nas 

notícias internacionais. A partir do conjunto de dados coletados trabalhou-se na interpretação 

dos dados, obtidos nas gravações do Jornal Nacional. No ano de 2009 foi utilizado o método 

de gravações de mês composto, registrando a primeira semana de abril, a segunda semana de 

maio, a terceira semana de junho e a quarta semana de julho. Já no ano de 2012, após dar 

continuidade à pesquisa, o telejornal foi gravado na terceira semana de setembro. Com isso 

foi possível mapear os dados da pesquisa através da análise de conteúdo. 

  Mesmo com os dados objetivos dos números apontados pelas tabelas, esta pesquisa 

tem fortes aspectos qualitativos, uma vez que interpreta-se o fenômeno à luz da subjetividade 

do pesquisador. Considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e atribuição de 

significados é básica no processo de pesquisa qualitativa.  

 Os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas 

interpretativas interligadas, com o intuito de conseguir compreender melhor o assunto que 

está ao seu alcance. Entende-se, contudo, que cada prática garante uma visibilidade diferente 

ao mundo, levando, assim, a pesquisa qualitativa a ser vista como um campo de investigação 

que atravessa disciplinas, campos e temas. 

 A discussão abordagem quantitativa versus qualitativa teve um marco 

importante na concepção da Análise de Conteúdo, apresentado pelo autor Bardin (1977). Este 

defende que, na primeira metade do século XX, o que marcava a especificidade deste tipo de 

análise era o rigor e, portanto, a quantificação. Seguidamente compreendeu que a 

característica da Análise de Conteúdo é a inferência  (variáveis inferidas a partir de variáveis 

de inferência ao nível da mensagem), sendo que as modalidades de inferência se baseiam ou 

não em indicadores quantitativos. 

O ambiente de pesquisa é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador tende a 

interpretar seus dados indutivamente através de técnicas, entre elas, a Análise de Conteúdo, 

escolhida nesse estudo para dar suporte às discussões e análises de dados.  Neste sentido, 

estudar o jornalismo sugere predominantemente a pesquisa qualitativa, pois a partir da 

complexidade do campo e das inúmeras atividades que possui, pode-se entender as técnicas 
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utilizadas, colaborando assim para o estudo da pesquisa. 

 

3.2 Técnica de pesquisa: Análise de Conteúdo 

 

A partir desse fundamento, o estudo optou pela Análise de Conteúdo como suporte de 

pesquisa utilizado como um pré-selecionado de dados, de acordo com a temática abordada. 

Faz –se um mapeamento das notícias internacionais, os temas abordados no Jornal Nacional. 

A Análise de Conteúdo surgiu no início do século XX nos Estados Unidos com o 

intuito de analisar o material jornalístico, e teve um impulso entre 1940 e 1950. A análise de 

conteúdo é utilizada em pesquisas para interpretar e descrever o conteúdo de documentos e 

textos. Essa análise, através das sistemáticas qualitativas ou quantitativas, contribuiu para 

interpretar os dados, as mensagens, e a partir dessa análise, compreender o seu devido 

significado. 

As técnicas de Análise de Conteúdo abrangem um conjunto de funções na organização 

de informações. O conteúdo dessa informação, considerando o discurso humano falado ou 

escrito, é complexo e apresenta característica polissêmica. Na Análise de Conteúdo, o ponto 

de partida é a mensagem, mas devem ser consideradas as condições contextuais de seus 

produtores e assenta-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem (PUGLISI; FRANCO, 

2005, p. 13). 

Utiliza-se a aplicação e metodologia neste trabalho referindo-se o perfil que 

caracteriza a análise do conteúdo, segundo a visão de Krippendorff (1990) que defende três 

características fundamentais de tal processo. 

 

1) É uma orientação fundamentalmente exploratória, vinculada a fenômenos reais e 

de finalidade produtiva. 2) A metodologia apresenta transcendência das noções 

normais de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e 

sistema. 3) Metodologia própria que permite ao pesquisador programar, comunicar e 

avaliar criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados 

(KRIPPENDORFF apud FONSECA JUNIOR, 2005, p. 286). 

 

Conforme esse breve histórico mencionado sobre as características da Análise de 

Conteúdo, todo o processo inserido na avaliação dos dados obtidos, das notícias 

internacionais no Jornal Nacional, é possível destacar o percurso metodológico deste trabalho 

através das inferências feitas nas notícias internacionais, compreendendo a diversidade de 

informação internacional, o tempo das notícias e os temas relacionados. A Análise ocorreu a 

partir dessa pesquisa elaborada com base na Análise de Conteúdo. 
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Quanto à escolha da Análise de Conteúdo, deve se eleger a unidade de registro e de 

contexto. A unidade do registro, em geral, é acompanhada de características específicas, e 

pode ser adaptada a investigação e a diversidades de palavras, tema, personagem, item. A 

unidade de contexto é a parte do conteúdo ampla a ser analisada, portanto “é indispensável 

para a necessária análise e interpretação dos textos a serem decodificados [...] e, 

principalmente, para que se possa estabelecer a necessária diferenciação resultante dos 

conceitos de significado e sentido” (PUGLISI; FRANCO, 2005, p. 43). 

Esse método utiliza-se para trabalhar com grandes quantidades de dados e 

informações. Isso facilita a observação dos dados para o estudo da pesquisa O conjunto de 

procedimentos auxilia o pesquisador através da seleção, observação, categorização, dos dados 

brutos na pesquisa. 

 

3.3 Natureza da pesquisa 

 

3.4 Objeto empírico Jornal Nacional 

 

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. 

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

editor-chefe e editora-executiva respectivamente. Mas, em dezembro de 2011, Patrícia Poeta 

assume o posto, que por 14 anos, foi de Fátima Bernardes na bancada do “Jornal Nacional”.  

A Rede Globo efetivou o horário das 20h30min para a exibição do JN. Essa é a 

terceira mudança no horário do jornal. Quando estreou, o noticiário era exibido por volta das 

19h45min, depois ganhou a faixa das 20h até ser fixado por muitos anos às 20h15min. 
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No atual horário, o telejornal aumentou a sua audiência. Segundo informações do site 

'audiência da tv'2, o Jornal Nacional exibido entre 20h30min e 21h10min, registra uma média 

de 32.9 pontos na Grande São Paulo, contra 27.6 pontos quando ainda ia ao ar às 20h15min. 

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

 

3.5 Corpus da Pesquisa 

 

3.5.1 Referente ao ano de 2009 

 

Nas tabelas a seguir (TABELA 1 a 24), o demonstrativo das matérias inseridas no 

Jornal Nacional, no ano de 2009, a partir dos seguintes critérios: procedência, do 

correspondente internacional, do tema e do tempo de duração. 

Primeira semana do mês de abril: 

 

Tabela 1 - Segunda-feira, 6 de abril de 2009) 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Itália Ilze Scamparini Tragédia 2 minutos 

Portugal Pedro Bassan Tragédia 55” 

Estados Unidos Rodrigo Alvarez Tragédia 1‟20” 

Japão Roberto Kovalick Conflito 1‟7” 

Estados Unidos ----- Política 7” 

Total   5’29” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 2 - Terça-feira, 7 de abril de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Itália Ilze Scamparini Tragédia 2‟ 

Portugal Pedro Bassan Tragédia 1‟38” 

Iraque ----- Política 50” 

Estados Unidos ----- Política 13” 
Estados Unidos ----- Conflito 30” 

Itália ----- Esporte 30” 

Total   5’41” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 3 - Quarta-feira, 8 de abril de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Itália Ilze Scamparini Tragédia 2‟ 

Estados Unidos Rodrigo Alvarez Tragédia 1‟55” 

Israel Ari Peixoto Religião 1‟20” 

Total   5’15” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 
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Tabela 4 - Quinta-feira, 9 de abril de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Itália Ilze Scamparini Tragédia      1‟48” 

França Sonia Bridi Tragédia 1‟12” 

Total   3’00” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 5 - Sexta-feira, 10 de abril de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Israel Ari Peixoto Religião      1‟12” 

Portugal Pedro Bassan Religião 1‟10” 

Itália Ilze Scamparini Tragédia 2‟14” 

Japão Roberto Kovalick Ciência e tecnologia 2‟ 

Estados Unidos ----- Fenômenos naturais 20” 
Estados Unidos ----- Polícia 25” 

Geórgia ----- Política 10” 

Itália ----- Religião 7” 

Total   7’38” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 6 - Sábado, 11 de abril de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Giuliana Morrone Polícia      52” 

Itália ----- Tragédia 7” 

Alemanha ----- Acidente 30” 

Total   1’29” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Segunda semana do mês de maio de 2009: 

 

Tabela 7 - Segunda-feira, 11 de maio de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Saúde 2‟ 

Israel Ari Peixoto Religião 1‟25” 

Estados Unidos ----- Ciência e tecnologia 20” 

Índia Roberto Kovalick Conflito 1‟20” 

Estados Unidos ----- Guerra 14” 

Estados Unidos Lília Telles Conflito 1‟10” 

Espanha Reginaldo Leme Esporte 35” 

Total   7’04” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 
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Tabela 8 -Terça-feira, 12 de maio de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos ----- Inusitado    4” 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Saúde 40” 

Israel Ari Peixoto Religião 1‟30” 

Estados Unidos ----- Conflito 8” 

França Mariana Becker Esporte 1‟15” 

Ingleterra Marcos Losekann Ciência e tecnologia 1‟30” 

Total   5’07” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 9 - Quarta-feira, 13 de maio de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Israel Ari Peixoto Religião      1‟25” 
Estados Unidos ----- Inusitado 12” 

Índia Roberto Kovalick Política 1‟33” 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Ciência e tecnologia 1‟38” 

Total   4’48” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

  

Tabela 10 - Quinta-feira, 14 de maio de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Israel Ari Peixoto Religião      1‟15” 

França Sonia Bridi Política 1‟30” 

Estados Unidos ----- Ciência e tecnologia 10” 

Total   2’55” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 11 - Sexta-feira, 15 de maio de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Luís Fernando Silva Pinto Política 1‟19” 

Argentina Carlos de Lannoy Política 1‟37” 

Israel Ari Peixoto Religião 1‟30” 

Itália ----- Esporte 30” 

Total   4’56” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

 

Tabela 12 - Sábado, 16 de maio de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Índia Roberto Kovalick Política       1‟15” 

Japão ----- Saúde 27” 

Arábia Saudita Julio Mosquera Política 1‟15” 

Total   2’57” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 
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Terceira semana do mês de junho de 2009: 

 

Tabela 13 - Segunda-feira, 22 de junho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Israel Ari Peixoto Política 2‟ 
Estados Unidos ----- Tragédia 10” 

Austrália ----- Acidente 30” 

Estados Unidos ----- Política 13” 

França ----- Política 20” 

África do Sul Tino Marcos Esporte 2” 

Total   5’13” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal 

 

Tabela 14 -Terça-feira, 23 de junho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Israel Ari Peixoto Política 1‟30” 

Estados Unidos Giuliana Morrone Política 1‟40” 

África do Sul Renato Ribeiro Esporte 2‟ 

Estados Unidos ----- Tragédia 15” 

França ----- Polícia 10” 

Total   5’35” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 15 -Quarta-feira, 24 de junho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Mônaco Mariana Becker Esporte 1‟50” 

África do Sul Renato Ribeiro Esporte 1‟40” 
África do Sul Tino Marcos Esporte 1‟ 

Israel Ari Peixoto  Política 1‟40” 

Total   6’10” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 16 - Quinta-feira, 25 de junho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Giuliana Morrone Celebridade 1‟07” 

Estados Unidos Giuliana Morrone Celebridade 58” 

Israel Ari Peixoto Politíca 1‟16” 

Inglaterra Marcos Losekann Tragédia 2‟34” 

Estados Unidos Giuliana Morrone Celebridade 1‟10” 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Celebridade 1‟30” 

Estados Unidos Lilia Telles Celebridade 2‟37” 

Estados Unidos ----- Celebridade 30” 

Total   11’42” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 
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Tabela 17 - Sexta-feira, 26 de junho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Celebridade 2‟15” 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Celebridade 1‟45” 

Estados Unidos Giuliana Morrone Celebridade 2‟45” 

Estados Unidos Lilia Telles Celebridade 2‟50” 

Japão Roberto Kovalick Celebridade 1‟ 

Israel Ari Peixoto Celebridade 45” 

África do Sul Renato Ribeiro Celebridade 1‟20” 
Itália Ilze Scamparini Celebridade 40” 

Portugal Pedro Bassan Celebridade 37” 

Inglaterra Marcos Losekan Celebridade 1‟10” 

Total   15’07” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 18 - Sábado, 27 de junho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Celebridade 6‟55” 

Estados Unidos Jorge Pontual Celebridade 2‟08” 

África do Sul Renato Ribeiro Esporte 1‟40” 

Estados Unidos Jorge Pontual Celebridade 1‟23” 

Total   12’10” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Quarta semana do mês de julho de 2009: 

 

Tabela 19 - Segunda-feira, 27 de julho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Hungria Mariana Becker Esporte 2‟ 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Política 1‟13” 

Hungria Mariana Becker Esporte 1‟20” 

Total   4’34” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 20 - Terça-feira, 28 de julho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Hungria Mariana Becker Esporte 1‟58” 

Estados Unidos Lilia Telles Polícia 1‟23” 
Estados Unidos Rodrigo Bocardi Ciência e tecnologia 1‟33” 

Irã ----- Política 20” 

Total   5’14” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 
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Tabela 21 - Quarta-feira, 29 de julho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Hungria Mariana Becker Esporte 2‟08” 

Estados Unidos ----- Política 25” 

Estados Unidos ----- Polícia 28” 

Espanha ----- Celebridade 18” 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Polícia 1‟30” 

Inglaterra Marcos Losekann Ciência e tecnologia 1‟20” 

Total   5’09” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 22 - Quinta-feira, 30 de julho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Lilia Telles Celebridade 1‟26” 
Estados Unidos Rodrigo Bocardi Celebridade 2‟50” 

Itália Pedro Bassan Esporte 1‟ 

Hungria Mariana Becker Esporte 1‟ 

Espanha ----- Tragédia 15” 

Irã ----- Política 20” 

Estados Unidos ----- Inusitado 10” 

Total   6’01” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 23 - Sexta-feira, 31 de julho de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Itália Ilze Scamparini Religião 1‟20” 

Estados Unidos Rodrigo Bocardi Economia 1‟15” 

Hungria Mariana Becker Esporte 50” 

Índia ----- Cultura 20” 

Estados Unidos ----- Celebridade 20” 

Espanha ----- Tragédia 15” 
Argentina Carlos de Lannoy Política 1‟ 30” 

Total   7’20” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 24 - Sábado, 1º de agosto de 2009 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Itália Pedro Bassan Esporte 1‟15” 

Hungria Reginaldo Leme Esporte 1‟15” 

Irã ----- Política 34” 

Venezuela ----- Política 13” 

Total   3’17" 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

3.5.2 Referente ao ano de 2012 

 

Nas tabelas a seguir (TABELAS 25 a 29), o demonstrativo das matérias inseridas no 

Jornal Nacional, no ano de 2012, a partir dos seguintes critérios: procedência, do 
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correspondente internacional, do tema e do tempo de duração. 

 

Tabela 25 - Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Japão ----- Conflito 26” 
Líbano Ilze Scamparini Religião 2‟11‟‟ 

Total   2’37’’ 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 26 - Terça-feira, 18 de setembro de 2012 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

França ----- Celebridade 38” 

Itália ----- Religião 33” 

Japão ----- Conflito 25” 

Estados Unidos Luís Fernando Silva Pinto Conflito 1‟46” 

Total   3’22” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 27 - Quarta-feira, 19 de setembro de 2012 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

França Marcos Uchoa Conflito 1‟59” 

Itália Ilze Scamparini Religião 1„16” 

Total   3’15” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal 

 

Tabela 28 - Quinta-feira, 20 de setembro de 2012 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Estados Unidos Hélter Duarte Tragédia 2‟10” 

Total   2’10” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 

 

Tabela 29 - Sexta-feira, 21 de setembro de 2012 
Procedência Correspondente 

internacional 

Tema Tempo 

Cingapura  Carlos Gil Esporte 1‟27” 

Suécia ----- Conflito 23” 

Jerusalém Carlos de Lannoy Tragédia 1‟39” 

Estados Unidos ----- Política 35” 

Total   4’04” 

Fonte: Análise de conteúdo. Dados obtidos pelas gravações do telejornal. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADO DOS DADOS 

 

4.1 Temas abordados 

 

O Jornal Nacional (JN) aborda as notícias internacionais nos seguintes temas 

(TABELA 30): 

 

Tabela 30 - Temas abordados pelo Jornal Nacional 

 
Em 2009 Em 2012 

Tragédia Conflito 

Celebridade Tragédia 

Esporte e Política   Religião 

Ciência e Tecnologia Politica 

Religião e Saúde  Celebridade 

Fonte: Jornal Nacional. 

 

 

A partir desta tabela percebe-se que os critérios de noticiabilidade utilizados no JN são 

os mesmos de 2009 e 2012. Há uma equivalência entre as temáticas voltadas para tragédia, 

celebridade e politica. Percebeu-se que, em 2009, além dos temas mais recorrentes foram 

tratados assuntos voltados para esporte, ciência e tecnologia, religião e saúde. Já em 2012, os 

assuntos publicizados foram conflito, tragédia, religião, política e celebridade. 

 

4.2. Gráficos de média diária de notícias internacionais no ano de 2009 

 

O Jornal Nacional aborda, prioritariamente, questões de âmbito nacional, mostrando o 

que acontece no Brasil e com um espaço designado para notícias internacionais. Após 

analisar, em semanas alternadas, equivalente a um mês de telejornal, nos meses de abril a 

julho de 2009, conclui-se que o telejornal mostrou notícias sobre: celebridade, tragédia e 

esporte. Estes foram os temas que mais foram expostos de notícias internacionais. 

O Jornal Nacional da Rede Globo inicia-se às 20 horas e 15 minutos, de segunda a 

sábado, com a duração média de 45 minutos diários. Das gravações realizadas no mês de 

abril, a média diária de notícias internacionais é 6 minutos e 34 segundos. No mês de maio, 

junho e julho, as médias diárias foram respectivamente, 4 minutos e 58 segundos, 9 minutos e 

26 segundos e 5 minutos e 41 segundos. A abertura do telejornal expõe as principais 

manchetes do dia. O Jornal Nacional apresenta três blocos de notícias, separado por intervalos 

comerciais (breaks).  

Após analisar, a média diária de notícias internacionais das semanas correspondentes 
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dos meses de abril a julho de 2009, foi de 25% do tempo disponibilizado em cada dia de 

telejornal. Nos meses de abril, maio e julho, a média de notícias internacionais foi 21,33%. 

No entanto, no mês de junho, a média diária foi de 36%, devido à morte do cantor Michael 

Jackson, considerado uma celebridade, como pode ser visualizado no Gráfico 1, exposto a 

seguir, que mostra a média diária de notícias internacionais de abril a julho: 

 

Gráfico 1 – Média diária de notícias internacionais de abril a julho: 
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Pode-se visualizar no gráfico a seguir (GRÁFICO 2) a média de tempo disponível para 

notícias internacionais na semana: 

 

Gráfico 2 – Média de notícias internacionais na semana: 
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No mês de abril, a média diária de notícias internacionais foi de 20%, equivalente a 5 

minutos e 12 segundos diário. No mês de maio a média diária de notícias internacionais foi de 

23%, equivalente a 5 minutos e 9 segundos. Já no mês de junho, a média de notícias 

internacionais foi de 36%, equivalente a 9 minutos e 26 segundos. Concluindo, o mês de 

julho, a média diária de notícias internacionais foi de 21%, equivalente a 5 minutos e 22 

segundos. Todas as informações citadas acima são baseadas nos 45 minutos de duração diária 

do Jornal Nacional. 

Média de tempo disponível para notícias internacionais na semana: no mês de abril, o 

tempo disponível na semana para notícias internacionais foi de 20%, equivalente a 28 minutos 

e 3 segundos. No mês de maio, o tempo disponível de notícias internacionais foi de 19%, 

equivalente a 28 minutos e 18 segundos. Em junho, o tempo disponível na semana de notícias 

internacionais foi de 39%, equivalente a 55 minutos e 57 segundos. Por fim, no mês de julho, 

o tempo disponível na semana de notícias internacionais foi de 22%, equivalente a 31 minutos 

e 35 segundos. As médias de tempo disponibilizadas para notícias internacionais na semana 

foram baseadas nos 270 minutos de Jornal Nacional exibidos. 

Na semana de gravação, a média de tempo disponível para notícias internacionais, de 

abril a julho, foi de 25% do tempo total disponibilizado nas respectivas semanas de telejornal. 

Nos meses de abril, maio e julho, a média foi de 20,33%, sendo esta média feita, retirando o 

mês de junho, onde o maior índice, para uma simples comparação, de qual seria a média 

normal. 

Em relação ao número de aparições dos correspondentes internacionais, notou-se um 

destaque maior a Ari Peixoto, Mariana Becker, Rodrigo Bocardi e Ilze Scamparini, sendo 

estes três últimos, com médias irregulares, ou seja, o grande número de aparições se deve a 

fatos que tiveram grande destaque na mídia mundial. Isso leva a concluir que os restantes dos 

correspondentes foram igualmente distribuídos em suas aparições. 

A tabela de temas apresenta três notícias em evidência: esporte, tragédia e celebridade. 

Neste caso, o tema celebridade teve um índice de aproximadamente 19 aparições no mês de 

junho, devido à morte de Michael Jackson, o que demonstrou ser o maior destaque em relação 

aos outros temas, mesmo comparando a tragédia, que ficou com 9 aparições no mês de julho. 

Feita uma análise mais crítica, nota-se que os temas de cultura e economia tiveram os 

menores índices das quatro semanas de gravações (1ª semana de gravações de abril, 2ª de 

maio, 3ª junho e 4ª de julho). Isso denota que a diversidade de informações internacionais é 

limitada, onde a seleção dos acontecimentos, segundo Galtung–Ruge (1965 apud WOLF 
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2003, p. 207), afirma que quanto maior o espetáculo do acontecimento, maior será o valor-

notícia. Enfim, comprova-se, através das gravações, que principalmente os temas de cultura e 

economia estão abaixo da média de notícias internacionais registradas no período do estudo. 

Ao restante dos temas, observou-se uma relativa média e consistência de aparições, sem 

grandes variações e de acordo com os acontecimentos mundiais.  “A proximidade geográfica 

refere-se à regra prática da prioridade das notícias internas, que estão à disposição” (WOLF, 

2003, p. 203). O que o Jornal Nacional aborda sobre notícias internacionais, pelos 

correspondentes, muitas vezes, está relacionada à política empresarial e editorial, para ser 

aceita, ou não. O que está mais próximo, não exige gastos e deslocamento de jornalistas. 

Portanto, muitas vezes, os correspondentes internacionais utilizam informações de agências 

de notícias, e apresentam na programação do telejornal, raramente com aparição do 

correspondente. As notícias são lidas em off, pelos apresentadores na bancada  

 As diversidades de notícias são “apenas um conjunto de assuntos ou fatos que é posto 

à disposição da população em geral, quer por censura tácita ou oficial” (TRAQUINA, 2004, 

p. 165) acaba delimitando a diversidade de informação. Por exemplo, é o fato que durante as 

gravações do telejornal os três principais temas internacionais foram celebridade, tragédia e 

esporte. Isso demonstra como são poucas as notícias internacionais disponibilizadas para 

população.  

 

4.3 Média de notícias internacionais em 2009 

 

87%

13%

Resultado comparativo:
notícias nacionais x internacionais

Notícias nacionais

Notícias internacionais

 
A média de notícias nacionais no ano de 2009 foi de 87%, e de notícias internacionais 

foi 13% no Jornal Nacional. 
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4.4 Média de notícias internacionais em 2012 

 

 

93%

7%

Resultado comparativo:
notícias nacionais x internacionais

Notícias nacionais

Notícias internacionais

 
  

 

A média de notícias nacionais no ano de 2012 foi  93%, e as notícias internacionais foi 

de 7% no Jornal Nacional.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste estudo foi pesquisar sobre notícias internacionais na mídia brasileira 

e teve como objetivo identificar os temas e o espaço dedicado a notícias do estrangeiro no 

Jornal Nacional. 

Os motivos que justificam a realização da pesquisa são o interesse pelo trabalho do 

correspondente internacional, que exerce um papel fundamental dentro do jornalismo 

televisivo. O profissional tem uma importante participação na sociedade, ao noticiar um 

acontecimento estrangeiro.  

A partir disso foram feitas gravações em 2009, utilizando o método composto (uma 

semana de cada mês), os meses de abril a julho. E no ano de 2012, com o retorno da pesquisa 

no campo da comunicação, foram feitas as gravações em uma semana no mês de setembro, 

podendo assim realizar um mapeamento das notícias internacionais.  

Realizou-se a classificação das notícias internacionais, utilizando o estudo dos 

critérios de noticiabilidade (avaliação dos assuntos que foram noticiados) e os valores-notícia 

(seleciona os acontecimentos e classifica os temas) que mais foram abordados no noticiário. 

Através da análise de conteúdo, foi feita uma tabela com os dados das gravações do 

Jornal Nacional sobre as notícias internacionais. Foi feito um gráfico com o número de 

aparições dos correspondentes, e o número de temas exibidos nos respectivos meses, tornando 

assim os dados visíveis. 

Fez-se um gráfico sobre a média diária de notícias internacionais, para apresentar o 

tempo disponível de informações estrangeiras. Outro gráfico demonstra a média de tempo 

disponível na semana de notícias internacionais. Por fim, um gráfico com o resultado de 2009 

e 2012 das notícias nacionais e internacionais, destacando o baixo índice de notícias 

estrangeiras. 

Respondendo a problemática da pesquisa: em qual espaço a diversidade de 

informações internacionais cabe na programação do noticiário, comparando os anos de 2009 a 

2012, podemos inferir que, ao noticiar assuntos estrangeiros, o Jornal Nacional demonstrou o 

pequeno espaço a informações internacionais, ou seja, apenas 13% do tempo total em cada 

telejornal. Os 87% restantes foram destinados a notícias nacionais, segundo própria análise 

das gravações.  

No ano de 2012, o espaço dedicado a notícias do estrangeiro, foi de 7%, e para 

notícias nacionais foi de 93%. Isso significa um valor baixo de acontecimentos internacionais 

no telejornal, visto que, fazendo uma análise mais profunda, observou-se que os três 
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principais (celebridade, tragédia e esporte) temas destacados no período, se resumem 

essencialmente à tragédia. De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, umas das 

definições de tragédia: “Acontecimento que desperta sentimento de piedade ou terror”. 

Exemplificando o fato, o tema celebridade resumiu-se à morte do cantor Michael Jackson. A 

tragédia, que ficou em segundo lugar, envolveu terremotos na Itália e acidente com grande 

número de vítimas fatais em Washington.  

O tema esporte, durante o período, enfatizou o acidente na Fórmula-1, envolvendo o 

piloto brasileiro Felipe Massa, no qual se direciono uma abordagem que remetia a uma 

tragédia. E no ano de 2012, após realizar o mapeamento das notícias internacionais os temais 

mais recorrentes foram conflito, tragédia e religião.  

Após a conclusão do estudo, percebe-se o quanto a notícia internacional é delimitada 

no noticiário do Jornal Nacional. É possível identificar que temas com abordagens 

evidenciados para a tragédia, conflito e religião são assuntos mais noticiados pelos 

correspondentes internacionais. 

Na sociedade moderna é imprescindível a informação do estrangeiro, é importante 

através de um telejornal, o público acompanhar as notícias do mundo. Até mesmo para se 

formar um cidadão globalizado. E o meio de comunicação de massa nos dá o suporte 

necessário para que essa notícia estrangeira chegue até o telespectador. Mas é claro, 

respeitando os critérios de noticiabilidade utilizados no jornalismo. 

Com essa pesquisa pude ampliar meus conhecimentos na área televisiva e 

internacional. E o mapeamento das notícias serviu de base para concluir que a notícia 

internacional ainda tem um espaço minoritário no noticiário brasileiro. Tendo um maior 

espaço a notícias nacionais, e as notícias de outros países servem para preencher esse pequeno 

espaço dedicado ao estrangeiro. 

A pesquisa deve contribuir para futuros estudos na comunicação, pois irá ampliar o 

espaço de estudo sobre notícias internacionais. E também para a formação como jornalista, 

construindo um conhecimento necessário para o mercado de trabalho. 
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