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RESUMO    
 
Lança-se como foco o fato de o Jornal da Globo diferenciar-se do Jornal Hoje quanto à 
construção de reportagens com a mesma temática e veiculadas em horários diferentes. Os 
referidos telejornais são diferentes em sua estrutura, formato e modos de construção do 
noticiário. Assim, lança-se a questão-chave: quais os sentidos produzidos nos 
desdobramentos temáticos da informação central nos dois horários (vespertino e noturno), 
tendo em vista o desdobramento dos fatos ao decorrer do tempo em que eles são 
apresentados para o telespectador. Uma simples modificação textual da reportagem poderá 
mudar o modo como é tratada a informação. É nestas diferenças que se pode analisar a 
circulação da informação nas reportagens e como elas são divulgadas ao telespectador. Na 
análise, autores como Aronchi, Becker, Charaudeau, Duarte, Joly, Mainguenau, Peruzzolo, 
Rezende e Vizeu darão aportes teóricos para a fundamentação do estudo. A gravação 
engloba uma semana dos jornais exibido no período da tarde com o do final de noite, 
considerando-se como corpus apenas as reportagens comuns em suas temáticas. A mudança 
na tematização é notória em relação ao espaço/tempo em que os telejornais estão inseridos, 
assim como nos desdobramentos dos fatos. 
 
 
Palavras-chave: telejornal, reportagem, circulação, tematização, sentido 

 

ABSTRACT 
 
Casts itself as focused on the fact that the Jornal da Globo differentiate itself of the Jornal 
Hoje about the construction of reports with the same theme and served at different times. 
These news are different in their structure, format and methods of constructing the news. 
Thus, leading to the key question: what the senses produced thematic developments in the 
information center within two hours (evening and night), in view of the unfolding events of 
the passage of time in which they are presented to the viewer. A simple textual change the 
story may change the way the information is treated. It is these differences that can analyze 
the flow of information in the reports and how they are available to the viewer. In the 
analysis, authors such as Aronchi, Becker, Charaudeau, Duarte, Joly, Mainguenau, 
Peruzzolo, Rezende and will Vizeu contributions to the theoretical rationale of the study. 
The recording includes a week of newspapers displayed in the afternoon with the end of the 
night, considering how the body only reports on their common themes. The change in 
tematic is evident in relation to space / time when the newsreels are inserted, and the 
unfolding of events. 
 
 
 
Keywords: news, circulation, theme, direction 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Quando assistimos à televisão, nos deparamos com diversos programas que 

entram em nosso lar com um simples toque no controle remoto. “Essa facilidade com 

que acessamos uma cada vez maior diversidade de concepções e olhares midiáticos 

nasceu sob a metáfora da janela aberta para o mundo” (DUARTE, 2007, p. 35). Para a 

autora, é esse o lugar de onde podemos ver ‘de tudo um pouco’.  

Típicos produtos dessa ambiência contemporânea são os telejornais, em que o 

telespectador espera encontrar o que foi notícia durante o dia no mundo. “O telejornal 

é um dos produtos informativos de maior impacto na sociedade contemporânea e a 

principal fonte de informação para a maioria da população brasileira” (BECKER, 

2005, p. 9).  

É impossível falar da origem da televisão no Brasil sem citar o nome do 

nordestino Assis Chateaubriand, pioneiro na implantação do sistema no país. “Ele 

iniciou sua carreira jornalística no meio impresso, e passou por diversos jornais. 

Depois, em 1950, foi proprietário do que se pode considerar o primeiro império de 

comunicação do Brasil: Diários e Emissoras Associadas, uma empresa que reuniu 

vários jornais, entre eles o Diário de São Paulo, as revistas O Cruzeiro e A Cigarra, e 

emissoras de rádio como a Rádio Tupi” (PATERNOSTRO, 2006, p. 28).  

Inserido no meio da comunicação, Chateaubriand decide implantar a televisão 

no país, importando equipamentos que fossem inerentes a transmissões televisivas. O 

marco da inauguração oficial da primeira emissora de TV do Brasil foi em 18 de 

setembro de 1950, com a PRF-3 TV Difusora, posteriormente TV Tupi de São Paulo. 

Já o primeiro telejornal a ir ao ar foi Imagens do Dia, que nasceu junto da TV Tupi em 

1950, em que o primeiro jornalista foi Maurício Loureiro Gama. 

Colocado no ar há mais de 50 anos, inicialmente apoiado no discurso 

radiofônico, o telejornal passa a ser a união da imagem com o áudio do rádio. Como 

qualquer outro meio de informação, os telejornais evoluíram com o tempo, tanto na 

concepção do seu formato, quanto textualmente, formando dispositivos estruturais 

capazes de transformar um acontecimento pelas formas já popularizadas de noticiar os 

fatos ao público, como uma simples nota, uma matéria ou uma reportagem completa. 

O prazer em poder inserir o meio televisivo em meus estudos remonta ao ano 

de 2000, quando tive a oportunidade de trabalhar na sucursal do jornal impresso Zero 
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Hora, do Grupo RBS. Nesta etapa da minha vida, pude acompanhar de perto a rotina 

dos apresentadores e repórteres da RBS TV, afiliada da Rede Globo em Santa Maria. 

Encontrei-me com o gênero telejornalístico que é colocado no ar. Muitas foram as 

oportunidades em que, ao falar com os editores de telejornalismo da RBS, pude 

indagar sobre o modo como são construídos os telejornais. 

Em 2007, quando cursava a disciplina de Telejornalismo I, no sexto semestre 

da graduação, pude vivenciar a rotina de um telejornal e sentir na pele todo o processo 

que envolve a sua construção, desde a seleção das pautas, até o telejornal ir ao ar. 

Neste período, fui orientado pela professora Fabiana Siqueira, na época, editora de 

telejornalismo da RBS TV Santa Maria. Devido a essa sua ligação com a RBS TV, 

foram vários os questionamentos e comparação dos telejornais criados pelos 

acadêmicos, com o que é veiculado na emissora. 

Sempre tive a curiosidade e o interesse em desvendar como eram feitas as 

reportagens, a apuração das informações, a edição das imagens, tudo, enfim, até o 

momento em que elas eram veiculadas. Estes questionamentos sobre os telejornais 

sempre me acompanharam desde o início da graduação, por isso decidi voltar minha 

pesquisa para a atividade telejornalística. 

O interesse pela pesquisa da circulação das notícias em diferentes telejornais se 

deu a partir da necessidade e constante falta de tempo para, durante a correria do dia-a-

dia, assistir aos telejornais diários. O pouco tempo que tinha era no intervalo do 

almoço e ao final da noite. Esse ritmo de vida impôs a rotina com que passei a 

acompanhar os desdobramentos dos fatos durante um determinado tempo.  

Após focar minha pesquisa em telejornais vespertinos e noturnos, decidi fazer 

uma pré-análise de Jornal Hoje e Jornal da Globo para achar o problema da minha 

monografia. Foi em uma dessas pré-análises que me deparei com uma mesma temática 

veiculada em reportagens semelhantes nos dois telejornais. O interesse pelas 

tematizações em ambos os telejornais foi o que me fez aprofundar minha pesquisa. 

O Jornal da Globo estreou na Rede Globo de televisão em 1979. Já o Jornal 

Hoje é um dos mais antigos telejornais da Globo, foi veiculado pela primeira vez em 

1971. Com base nessa perspectiva de longa data em que os programas estão no ar e 

pela credibilidade da emissora, optei pela seleção de ambos os telejornais para a 

pesquisa. 
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Neste agrupamento de informações obtidas nas minhas pré-análises, resolvi, 

junto à minha orientadora, estudar a circulação e o desdobramento das informações 

nos telejornais Hoje e Globo. A decisão de pesquisar como a notícia circula e se 

transforma temáticamente e discursivamente foi tomada para que eu não entrasse nos 

questionamentos de produção – que antecede a informação – e nem no de recepção, o 

que certamente me faria proceder a uma pesquisa de campo com grupos selecionados 

em lares e outros estabelecimentos em que houvesse audiência dos referidos telejornais 

ou mesmo obrigaria a um contato mais estreito com as redações. Isso poderia, além de 

demandar mais tempo, fazer com que minha real dúvida tivesse que dividir espaço 

com outras questões. 

Poder aprofundar-me nas análises dos textos verbais e imagéticos dos dois 

telejornais da Rede Globo é poder conhecer a formatação dos telejornais e a forma 

como são dispostas às notícias ao telespectador. Nesse sentido, faço uma análise 

individual de reportagens com a mesma temática exibidas nos telejornais Hoje e 

Globo. Posteriormente, é feito o cruzamento das informações dessas apurações. A cada 

tema em comum, as coberturas são comparadas no intuito de verificar as semelhanças 

e diferenças na circulação da informação nos dois horários. Esta comparação não tem a 

finalidade de apontar qual é o melhor ou o pior telejornal, cabe apenas analisar os 

produtos de ambos na cobertura de um mesmo assunto, seus desdobramentos e 

sentidos. 

Para o estudo dos formatos das reportagens dos telejornais, apóiam-me na 

pesquisa autores como Paternostro (2006), Rezende (2000), Aronchi de Souza (2004) e 

Curado (2002). Também me auxiliaram nas categorias, gêneros e produção de sentidos 

telejornalísticos autores como Duarte (2007), Vizeu (2005) e Becker (2005). Na 

preparação da análise inicial de conteúdo e nas análises discursivas, tive como base os 

autores Maingueneau (1997) e Peruzzolo (2004). Nas análises das imagens, Joly 

(1996), Pinto (2002), entre outros, contribuíram para o direcionamento do meu estudo. 

O corpus da pesquisa é formado pela gravação das edições dos telejornais Hoje 

e Globo ao longo de uma semana. Como o Jornal Hoje é veiculado aos sábados e o 

Jornal da Globo não, a gravação deu-se de segunda-feira a sexta-feira para uma melhor 

equiparação das reportagens em análise. Ainda, levando em conta que o formato 

telejornalístico do Jornal Hoje de sábado se diferencia das edições dos dias úteis da 

semana, decidi excluí-lo do corpus convicto de que sua consideração descaracterizaria 
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objetivo de minha pesquisa. As edições que compõem o corpus desta pesquisa foram 

gravadas ao longo da semana que foi de 16 a 20 de junho de 2008. 

A análise de conteúdo é feita através de observações dos telejornais, dando a 

observação principal às reportagens de mesma temática em ambos os telejornais. O 

corpus em estudo foi pesquisado em suas particularidades de formato que compõem 

um telejornal, como as diferentes editorias e suas formas de articular a notícia com 

uma nota ou uma reportagem. 

O questionamento-chave para a análise dos telejornais gravados é saber em que 

mudou e como mudou um mesmo assunto noticiado nos dois telejornais, visto que a 

informação/notícia poderá ter outros desdobramentos em um curto período de tempo 

ou até mesmo entre as edições diárias dos telejornais em questão. Um simples fato 

ocorrido durante o intervalo de cerca de 10 horas entre os dois pode acarretar em uma 

mudança estrutural do texto e das imagens da reportagem que será veiculada pelo o 

jornal do final de noite.   
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CAPÍTULO I 

2 OS TELEJORNAIS E SUAS VEICULAÇÕES  

 

Como na maioria dos outros telejornais da Rede Globo, Jornal Hoje e Jornal da 

Globo também aparecem como um dos mais antigos programas dentro da grade de 

programação da emissora. Entre os dois telejornais em estudo, o primeiro é o mais 

antigo deles, sendo exibido primeiramente no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1971. 

Somente em 1974 é que passou a ser veiculado em rede nacional. 

Com um formato de revista eletrônica diária, o Hoje consolidou o seu estilo de 

informar o telespectador com as notícias da atualidade, cultura, arte, entrevistas, moda, 

cinema, receitas, entre outros. Desde a sua estréia, seu horário de apresentação se 

mantém após as 13 horas e com duração média de 30 minutos, sendo exibido de 

segunda a sábado.  

Marcantes no telejornal, ao longo dos seus 37 anos, foram as entrevistas 

especiais veiculadas sempre aos sábados, como o próprio site da emissora confirma. As 

entrevistas, que se tornariam a característica forte do jornal, revelavam as inquietações, 

os êxitos, os fracassos e os planos das mais diversas personalidades do Brasil. O sofá de 

Leda Nagle, onde se sentaram nomes como Carlos Drummond , Pelé, Caetano Veloso e 

Tom Jobim, transformou-se muitas vezes em divã. Pela bancada do telejornal já 

passaram apresentadores como Valéria Monteiro, Márcia Peltier, Mônica Waldvogel, 

Fátima Bernardes e Carlos Nascimento. 

 

 
Figura 1: Márcia Peltier e Valéria Monteiro na 

bancada do Jornal Hoje nos anos 90. 
 

Já Jornal da Globo, fez sua estréia em 2 de abril de 1979. De lá para cá, muita 

coisa mudou. Porém, até hoje o horário de apresentação não é fixo; em regra geral, ele 
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vai ao ar depois das 23 horas, mas depende da grade de programação da emissora para 

iniciar. 

O telejornal foi concebido inicialmente na ótica de um noticiário de final de 

noite com um conteúdo de grandes reportagens, entrevistas e análises. Suas 

reportagens eram voltadas para temas como política, economia, cultura e esporte. A 

presença de correspondentes internacionais direto de Londres e Nova Iorque era uma 

constante no início dos anos 80. 

Uma das características do telejornal da Globo era contar com diversos 

comentaristas, como acontece ainda hoje. Nomes como Alexandre Garcia 

(comentarista de política), Joelmir Beting (comentarista de economia) e Juca Kfouri 

(comentarista de esporte) foram alguns dos que já passaram pela bancada. 

Muitos jornalistas que ainda apresentam telejornais já fizeram parte do telejornal 

ao longo dos seus 29 anos. Renato Machado, Carlos Monforte, Eliakim Araújo, Leila 

Cordeiro, William Bonner, Lílian Witte Fibe, Mônica Waldvogel, Sandra Annenberg, 

Ana Paula Padrão, entre outros. 

 

 
Figura 2: Mônica Waldvogel na bancada do  

Jornal da Globo nos anos 90 
 

Atualmente, o Jornal da Globo é apresentado por Christiane Pelajo e William 

Waack, além dos comentaristas Arnaldo Jabor, Carlos Alberto Sardenberg e Luis 

Roberto. 

As reportagens veiculadas nos dias de hoje não fogem à regra do que foi no seu 

passado: um resumo do que foi notícia no dia, notícias sobre política, economia, 

cultura e esporte dão a tônica do programa.  
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3 A INFORMAÇÃO NA MATRIZ DISPOSITIVA DOS TELEJORNAIS 

 

Estruturar um telejornal a partir das notícias que chegam à redação é o ponto 

inicial na sua construção e formatação. Porém, antes da sua formatação final, o 

telejornal pode ser dividido em gêneros e formatos distintos um dos outros. “Os 

gêneros são divididos em dois: o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo. O 

informativo é formado de notas, notícias, reportagens, entrevistas e indicadores. Já o 

opinativo ganha espaço em editoriais, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e carta.” (REZENDE, 2000, p. 144).  

Na análise dos gêneros nos telejornais Hoje e Globo, há diferenças na sua 

apresentação ao telespectador. No primeiro, o opinativo é desenvolvido pelos próprios 

apresentadores/jornalistas da bancada. No segundo, os apresentadores abstêm-se deste 

formato, cabendo apenas a leitura do editorial na abertura do telejornal e deixando para 

os comentaristas Arnaldo Jabor, Carlos Alberto Sardenberg e Luis Roberto cumprirem 

o papel de expor o que se entende como pensamentos ou idéias próprias. 

Nesta mistura dos gêneros nos dois telejornais é que as diferenças aparecem. Em 

Jornal Hoje, os apresentadores Evaristo Costa e Sandra Annenberg interagem, numa 

descontraída conversa emitindo, ao telespectador opiniões sobre um determinado tema 

exibido na reportagem anterior. Característica recorrente e formalmente não-definida 

em Jornal Hoje. Já em Jornal da Globo, o gênero opinativo é bem definido e marcante 

pelos comentaristas específicos daquele telejornal. A opinião não cabe aos 

apresentadores, salvo o editorial, lido por eles na abertura. Ali, é explicitada a opinião 

da emissora. No que se refere ao gênero jornalismo informativo, ambos os telejornais da 

Rede Globo produzem todos os aspectos deste formato, como vemos detalhados na 

tabela a seguir. 

 
Tabela 1: Os componentes do gênero jornalismo informativo de acordo com REZENDE (2000). 

Nota 

É o texto bem resumido de um fato lido sempre pelo apresentador. Ele 

pode ser dividido em nota pelada, sem imagens, ou nota coberta, com 

imagens. 

Notícia 
É o texto mais completo que a nota, lida pelo apresentador ao vivo e 

com imagens. 

Reportagem É um produto de informação jornalística que fornece elementos capazes 
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de compreender o fato. Ele é composto da cabeça da reportagem, off, 

sonora, passagem e pé. 

Entrevista 
É o questionamento de perguntas do jornalista com a pessoa com quem 

ele está conversando sobre um determinado tema. 

Indicador 

Matérias baseadas em dados objetivos que indicam tendências ou 

resultados de natureza diversa, de utilidade para o telespectador em 

eventuais tomadas de decisões, o que lhes dá o sentido de um 

jornalismo de serviço. 

Tabela 2: Os componentes do gênero jornalismo opinativo de acordo com REZENDE (2000). 

 

Editorial É o texto lido pelo apresentador que emite a opinião da emissora. 

Comentário 
É a opinião de um jornalista especializado sobre um determinado 

assunto/tema. 

Crônica 
É uma visão pessoal de um fato jornalístico, baseado na produção 

literária. 

Para a construção de um texto para a televisão, o repórter leva em consideração 

diversos critérios, como as imagens e as informações verbais obtidas. Já para a edição 

da reportagem, é seguida uma estrutura pré-estabelecida pelos livros de jornalismo e 

que, segundo seus autores, constituem uma melhor visualização e absorção da 

informação na tentativa de retratar mais fielmente a realidade da cena dos 

acontecimentos. 

 “O formato de um programa pode apresentar-se de maneira combinada, a fim 

de reunir elementos de vários gêneros e assim possibilitar o surgimento de outros 

programas” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 46). Essa mistura dos gêneros e 

formatos está presente no telejornal e que norteia a informação de maneira a se tornar 

mais compreensível ao telespectador.  Dos quatro formatos do gênero informativo 

do jornalismo, numericamente a reportagem é o que mais se apresenta nos telejornais 

Hoje e Globo.  
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Tabela 3: Os componentes da estrutura das reportagens de acordo com REZENDE (2000). 

Cabeça da matéria 
É o texto do apresentador onde dá o gancho sobre o que se trata 

a matéria. 

Off 
Texto gravado pelo repórter ou apresentador para ser editado 

junto com as imagens da reportagem. 

Sonora 
É o trecho da reportagem onde o entrevistado expressa o seu 

depoimento. 

Passagem 
Parte da matéria onde o repórter aparece para dar a 

credibilidade de que ele estava no local do fato noticioso e/ou 
informar algo que não possui imagens. 

Pé Informação complementar feita pelo apresentador na bancada e 
que não foi dada na reportagem. 

 

A primeira etapa após a captação das imagens e entrevistas é a decupagem do 

material e a elaboração do texto para o off. Neste processo, o repórter já começa a 

filtrar o que pode ser relevante para o telespectador como informação e o que não 

serve para a reportagem. Essa atitude, por si só, já é a inserção do ponto de vista com 

que o jornalista absorva aquela notícia e de que forma ele poderá contar ao 

telespectador, se isentando e dando mais credibilidade à informação repassada. 

Nesta temporalidade, o repórter começa a definir e estruturar a cabeça da 

reportagem, separar as sonoras que irá usar e analisar a passagem feita por ele no local 

onde a notícia aconteceu, enfim, começa a “esqueletar” a sua reportagem. Essas etapas 

da estrutura da reportagem devem estabelecer padrões coerentes, a fim de que a 

informação seja compreendida por todos e de forma clara. As estruturas padrões são 

formadas por um off, que é coberto por imagens pré-selecionadas na decupagem. Além 

disso, entram as sonoras dos entrevistados e a passagem do repórter no local do fato. 

Para as edições das reportagens, a postura geralmente indicada é produzir um 

equilíbrio no tempo entre as sonoras e os offs. Se houver um desequilíbrio de tempo, 

talvez haja ritmos diferentes dentro da reportagem e isso influenciará na percepção da 

informação por parte do telespectador. Mas em se tratando de notícias/informação, a 

imagem pode, muitas vezes, quase “falar por si só”. Como um texto bem construído, 

pode relatar os fatos de modo convincente e adequado aos padrões de objetividade 

consagrados no campo jornalístico. 
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Toda a história possui começo, meio e fim, mas sua apresentação não é 
feita necessariamente nesta ordem. O estilo do repórter e do programa 
ajuda na concepção do formato da reportagem. Entretanto, devemos nos 
assegurar sempre de que o relato tenha comunicabilidade e preservar todas 
aquelas exigências básicas da clareza, objetividade e precisão (CURADO, 
2002, p. 95).  
 

As informações dispostas nos telejornais possuem aspectos inerentes ao meio 

televisivo, à imagem. É ela, junto do texto verbal, que produz a notícia, explorando 

essencialmente os sentidos da visão do telespectador. A TV possui uma linguagem que 

independe do conhecimento de um idioma ou da escrita. “A imagem é o signo mais 

acessível à compreensão humana” (PATERNOSTRO, 2006, p. 75). Essa associação da 

imagem com o som é ofertada diariamente para a residência de milhões de pessoas por 

meio dos telejornais, abrindo um leque de informações para que o telespectador absorva 

o que lhe diz respeito. Um enquadramento pode ter diversas interpretações a partir do 

ponto de vista de quem o assiste, mesmo que o objetivo seja, em tese, mostrar a cena 

como aconteceu na realidade.  

Cada emissora de televisão possui suas normas internas que orientam os 

telejornais sobre o modo como a informação deve ser apresentada, assim como escolhe 

os seus critérios de noticiabilidade da informação. “O que irá pesar para que uma 

reportagem vá ao ar são as imagens que a emissora possui do acontecimento. Porém, 

nada justifica que se sacrifique uma notícia importante porque dela não se dispõe de 

nenhuma imagem em movimento” (REZENDE, 2000, p. 53). Neste caso, a televisão 

utiliza-se da nota, um dos formatos do gênero jornalismo informativo, podendo 

transmitir a informação, estruturada dentro do telejornal, sem o uso da imagem. 

Um dos fatores aos quais os telejornais estão diretamente ligados é o tempo. Na 

TV, em se tratando de informação, cada segundo é precioso. Cada vez que é feita uma 

reportagem para ir ao ar, o jornalista já deve ter em mente o tempo que terá para a sua 

edição final, ou seja, o tempo de duração predeterminado para sua reportagem. Em 

média, dependendo da edição, os telejornais Hoje e Globo têm uma duração de 30 

minutos cada, divididos em gêneros e formatos anteriormente citados nas tabelas. 

Porém, cada telejornal estrutura sua edição levando em consideração fatores como o 

horário que irá ao ar, o conteúdo da informação apurada, o público alvo, a repercussão 

de uma notícia, entre outros. Assim como define qual a duração de cada reportagem, 

que também sofre variações de acordo com que notícia está sendo trabalhada e o perfil 

do telejornal.  
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Tabela 4: Tempo médio de duração das reportagens de um telejornal diário segundo CURADO (2002). 
Cabeça 15” segundos 
Off 1 20” a 30” segundos 

Sonora 1 10” a 15” segundos 
Passagem 15” a 20” segundos 
Sonora 2 12” a 20” segundos 

Off 2 10” a 15” segundos 

Tempo Total 1’05”  a  1’30” 
 
Toda a estrutura de construção de um telejornal, tanto das reportagens que irão 

ao ar quanto ao tempo de cada uma delas, é definida no espelho, que sintetiza a 

organização do telejornal em blocos, a ordem das matérias em cada bloco, bem como 

dos intervalos comerciais, das chamadas e do enceramento (REZENDE, 2000, p. 146). 

Essa organização facilita o trabalho do editor-chefe do telejornal para ter uma visão 

total do tempo das reportagens. O espelho, ao longo do dia e antes do telejornal ser 

exibido, sofre diversas alterações devido aos desdobramentos dos fatos que refletem 

diretamente na sua estruturação. Essa pré-construção se convencionou a chamar de 

pré-espelho. 

Todo o telejornal é composto na sua abertura por uma escalada, que são 

manchetes e frases que chamam a atenção dos telespectadores para os temas que o 

telejornal irá abordar. A ordem é firmar um contrato de modo a prender a sua atenção 

do início ao fim. E no final de cada bloco é utilizado o teaser, um texto curto relatando 

uma determinada reportagem e que será exibida no próximo bloco. Assim como a 

escalada, o teaser também tem a função de despertar a curiosidade do telespectador 

sobre determinados assuntos que serão abordados em seguida.  

Esse processo de estruturação jornalística da construção do espelho é muito 

utilizado pelos telejornais Hoje e Globo e que colocam à frente do telespectador as 

informações que são destaques no telejornal. Essas informações dispostas nos 

programas jornalísticos são definidas por Aronchi De Souza (2004, p. 92) como 

apenas uma, das cinco categorias por ele definida: o entretenimento, a informação, 

educação, publicidade e outros. Segundo o autor, os gêneros da categoria informação 

são os debates, documentários, entrevistas e os telejornais. Direcionei meus estudos 

apenas na categoria informação do gênero telejornal para definir a matriz dispositiva 

usada nos telejornais.  
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Os telejornais cada vez mais vêm aumentando a sua importância dentro da 

grade de programação das emissoras, haja vista a necessidade de a população conhecer 

os fatos que a cercam. Essa importância se mostra no alcance e o grande número de 

pessoas que têm acesso à TV como meio de comunicação no Brasil. Esta combinação 

de fatores a torna algo inerente à vida da população. Essa identificação parece ser a 

busca por um referencial de veracidade para os acontecimentos, e assim o telejornal é 

o produto de informação de maior impacto na atualidade. “Pelo telejornal, a TV cria e 

procura dar visibilidade a uma experiência coletiva de nação” (BECKER, 2005, p. 16). 

Essa criação da TV, citada pela autora, faz referência à busca das informações para 

serem dispostas ao telespectador por parte dos telejornais, em que cada telespectador 

pode se servir do que achar próprio, e cabe somente a ele fazer  a escolha do que irá 

assistir e absorver para sua existência. 

Nesse panorama, as emissoras buscam introduzir cada vez mais os telejornais 

em sua grade de programação, procurando mostrar ao telespectador uma seleção do 

que acontece no mundo. E nesse sentido, “as grades podem deixar de apresentar um ou 

outro gênero, mas o telejornalismo ocupa espaço e visibilidade fundamentais para o 

conceito de rede de televisão” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 92). Essa inserção 

cada vez maior dos telejornais nas emissoras é boa para o telespectador, que tem em 

suas mãos um leque de opções na busca por informações mais ou menos aprofundadas 

e, claro, diversas formas de relatar um único fato. 

 

3.1 OS MODOS DISCURSIVOS 

 

O jornalista, ao escrever um texto para ser lido na TV, agrega conjunturas 

informativas que norteiam o receptor a um melhor entendimento dos fatos, 

movimentando até inconscientemente, para quem lê, o que está escondido naquele texto, 

mas que tem poder de induzir algum pensamento diante do fato.   

 
Para manipular, é preciso um agente da manipulação que tenha um projeto e 
uma tática, mas é preciso também um manipulado. Como o manipulador não 
tem interesse em declarar sua intenção, é somente através da vítima do 
engodo que se pode concluir que existe uma manipulação. A questão, então, 
é saber quem é o manipulado, fato que, para as mídias, remete à questão de 
saber quem é o alvo da informação (CHARAUDEAU, 2006, p. 18). 
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Contudo, não considero a manipulação um engodo, mas sim uma forma de 

produção de sentidos. Para isso, faz-se necessário a manipulação dos telespectadores 

através da intenção de quem irá manipular. A produção de sentidos telejornalistico tem 

uma direção, um objetivo a ser atingido, um caminho a percorrer até o seu destino final. 

Estruturar uma noticia sobe a ótica da manipulação é uma forma de conduzir a 

informação por meio das personagens dos jornalistas, com a finalidade de que o texto 

lido prenda a atenção de quem está à frente da televisão. Esta encenação televisiva 

deve levar em conta o público que o telejornal quer atingir. E, claro, todo o programa, 

antes de ser veiculado, analisa seu público alvo.  

Para Vizeu (2005, p. 39), é no interior do processo discursivo, por meio de 

múltiplas operações articuladas pelos processos da própria linguagem, que a audiência 

é construída antecipadamente. Não é diferente com os telejornais Hoje e Globo, cada 

um tem um receptor específico para o qual devem ser trabalhadas as construções 

textuais que serão apresentadas em leitura. Já para Rezende (2000, p. 36), o discurso 

da TV se estabelece como que um contato permanente entre o emissor e o receptor, por 

meio de um espetáculo contínuo levado diretamente ao telespectador, que o recebe no 

aconchego do meio familiar. Esse espetáculo diário da notícia fomenta o público a 

querer cada vez mais assistir ao telejornal, devido às proporções às quais é elevada a 

informação.  

O discurso na TV segue regras que condizem com o meio em que ele é 

produzido, ou seja, o texto deve ser claro e com frases curtas, isso porque o 

telespectador não terá como voltar o telejornal para assisti-lo novamente. O ritmo é 

fundamental no texto de TV. “Ao ritmo do texto, o telespectador capta a mensagem, 

apreende a informação” (PATERNOSTRO, 2006, p. 80). Todo este cuidado acerca do 

discurso televisivo é para que a mensagem entre o emissor e o receptor seja 

compreendida, sem ruídos no que se quer informar.  

Para Peruzzolo (2004, p.24) “comunicar é estabelecer uma relação entre uma 

pessoa e outra para compartilhar uma mensagem, que pode desdobrar-se em uma série 

de outras.” O desdobramento citado pelo autor vem pela tematização que circula nas 

reportagens. Esse tratamento varia entre os telejornais Hoje e Globo, seja por meio da 

complementação de uma determinada informação ou de se dar destaque a outros 

fatores que não foram explorados anteriormente pela reportagem. O fato é saber o que 
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se deve alterar na linguagem e como se deve alterar a construção textual. Podemos 

exemplificar o questionamento no seguinte trecho: 

 
A linguagem é considerada como uma forma de ação; cada ato de fala é 
inseparável de uma instituição, aquela que este ato pressupõe pelo simples 
fato de ser realizado. Ao dar uma ordem, por exemplo, coloco-me na 
posição daquele que está habilitado a fazê-lo e coloco meu interlocutor na 
posição daquele que deve obedecer (MAINGUENEAU, 1997, p. 29). 

                                                                  

Os telejornais Hoje e Globo apresentam uma linguagem direta e usam o verbos 

em 3ª pessoa, o que confere um efeito de objetividade à enunciação. Na cultura 

profissional telejornalística, a objetividade do texto é fundamental para a compreensão 

da informação que se quer transmitir, não deixando espaços para frases que confundam 

o telespectador. Esta objetividade elimina o ruído entre o emissor e o receptor. Em 

televisão, tratando-se de telejornal, a mensagem a ser transmitida tem que ser a mais 

clara e objetiva possível, uma vez que o telespectador não terá a possibilidade de 

assistir novamente o que não conseguiu entender. 

Mais do que falar somente ou somente escrever, ao informar na TV, o 

profissional deve ter em mente a complexidade do texto híbrido que deve formatar. O 

casamento do texto com a imagem reforça a compreensão da informação e traz 

consigo o que está guardado na mente do telespectador. As impressões que temos do 

mundo estão no nosso subconsciente e mesmo sem visualizarmos as imagens, 

simplesmente escutando uma reportagem da TV, podemos construir mentalmente os 

fatos que estão sendo falados. Essa é a percepção mental que guardamos do mundo. 

Mas essa capacidade de mentalização se altera com a TV porque temos de partir de 

uma construção da imagem já determinada, conjugado com o texto lido pelo repórter. 

Resta-nos atribuir sentidos ao texto em questão pela definição mental que criamos ao 

longo da vida. 

A televisão está apoiada inerentemente nas imagens e, no entanto, só 

caracteriza-se como o veículo consagrado desde os anos 50 quando utiliza-se do texto 

verbal. “A câmera pode enfatizar ou revelar novos significados que ajudem a 

esclarecer uma informação. A subjetividade com que a imagem é feita economiza 

muito texto” (CURADO, 2002, pág. 109). Porém, é o uso do verbo na 1ª ou 2ª pessoa 

que aproxima abertamente o enunciador do telejornal. E se, por um lado, a 1ª e 2ª 

pessoa impregnam de subjetividade e parcialidade o enunciado, fabricam também “a 
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credibilidade da experiência ou do fato vivido, porque simulam a narração do fato 

acontecido e da experiência por quem os viveu” (PERUZZOLO, 2004, p. 162). Jornal 

Hoje usa este artifício para consolidar e cativar seu público. No exemplo abaixo, os 

apresentadores Evaristo Costa e Sandra Annenberg, interagem entre si e com o 

público, chamando o telespectador para fazer parte do telejornal.  

 

 
Figura 3: A interação entre Evaristo e Sandra 

 

A interação dos apresentadores com o telespectador no Jornal Hoje é uma clara 

mostra da estratégia aplicada para cativar quem está assistindo e aproximar o telejornal 

do público. “É por meio dos textos que se travam as batalhas que, no nosso dia-a-dia, 

levam os participantes de um processo comunicacional a procurar dar a última palavra, 

isto é, a ter reconhecido pelos receptores o aspecto hegemônico do seu discurso” 

(PINTO, 2002, p. 28). Essa aproximação com o telespectador, de forma harmônica, em 

uma conversa descontraída e com opiniões próprias do cotidiano da vida dos 

apresentadores sobre as reportagens apresentadas, entra na casa do público de forma 

íntima, fazendo-o sentir-se parte do telejornal, criando um vínculo de aproximação 

entre o emissor e o receptor. Pela própria linha de conduta do telejornal, mais voltada 

para uma prestação de serviço ao telespectador, com matérias frias e de cunho 

esclarecedor de dúvidas do dia-a-dia da sociedade.  

Na edição de 16 de junho de 2008, Jornal Hoje legitima os posicionamentos 

acima, exibindo a reportagem sobre a “Sexualidade na Juventude”. Um tema que 

envolve a família e que traz, na forma textual, artifícios para aproximação do 

telespectador em torna das informações do Brasil e do mundo.                            
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Figura 4: Na bancada do Jornal Hoje, o jogo de enquadramentos 

 
Sandra Annenberg (cabeça) - Uma pesquisa feita em 21 países revela que os 
jovens brasileiros estão mal em matéria de prevenção contra a gravidez e 
doenças transmitidas pelo sexo, mas vão muito bem quando se trata de 
informação e satisfação sexual. 
 
Gioconda Brasil (passagem) - No Brasil, assim como no mundo, os amigos 
são os primeiros com quem se conversa sobre sexo (...) 
 
Sandra Annenberg - (...) nós vimos na reportagem que a educação sexual 
formal no Brasil começa com treze anos e a pesquisa indicaria começar com 
dez anos de idade (...) 

 

A cabeça da reportagem, apresentada por Sandra Annenberg, inicia em um 

enquadramento aberto, que pode ser associado à amplitude do tema da reportagem. 

Quando o uso da palavra “mas” entra como contraponto e complemento da cabeça, o 

enquadramento também muda, fechando para um plano médio. O “mas”, vem para 

inserir uma realidade que contradiz o que se falou antes, mudando a informação e o 

enquadramento para um plano fechado, para que possa, o emissor e receptor, olharem 

nos olhos, frente à frente, dando mais atenção ao tema tratado. Num esclarecimento 

maior, o entrevistado é inserido no telejornal para uma “conversa” com o telespectador 

e o uso da frase “nós vimos”, aproxima o público com o telejornal, como uma verdade 

prestadora de serviços. 

Para Becker (2005, p. 47), é necessário destacar os procedimentos específicos 

dos noticiários para apresentar a realidade, assim como a sua pretensão de expressar 

experiências totalizadoras, buscando construir uma reflexão e um saber crítico, capaz 

de contribuir para reavaliarmos o mundo que conhecemos e produzimos através da 

mídia. Segundo Vizeu (2008), essa importância vem pelo fato constatado de que 56% 

da população pauta sua vida, suas crenças e saberes sobre o mundo com base no 

conhecimento passado pelos telejornais. Desse modo, o olhar para o mundo está 

voltado para a realidade apresentada pela televisão, tomando como verdadeiro o que é 

informado nos telejornais.  
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A realidade construída no texto para um telejornal produz diversos sentidos, 

transformando um fato em notícia e optando por modos de dizer como podemos 

exemplificar através do trecho abaixo: 
 

Do ponto de vista semiótico, é preciso ter claro que os telejornais, ao 
promoverem os acontecimentos enquanto os dizem e mostram, fazem 
emergir uma verdade que é discursiva e que, portanto, não coincide, 
obrigatoriamente, com a verdade dos fatos: trata-se de operações discursivas 
que produzem isso sim, efeitos de sentido (DUARTE, 2007, p. 50). 

 

No Jornal da Globo, é eminente o uso da 3ª pessoa na construção do texto para 

ser lido no telejornal. “Ao usar uma linguagem na terceira pessoa o sujeito dá a ilusão 

de estar longe, sem nada ter a ver com o que é dito” (PERUZZOLO, 2004, p. 163). Em 

nenhum momento, exceto quando dividem a bancada com os comentaristas, os 

apresentadores utilizam o verbo na 1ª ou 2ª pessoa, o que deixa o telejornal mais 

objetivo nas informações que está transmitindo.  

Durante o telejornal, a encenação textual e de convívio harmônico que acontece 

no Jornal Hoje entre Evaristo Costa e Sandra Annenberg, saem de cena quando 

Christiane Pelajo e William Waack vão ao ar no Jornal da Globo. Esta forma de conduta 

para veicular as notícias tem relação direta com a faixa de público que o programa 

atinge e com a linha editorial proposta pela Rede Globo para o telejornal. 

 
Figura 5: A seriedade na veiculação das notícias 

 

Esta seriedade com que é conduzida a informação integra as estratégias 

discursivas, como podemos mostrar no trecho abaixo: 

 
Buscando corresponder ao regime de crença proposto, a televisão procura 
cercar-se de estratégias discursivas e mecanismos expressivos que garantam 
os efeitos de sentido, de verdade, autenticidade, credibilidade de que carece. 
Dentre essas estratégias, a conferência de um tom de seriedade vem 
parecendo imprescindível. À seriedade aliam-se outros tons, como 
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formalidade, contração, distanciamento, profundidade, regularidade, entre 
outros (DUARTE, 2007, p. 51). 

 

Apesar desta formalidade (afastamento, em 3ª pessoa) com que é tratada a 

informação no Jornal da Globo, há partes do programa em que é costumeiro o uso da 1ª 

e 2ª pessoa. Aí nos surgem exemplo de fala opinativa como pode observar por meio dos 

comentaristas fixos que o telejornal possui. 

 

 
Figura 6: Fora da bancada, o uso do plano americano para 

o enquadramento do comentarista Arnaldo Jabor 
 

 
Arnaldo Jabor - O morro da Providência foi o escândalo dessa semana, que 
já nos fez esquecer o vexame da venda da Varig, que já nos fizeram 
esquecer as denúncias sobre a Polícia Civil no Rio (...) 

 
No exemplo acima, Jabor cita de experiências próprias para contextualizar a 

informação. As frases “que já nos fazem” e “que já nos fizeram” incluem o 

telespectador na fala do comentarista, que por muitas vezes, carrega em seus 

comentários dúvidas do público. “O comentarista, além de explicar os acontecimentos e 

problemas, orienta o público, que pode conferir ao seu trabalho uma conotação de 

jornalismo de serviço” (REZENDE, 2000, p. 158). É nele que o público busca um 

parâmetro para constatar e comparar as informações que estão na mídia, já essa 

referência dos fatos reportados anteriormente vai na contramão do formato mosaico da 

disposição diária das informações midiáticas. 

Outra estratégia discursiva que aproxima o telespectador dos telejornais, e que é 

usada tanto pelo Jornal Hoje como o da Globo, é a formalização dos contratos de 

leitura. Essa estratégia é aplicada por meio de vinhetas estabelecidas para identificar 

algumas reportagens que são veiculadas nos telejornais e que prendem a atenção do 
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telespectador para conferir o desdobramento da reportagem ao longo do programa ou 

para marcar uma série durante a semana.  

 

         
Figura 7: Algumas vinhetas utilizadas pelos dois telejornais como forma de contrato de leitura 

 
Este recurso visual usado no telejornalismo pode ser definido também como 

selo, que é uma ilustração criada pela editoria de arte que identifica o assunto ou notícia 

veiculada em sucessivas edições de um telejornal. “Algumas vezes, pode representar 

também uma seção permanente do noticiário, como as informações sobre o movimento 

do mercado financeiro ou previsões de meteorologia. Em geral, principalmente nesses 

casos, uma vinheta sonora se conjuga como o selo” (REZENDE, 2000, p. 151). No 

exemplo a seguir podemos destacar essa ferramenta para a aproximação do 

telespectador no uso da vinheta no Jornal hoje do dia 16 de junho de 2008. 

 

 
Figura 8: Vinheta semanal usada pelo Jornal Hoje 

 

Sandra Annenberg (cabeça) - Um alerta importante da associação brasileira 
de defesa do consumidor, há excesso de água em alguns peixes congelados e 
algumas embalagens não contém o produto indicado no rótulo. A 
reportagem que você vai assistir agora foi sugerida pelos nossos 
telespectadores.  

 
 
Neste exemplo, o Jornal Hoje utiliza da sua linha editorial de prestação de 

serviço para construir a informação através da alusão aos anseios do público que assiste 

ao telejornal ou da sua audiência presumida. Para marcar esta série semanal, usa-se a 

vinheta com a frase “Você faz a notícia”, formalizando o telespectador um integrante na 

construção diária do telejornal. Na inserção da cabeça da reportagem, o uso da frase 
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“um alerta importante” destaca e chama a atenção para o que será apresentado em 

seguida, valorizando o discurso e a informação. Ao final da cabeça, Sandra Annenberg 

ressalta a informação da vinheta de que a reportagem foi sugerida pelo telespectador e 

aceita pela produção do telejornal.  

Ao final da reportagem, o Jornal Hoje abre espaço novamente para o público 

participar enviando sugestões de reportagem acessando o site.  

 

 
Figura 9: Divulgação do site para o telespectador 

 
Esse processo de participação do público para a transformação de um fato em 

reportagem, e nela inseridas formas discursivas do próprio telejornal, é refletido por 

Charaudeau: 
O “mundo a descrever” é o lugar onde se encontra o “acontecimento bruto” 
e o processo de transformação consiste, para a instância midiática, em fazer 
passar o acontecimento de um estado bruto, ao estado de mundo midiático 
construído, isto é, de notícia; isso ocorre sob a dependência do processo de 
transação, que consiste, para a instância midiática, em construir a notícia em 
função de como ela imagina a instância receptora, a qual, por sua vez, 
reinterpreta a notícia à sua maneira (CHARAUDEAU, 2006, p. 114).  

 

A tônica discursiva do Jornal Hoje é baseada nas informações úteis para o 

cotidiano do consumidor, com reportagens que orientam a vida dos telespectadores. 

Diferente do Jornal da Globo que - por mais que tenha semelhanças com o Jornal Hoje - 

como vimos anteriormente, dá ênfase na política nacional e internacional, assim como 

em temas econômicos e um resumo dos acontecimentos do dia.  

 

3.1.1 As cores como informação  

 

Ao longo dos anos, nota-se um maior cuidado sobre as distribuições das cores na 

construção da informação jornalística. Essa preocupação cresce tanto no meio impresso, 

quanto no televisivo, e na internet. Na busca por uma melhor compreensão das cores e o 
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que elas representam em termos de informação, busca-se uma harmonia na seleção e 

espaço que elas ocupam dentro do cenário telejornalístico. Por mais que pareça apenas 

uma combinação das cores entre si, elas dizem muito mais que isso: resultam em 

informações ao telespectador, que podem ser absorvidas de diferentes interpretações. 

Em análise as cores utilizadas pelos telejornais Hoje e Globo, podemos definir a 

seleção delas nos itens abaixo: 

Em Jornal Hoje, valoriza-se a cor quente, variando nos tons mais claros e mais 

escuros a partir da base monocromática amarela. 

 

     
Figura 10: Logotipo e estúdio do Jornal Hoje em imagem aberta 

 
 

 
Figura 11: Seleção das cores utilizadas no Jornal Hoje 

 
 
 

O Jornal da Globo utiliza-se de cores frias, variando nos tons mais claros e mais 

escuros a partir da base monocromática azul. 

 

     
Figura 12: Logotipo e estúdio do Jornal da Globo em imagem aberta 
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Figura 13: Seleção das cores utilizadas no Jornal da Globo 

 

A predominância de cores, como observado acima, nos tons amarelo no Jornal 

Hoje e azul no Jornal da Globo, tem uma simbologia característica de cada um quanto 

ao horário de veiculação dos telejornais. O primeiro, veiculado na primeira hora da 

tarde, mostra cores quentes fazendo referência ao sol, ao início da tarde. O segundo, 

exibido à noite, usa cores pesadas em referência à escuridão do início da madrugada, à 

falta luminosidade à luz da lua que predomina, em diversas matizes 

“A cor é uma informação visual, causada pó um estímulo físico, percebida pelos 

olhos e decodificada pelo cérebro” (GUIMARÃES, 2000, p. 12). Cada cor dos indica 

algo ou uma comparação dela que é armazenada em nossa mente como modo de 

informação. A ela podem ser associados diversos sentidos, a depender do nosso 

repertório. 

Nos telejornais, as cores cumprem a função de informar a partir dos modos 

como elas estão dispostas no vídeo. A variação de tons parece colaborar para diminuir o 

risco de um desvio da atenção por parte do telespectador para o cenário, já que o 

destaque tem que estar para a notícia. 

A capacidade que a cor tem de informar advém do potencial de sua linguagem, 

como podemos observar a partir de Farina: 

 
Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 
tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 
impressiona a retina. É sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois, 
tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, 
de construir uma linguagem que comunique uma idéia (FARINA, 1986, p. 
27). 

 
Para cada cor, há uma construção simbólica da informação. Nos telejornais em 

estudo, a escolha da cor para a construção do cenário seguiu padrões de horário de 

exibição, público-alvo e a linha editorial adotada por eles. Podemos definir as sensações 

cromáticas das cores dos telejornais Hoje e Globo a partir das definições de associações 

de Farina (1986, p. 113). 
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Tabela 5: Sensações cromáticas das cores dos telejornais de acordo com FARINA (1986, p. 113) 

Amarelo 
Iluminação, esperança, adolescência, conforto, espontaneidade, 

variabilidade, originalidade. 

Azul 
Verdade, intelectualidade, serenidade, confiança, fidelidade, sentido, 

precaução, infinito. 

 

Quanto à faixa etária que simboliza cada cor, Farina (1986, p. 105) mostra uma 

pesquisa que alia o fator idade à preferência que o indivíduo manifesta sobre a cor. 

Tendo como base a pesquisa, também podemos definir as cores dos telejornais Hoje e 

Globo no quadro abaixo: 

 
   Tabela 6: Faixa etária que simboliza cada cor dos telejornais de acordo com FARINA (1986, p. 105) 

Laranja Período de 10 a 20 anos – idade da imaginação, excitação, 
aventura. 

Amarelo 
Período de 20 a 30 anos – idade da força, potência, 

arrogância. 

Azul 
Período de 40 a 50 anos – idade do pensamento e da 

inteligência. 

Lilás 
Período de 50 a 60 anos – idade do juízo, do misticismo, da 

lei. 

 

Esta classificação das cores quanto à faixa etária proposta por Farina ajuda a 

esclarecer alguns outros aspectos das linhas editoriais seguidas nos telejornais em 

estudo. Cada um adapta a estrutura do programa e suas reportagens conforme o público 

que assiste e sua idade. No entanto, “as cores apresentam características de peso, 

distância e movimento que, combinadas à proporção e localização das formas, 

constroem uma informação complexa cuja totalidade provoca reações diversas no 

observador” (GUIMARÃES, 2000, p. 75). Cada telespectador assimila a informação ao 

seu modo psicológico e a referências mentais incorporadas para cada cor.    

Em televisão, a câmera pode valorizar alguns aspectos do cenário conforme o 

seu enquadramento, tanto nas cores como na iluminação. “A imagem é construída por 

uma combinação de luz e sombra que revela volumes e formas. O excesso de uma ou de 

outra impede a visão” (CURADO, 2002, p. 109). O equilíbrio das cores, iluminação e 
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enquadramento produzem uma harmonia na hora de informar. Esse casamento perfeito 

propicia ao telespectador uma maior clareza e entendimento sobre a informação que o 

telejornal quer transmitir, não fazendo com que a informação seja colocada em segundo 

plano devido à atenção dada pelo telespectador a outros fatores relacionados à estrutura 

física do telejornal.       

                                                                                                                                                              

3.1.2 Construindo a identidade do telejornal     

 

Cada telejornal possui um estilo próprio de apresentar as informações, porém, 

dotados de regras e normas vistas anteriormente que dão sentido e clareza à informação. 

A forma textual, o ritmo, o enquadramento, a fala, entre outros, são atributos que se 

assemelham entre os telejornais. Em Jornal Hoje e Globo, a diferença fica na forma de 

conduzir o noticiário e a encenação articulada pelos apresentadores. Para Barbeiro 

(2005, p. 78), “o apresentador de programa jornalístico na TV não é artista nem notícia, 

trabalha com ela. O jornalista não é a estrela, faz parte de um processo da informação 

para contar um fato para o telespectador.” O apresentador acompanha e participa de 

todo os processos que compõem a estruturação do telejornal que irá ao ar em suas mais 

diferentes etapas de produção. Essa construção e suas rotinas diárias para colocar o 

telejornal no ar criam a identidade de um programa telejornalístico como o Jornal Hoje 

e Globo, como nos mostra o trecho abaixo: 

 
Como toda a técnica, as rotinas e procedimentos profissionais são em geral 
considerados ideologicamente neutros por seus usuários, mas é por meio 
deles que os participantes num processo de comunicação constroem suas 
identidades e relações mútuas e selecionam os conteúdos que estarão em 
jogo no evento comunicacional, deixando as marcas que nos textos 
produzidos levam à contextualização promovida pelo analista (PINTO, 
2002, p. 53). 
 

 
Essa marca relaciona-se com a afinidade entre os apresentadores e a relação 

deles com o telespectador a partir da identificação textual. Em Jornal Hoje, podemos 

verificar o fluxo comunicacional na relação entre os apresentadores Evaristo Costa com 

Sandra Annenberg, e deles com o telespectador, seja no relato de experiências próprias 

e no uso da primeira pessoa durante a apresentação do telejornal. Segundo Pinto (2002, 

p. 33), “o sujeito do enunciado ou emissor representado pelo pronome “eu”, é um 

personagem entre outros personagens que agem e falam.” O emissor se representa na 
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própria função de responsável pelo seu enunciado, mas em outros ele fala de si mesmo 

como uma pessoa do mundo. Neste caso, o público se identificará ou não com as suas 

construções textuais quando eles se dirigiram ao telespectador com os pronomes “tu” e 

“você”, selecionando as pessoas que assistem o telejornal e criando uma identidade 

própria. Para Peruzzolo (2004, p. 24), “quando duas pessoas se comunicam, há um 

relacionamento entre uma pessoa e outra pessoa. Esse relacionamento se faz 

mentalmente por uma representação da outra pessoa, e concretamente pela 

representação de uma mensagem, exprimindo uma informação.” Essa relação pode-se 

definir como o compartilhamento da informação, que se desdobrará em várias outras, 

especialmente a partir da inserção de outra pessoa, a do telespectador, que dali 

remanejará outros sentidos. 

Outro fator determinante para identificar os padrões de cada telejornal é o ritmo 

com que é conduzida a apresentação das notícias ao público. Para Paternostro (2006, p. 

80), “ao ritmo do texto, o telespectador capta a mensagem, apreende a informação. O 

ritmo favorece a concentração de quem está assistindo.” Para este ritmo, segundo ela, 

devem-se usar frases curtas e observar a pontuação no texto que será lido na bancada 

pelos apresentadores. Em Jornal Hoje, o ritmo da fala dos apresentadores demonstra 

algo mais calmo, mais tranqüilo, enquanto que em Jornal da Globo o ritmo é mais 

rápido, mais objetivo no uso de frases curtas. Em estudo recente sobre telejornal, é 

possível definir pelo trecho abaixo, os diferentes níveis de relações temporais. 

 
Nos telejornais, os diferentes níveis de relações temporais que, articulados 
aos tons, podem interferir na construção de sentidos do texto televisivo, 
envolvendo não só as condições de produção televisiva e o próprio produto, 
mas o horário ocupado pela emissão na grade de programação, a relação 
entre este horário e os acontecimentos e o conseqüente tratamento temporal 
e tonal conferido às notícias apresentadas, bem como as estratégias e 
configurações discursivas adotadas para traduzir essa articulação tempo/tom 
em sua manifestação textual (DUARTE, 2007, p. 37). 
 

 
A articulação do tempo/tom está diretamente relacionada ao horário de exibição 

dos telejornais ao modo da construção discursiva usados por eles para compor a 

ambientação adequada para aquele horário, configurando mais uma vez a identidade de 

cada telejornal. A relação entre os horários de apresentação desses telejornais, os 

acontecimentos do mundo exterior e as práticas sociais impõem. Segundo Duarte (2007, 

p.42), “tratamentos diferenciados do tempo aliado ao tom, na construção discursiva das 
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notícias a serem veiculadas. Acredita-se que os telejornais joguem estrategicamente 

com diferentes possibilidades, envolvendo relações temporais e tonais distintas.” 

A construção textual verbal é outro fator fundamental para podermos definir o 

modo como a notícia é tratada e como será colocada ao telespectador. No texto híbrido 

telejornalístico é que o público poderá se identificar com um ou com outro telejornal. 

Para Pinto (2002, p. 66), “nos textos verbais a caracterização das pessoas ou coisas 

referidas se restringe à apresentação das características necessárias e suficientes para 

identificação delas pelo receptor, enquanto que nas imagens todas as características 

aparentes das pessoas ou coisas referidas são mostradas.” Porém, a imagem nem sempre 

diz o que realmente as informações verbais tendem a informar, um complementa o outro 

na hora de montar a mensagem. 

Em Hoje e Globo, as identidades podem ser definidas pelos seus horários de 

exibição, pelas construções textuais, pelas linhas editoriais, pela interação ou não dos 

apresentadores na bancada, pelo cenário, pelas cores e pelo público-alvo de cada um 

deles. Este conjunto de fatores tem ligação direta com a forma com que a notícia é 

apresentada ao telespectador, criando um ambiente próprio e específico. 
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CAPÍTULO II 

4 DISTRIBUIÇÃO E DESDOBRAMENTOS DAS NOTÍCIAS  

Para uma melhor compreensão e distribuição do corpus estudado, faz-se 

necessária uma seleção e organização dos aspectos quantitativos e qualitativos dos 

telejornais Hoje e Globo. Esta divisão favorece a compreensão estrutural no 

tempo/espaço onde os telejornais estão inseridos, dando condições de avaliar as 

tematizações usadas nas editorias nos seus diferentes horários de veiculação, além de 

facilitar a obtenção de outras informações relevantes para a pesquisa. 

 
Tabela 7: Distribuição quantitativa no Jornal Hoje e Jornal da Globo das edições 16/06, 17/09, 18/06, 
19/06e 20/06 de 2008 de acordo com as categorias de Rezende (2000): 

Formato Jornal Hoje Jornal da Globo 

Reportagem 37 37 

Nota 4 peladas 
19 cobertas 

5 peladas 
14 cobertas 

Comentário 0 6 

Indicador 7 4 

 
Nestes primeiros dados apurados entre os dois telejornais, nota-se uma tendência 

de igualdade entre números de reportagens, nota e indicador, o que caracteriza uma 

estrutura quase que padrão entre eles. Diferentemente de outros telejornais da Rede 

Globo, os Jornais Hoje e Globo possuem semelhanças também nos tempos. Cada um 

ocupa, em média, 30 minutos na grade de programação da emissora. 

 No entanto, é especialmente no comentário que os telejornais mostram as suas 

diferenças. Por se tratar de um formato opinativo, o comentário ganha mais espaço no 

Jornal da Globo, que possui três comentaristas fixos, ao contrário do Jornal Hoje que 

não possui comentaristas. No Jornal da Globo, os comentaristas estão divididos em 

editorias de esporte com Luis Roberto, economia com Carlos Sardenberg e política com 

Arnaldo Jabor. Esta separação formaliza os espaços específicos para os comentários, 

como que dividindo o telejornal em opinativo (comentaristas) e informativo 

(reportagens). Os comentários em Jornal da Globo é um momento único no telejornal, 

separado em um só bloco, mostrando que somente aquele bloco é subjetivo no 

telejornal, como se todos os outros blocos não apresentassem subjetividades tanto nas 

palavras, quanto nas imagens. 
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Tabela 8: Distribuição qualitativa no Jornal Hoje das edições 16/06, 17/09, 18/06, 19/06e 20/06 de 2008 
de acordo com as categorias de Becker (2005): 

 Reportagem Nota 
pelada 

Nota 
coberta Comentário Indicador 

Hardnews 3 1 7 0 0 

Política 0 0 1 0 0 

Economia 3 0 0 0 4 

Brasil 9 0 5 0 0 

Esporte 1 0 0 0 0 

Internacional 6 3 3 0 0 

Outros 15 0 3 0 3 

Total 37 4 19 0 7 

 
 

Tabela 9: Distribuição qualitativa no Jornal da Globo das edições 16/06, 17/09, 18/06, 19/06e 20/06 de 
2008 de acordo com as categorias de Becker (2005): 

 Reportagem Nota 
pelada 

Nota 
coberta Comentário Indicador 

Hardnews 7 0 1 0 0 

Política 7 1 0 3 0 

Economia 3 1 1 1 4 

Brasil 5 1 2 0 0 

Esporte 5 0 4 1 0 

Internacional 7 2 5 1 0 

Outros 3 0 1 0 0 

Total 37 5 14 6 4 
 
Nas editorias como de Hardnews, Política, Esporte e Outros encontramos as 

diferenças nas reportagens de ambos. Esta diferença fica evidente, por exemplo, na 

exploração da editoria de Esportes, de acordo com o perfil editorial adotado pelo Jornal 

Hoje. O jornal não mantém diariamente notícias sobre o mundo esportivo, salvo 
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algumas exceções de eventos esportivos de grandes destaques nas mídias, como 

Olimpíadas e Copa do Mundo. Já no Jornal da Globo, esta editoria possui espaço 

constante não apenas em reportagens ou notas, mas no comentário semanal de Luis 

Roberto ao vivo na bancada, além dos gols da rodada dos campeonatos. 

São vários os aspectos que permitem percebermos as diferenças editoriais dos 

telejornais Hoje e Globo. No Jornal da Globo, os maiores espaços nas reportagens estão 

para Hardnews, Política e Internacional, enquanto no Jornal Hoje estão Brasil, Outros e 

Internacional. Segundo Becker (2005, p.94), destaca-se na categoria Outros, matérias 

sobre saúde, religião, comportamento e outros temas diversos, característico da linha 

editorial seguida pelo Jornal Hoje, de ser uma revista semanal prestadora de serviços ao 

público. No entanto, Barbeiro (2005, p. 114) ressalta que as reportagens de prestação de 

serviço devem ter a mesma qualidade, seriedade, exatidão e credibilidade do que 

qualquer outra matéria. No formato Comentário, a diferença entre os dois telejornais 

fica evidenciada. Jornal da Globo possui comentaristas fixos para relatar fatos e 

questões específicas das editorias de Esporte, Política e Economia durante a semana. 

 

4.1 AS REPORTAGENS E SUAS TEMATIZAÇÕES   

 

A estruturação diária de reportagens, quando tratado um mesmo assunto tanto no 

Jornal Hoje quanto no Jornal da Globo, pode sofrer alterações na sua composição 

textual verbal e imagética no espaço de tempo compreendido entre um e outro 

telejornal. Compreender a tematização de uma reportagem é entender de que forma a 

notícia é abordada na reportagem, podendo sofrer diversas formas de tratamento a partir 

de um ponto inicial. Há várias formas de contar uma notícia e é nessas variações que 

podemos analisar as diferenças e o seu espaço temático, como podemos citar no trecho 

abaixo: 

 
Propomos chamar a “notícia” a um conjunto de informações que se 
relaciona a um mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade, 
proveniente de uma determinada fonte e podendo ser diversamente tratado. 
Um mesmo espaço temático: significa que o acontecimento, de algum modo, 
é um fato que se inscreve num certo domínio do espaço público, e que pode 
ser reportado sob a forma de um minirelato (CHARAUDEAU, 2006, p. 
132). 
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A tematização inicia-se na construção do que será a notícia ou o fato, levando 

em consideração os caminhos e como será feita a efetiva elaboração da notícia. Um 

conjunto de idéias acerca de uma notícia, fato ou circunstância, caracteriza o tema que 

será abordado, trabalhado ou regido para dar sentido à informação. 

 
Tema é um assunto; e assunto é uma idéia ou núcleo delas que sustenta um 
pensamento sobre o modo de ser, fazer, crer, sentir e/ou pensar de um 
sujeito. Tema quer dizer aquele valor ou valores de que se fala. Por isso 
dizemos que um tema é a proposição de uma idéia-motivo com a qual se 
desenvolve uma composição significante a respeito de sujeitos, feito de 
modo narrativo (PERUZZOLO, 2004, p. 191) 

 
Para uma melhor compreensão das tematizações nos telejornais em estudo, a 

seleção das notícias de mesmo tema torna-se produtiva para a pesquisa, pois permite a 

verificação da continuidade da abordagem gente ao largo espaço de tempo entre uma 

edição e outra. O quadro abaixo define a quantidade de notícias, tanto notas quanto 

reportagens, que foram veiculadas nos telejornais Hoje e Globo entre os dias 16/06 à 

20/06 com mesma pauta. 
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Tabela 10: A distribuição temática dos telejornais Hoje e Globo ao longo da semana entre os dias 16/06 a 
20/06/2008 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 

Jo
rn

al
 H

oj
e 

- Prisão dos 
militares do 

Exército 
(reportagem) 

 
- Renúncia 
prefeito de 

Juiz de Fora 
(nota coberta) 

 
- Lançamento 
HDTV Globo 
(nota coberta) 

-Versão dos 
advogados 

dos militares 
do Exército 

(reportagem) 
 

- Depoimento 
caso 

Isabela(nota 
coberta) 

 
- Cessar fogo 
Israel (nota 

pelada) 

- Vítimas do 
Exército 

(reportagem) 
- Caso Isabela 
(nota coberta) 
-Japoneses no 

Brasil 
(reportagem) 

- Japoneses em 
SP (nota 
coberta) 

- Expulsão de 
imigrantes 

(reportagem) 
- Seleção 
brasileira 

(reportagem) 

-Indiciamento 
dos militares 
do Exército 

(reportagem) 

- Polícia 
Federal 

investiga 
PAC 

(reportagem) 
 

- Exército na 
favela 

(reportagem) 
 

- Gravidez 
simultânea 

(nota coberta) 
 

- Imigração 
japonesa 

(nota coberta) 

Jo
rn

al
 d

a 
G

lo
bo

 

- Moradores 
entram em 

conflito com o 
Exército 

(reportagem) 
- Renúncia do 

prefeito de 
Juiz de Fora 
(reportagem) 

 

- Lançamento 
HDTV Globo 
(reportagem) 

- Desculpas 
de Jobim para 

as famílias 
das vítimas do 

Exército 
(reportagem) 
- Depoimento 

caso Isabel 
(reportagem) 
- Cessar fogo 
Israel (nota 

coberta) 

- Retirada do 
Exército 

(reportagem) 
- Jogos 

eliminatórias 
(reportagem) 
- Caso Isabela 
(reportagem) 

- Deportação de 
imigrantes (nota 

pelada) 
- Imigração 

japonesa (nota 
coberta) 

- Retirada do 
Exército da 

favela 
(reportagem) 

- Caso 
Exército 

(reportagem) 
- Imigração 

japonesa 
(nota coberta) 

- Gravidez 
simultânea 

(reportagem) 
- Polícia 
Federal 

investiga 
PAC 

(reportagem) 

Com base nos dados da tabela acima, identifica-se um maior número de notas 

peladas veiculadas no Jornal Hoje do que no Jornal da Globo em relação a mesma 

informação. Esta verificação aponta dois caminhos. Um deles pressupõe que as notas 

veiculadas no telejornal da tarde não possuem imagens, por isso são notas peladas. 

Outra hipótese é de que o fato é recente e o curto espaço de tempo não possibilitou a 

construção de uma reportagem; o que com o transcorrer do tempo, entre um telejornal e 

o outro, foi possível fazer.  
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A incidência do tempo na construção de uma reportagem ou nota é notória na 

veiculação de informações em telejornais de horários diferentes, tendo em vista os 

desdobramentos dos fatos entre tarde e a noite. A incidência do tempo para a construção 

do tema da informação pode ser exemplificados no texto abaixo: 

 
Sandra Annenberg (nota pelada) - O ministério das relações exteriores do 
Egito anunciou hoje que Israel e o Ramás negociam um cessar-fogo por 6 
meses. O acordo, mediado pelo Egito, não foi confirmado oficialmente por 
autoridades israelenses. O grupo palestino já teria aceitado a trégua que 
começaria nos próximos 3 dias, segundo a rede de TV CNN. 

 

   
Figura 14: Imagens da nota coberta da edição do dia 17/06/08 do Jornal da Globo 

William Waack (nota coberta) - Israel e o grupo radical islâmico Ramás 
anunciaram um cessar-fogo pelos próximos 6 meses mediado pelo vizinho 
Egito. Inicialmente Israel se compromete a não atacar a Faixa de Gaza 
dominada pelo Ramás. E por sua vez prometeu não atirar foguetes sobre 
cidades israelenses. Se o cessar-fogo for mantido, Israel diz que suspenderá 
a parte do bloqueio imposto a Faixa de Gaza. O governo israelense esta 
sobre forte pressão política interna para atacar a Faixa de Gaza numa grande 
operação militar ou negociar com o Ramás algum tipo de cessar-fogo que os 
palestinos preferem chamar de período de calma. Israel não conseguiu a 
libertação imediata de um soldado seqüestrado a 2 anos e o Ramás aceitou 
que a trégua se limite apenas a Faixa de Gaza. 

 

Na análise da informação acima, exibida no Jornal Hoje do dia 17/06 sob forma 

de nota pelada e no Jornal da Globo, do mesmo dia, como uma nota coberta, o tema 

central da notícia é o cessar-fogo entre Israel e o Ramás. Na construção textual, a 

informação no Jornal da Globo é mais completa do que no Jornal Hoje. A hipótese é 

que devido ao aprofundamento dado e pelo espaço de tempo entre o telejornal da noite 

em relação ao da tarde para cobrir a informação, seja mais bem trabalhada textualmente 

como imageticamente.  

Na construção da nota para o Jornal Hoje é passada, através das frases “não foi 

confirmado oficialmente por autoridades israelenses” e “segundo a rede de TV CNN”, a 

idéia de que é uma informação que pode a vir sofrer alterações porque não é uma notícia 

confirmada pelas autoridades oficiais e, portanto, o telejornal isenta-se e coloca a sua 
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fonte sendo a responsável pela notícia preliminar.  Isso torna-se patente pelo uso bem 

marcado da 3ª pessoa. Já no Jornal da Globo, a notícia ganha um desenrolar dos fatos e 

proporções maiores, atribuindo a Israel e ao Ramás a confirmação da notícia. Segundo 

Charaudeau (2006, p.137) “a seleção dos acontecimentos, operadas pelas mídias, impõe 

um certo recorte do espaço público e uma certa configuração do acontecimento.” A co-

temporalidade dos fatos é que define a notícia como atualidade, onde a mídia deve dar 

conta de reportar os fatos. Essa cadeia temporal pode ser mais bem compreendida no 

esquema abaixo de Charaudeau (2006, p. 133): 

 

Instante do surgimento do acontecimento 

 

Instante da produção midiática 

 

Instante da saída do produto midiático 

 

Instante do consumo da notícia 

 

A tematização não é um fluxo único de informação, podendo tomar vários 

caminhos para a construção da informação. Esta distribuição dos temas é o que 

diferencia a construção textual verbal e imagética dos telejornais Hoje e Globo, como 

podemos verificar no exemplo da nota do cessar-fogo entre Israel e Ramás, analisado 

anteriormente entre os telejornais. Mas nem sempre é assim. No exemplo abaixo, o tema 

é a gravidez simultânea de adolescentes de uma escola americana. 

 

 

   
Figura 15: Imagens da nota coberta da edição do dia 20/06/08 do Jornal Hoje 

 
Sandra Annenberg (nota coberta) - A gravidez simultânea de 17 
adolescentes numa mesma escola está sendo investigada por autoridades 
americanas. Numa cidade pesqueira, a 50 km de Boston, não se fala em 
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outra coisa. 17 meninas com idades até 16 anos teriam feito um pacto para 
engravidar e criar os filhos ao mesmo tempo. O diretor da escolada diz que a 
suspeita começou depois que testes múltiplos de gravidez foram feitos. Nem 
todas as meninas estavam grávidas. Quando os resultados saíram negativos 
quem não ficou grávida demonstrou muita tristeza e os professores 
começaram a perceber que algo estava errado. O caso veio à tona pela 
revista americana Time. Na reportagem, especialistas foram ouvidos e 
disseram que filmes acabam glamourizando a gravidez na adolescência, o 
que deveria ser combatido. 

 

   
Figura 16: Imagem da passagem e de outros trechos da reportagem da edição do dia 20/06/08 do Jornal da 

Globo 
 

William Waack (cabeça) - As autoridades de uma escola numa pequena 
cidade americana investigam o caso de 18 adolescentes que engravidaram 
praticamente ao mesmo tempo.  
 
Giuliana Morrone (reportagem) - A escola pública de nível médio fica na 
pequena cidade Gloucester, na costa leste dos Estados Unidos. Em outubro 
do ano passado o diretor estranhou quando alunas começaram a pedir na 
enfermaria da escola exames de gravidez e saiam decepcionadas se o teste 
dava negativo. Em maio deste ano elas voltaram várias vezes para fazer os 
testes. A escola decidiu investigar e descobriu que o número de casos de 
gravidez havia aumentado quatro vezes do ano passado para este ano. (...) A 
escola não descarta outras possibilidades, a de as meninas terem se inspirado 
na personagem título do filme Juno, uma adolescente que engravida de um 
colega de escola ou na irmã da cantora Britney Spears, Jamie Lynn é atriz de 
um programa infantil de sucesso nos Estados Unidos, ela ficou grávida no 
ano passado com 16 anos e acaba de dar a luz. 

 

Nos dois telejornais são usadas as mesmas imagens para cobrir o off do repórter, 

porém, no Jornal da Globo, a repórter Giuliana Morrone mostrou o caso de uma artista 

americana e de um filme, para contextualizar a informação. Já no Jornal Hoje, Sandra 

Annenberg fez apenas referencia a estes exemplos na frase “especialistas foram ouvidos 

e disseram que filmes acabam glamourizando a gravidez na adolescência”. Em ambos 

os telejornais, a fonte da informação foi a revista americana Times, sendo apenas citada 

na nota coberta do Jornal Hoje, enquanto que, no Jornal da Globo, o tema foi mais 

trabalho e contextualizado pelas informações da própria revista e com o uso de imagens 

de arquivo da Rede Globo. Esse efeito de referencialidade com que é tratada a 

informação acima nos telejornais, traz consigo também o efeito de verdade: 
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Toda a construção do texto jornalístico está montada numa lógica própria, 
voltada para criar efeito de verossimilhança, também chamado por alguns 
autores de efeito de verdade, inclusive com a citação de fontes e 
testemunhas no texto verbal e a utilização de gráficos, mapas e outros 
recursos na imagem para garantir a precisão na notícia. A persuasão é o 
segredo do texto e da imagem dos telejornais (BECKER, 2005, p. 53). 

 

Na construção textual verbal e imagética de uma informação, os telejornais são 

diferentes na forma de transformar em notícia um fato e assim, procurar representar a 

realidade de uma forma fiel, contando e mostrando tudo como aconteceu em uma ordem 

linear ou não dos fatos. Na reportagem do Jornal da Globo, o fato de ser realizado uma 

passagem pela repórter em Nova Iorque, demonstra uma maior proximidade com a 

notícia e um maior conhecimento do que está ocorrendo. Nem que verbalmente não seja 

acrescentada nenhuma novidade na noticia no transcorrer de um telejornal e outro. Para 

Rezende (2000, p. 149) uma das finalidades da passagem é para destacar a presença do 

repórter no local onde se desenrola o fato. O simples fato de a jornalista aparecer na 

reportagem já traz uma carga de maior proximidade com o tema. 

Nos textos acima, há uma discordância no número total de adolescentes 

investigados por autoridades americanas. No primeiro telejornal, os investigados são 17 

adolescentes, enquanto que no segundo, o total são 18 adolescentes investigadas por 

engravidaram praticamente ao mesmo tempo. Para quem assiste aos dois telejornais a 

nota em discordância, pode soar como uma informação sem crédito ou com um menor 

valor de efeito de verdade. 

Podemos considerar, também, que a notícia se desenrola ao longo do dia e pode 

ter mais informações a acrescentar no telejornal da noite. Ela pode ganhar 

desdobramentos em um curto espaço de tempo que se torna importante para 

contextualizar e colocar o telespectador a par do que está acontecendo com aquele tema 

no decorrer do dia. Vejamos o exemplo das reportagens a seguir, veiculadas nos dois 

telejornais. 
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Figura 17: Imagens da reportagem e passagem na edição do dia 20/06/08 do Jornal Hoje 
 

Sandra Annenberg (cabeça) - A maior operação já realizada este ano 
colocou na mira da Polícia Federal prefeitos, deputados e corretores. Eles 
são acusados de desviar recursos do PAC, o Programa de Aceleração do 
Crescimento do Governo Federal. 
 
   Cristiane Leite (passagem) – (...) Além de Goiânia, a Justiça Federal 
expediu 2 mandados de prisão para São Paulo, 3 para Brasília e 32 para 
Minas Gerais. O estado é o centro da Operação João-de-Barro. 114 
prefeituras estão sendo investigadas. Aqui em Contagem, a prefeitura 
amanheceu ocupada pela Polícia Federal (...). 

 

   
Figura 18: Imagens da reportagem e passagem na edição do dia 20/06/08 do Jornal da Globo 

 
Christiane Pelajo (cabeça) - A Polícia Federal desmontou um esquema de 
corrupção em obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo 
Federal em sete estados. Foi à maior operação do ano.
 
Ismar Madeira (off) - Dos 38 mandados de prisão, 25 foram cumpridos, 12 
presos estão em Belo Horizonte e agora à noite foram levados para as 
penitenciárias da região metropolitana.(...). 

 
Ismar Madeira (passagem)- A operação desarticulou o esquema de desvio 
de dinheiro público e teria envolvido cerca de 700 milhões de reais segundo 
a Polícia Federal. A maior parte dos recursos seria do PAC, Programa de 
Aceleração do Crescimento e destinada à construção de casas populares e de 
estações de tratamento de esgoto. 

 

Nas reportagens acima, com a temática da operação da Polícia Federal que 

desmontou um esquema de corrupção nas obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento, as cabeças das duas reportagens são praticamente iguais nas informações 

apresentadas ao telespectador. A cabeça, segundo Barbeiro (2005, p. 164) “é a parte lida 

pelo apresentador e dá o gancho da matéria. É onde estão as informações que situam o 

telespectador sobre a reportagem que irá assistir.” Em Jornal Hoje, na cabeça, é 

ressaltada a informação “a maior operação já realizada este ano”, dando a noção de que 

ela ainda está acontecendo ao longo da tarde e noite daquele dia, enquanto que em 

Jornal da Globo é frisado também que “foi à maior operação do ano”, pois ela já havia 

sido encerrada. 
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A relação espaço x tempo dos telejornais também é percebida na passagem de 

Cristiane Leite, em que ela diz “aqui em Contagem” e no off de Ismar Madeira onde diz 

“e agora à noite”.  No primeiro, o “aqui” se torna redundante ao confirmar o que os 

créditos já indicam e o que o plano de fundo da passagem reforça com a fachada da 

prefeitura de Contagem, que a repórter está presente no local da notícia. Esse exagero de 

referencialidade na informação traz novamente o efeito de verdade descrito 

anteriormente por Becker (2005, p. 53). No segundo, o “agora” exprime a sensação de 

algo recente, acontecido há instantes, e que já está sendo mostrado ao telespectador. De 

mesmo modo as imagens feitas à noite também reforçam essa sensação de 

instantaneidade.  

As passagens de ambos os repórteres buscam contextualizar a sensação de 

tempo e espaço das informações apresentadas. A passagem de Ismar Madeira é feita à 

noite e busca dar dados finais da operação, enquanto a da Cristiane Leite faz um 

panorama de onde a operação ainda irá ser realizada no Brasil. Essas informações são 

relacionadas na ordem cronológica dos acontecimentos, esperando o desdobramento dos 

fatos ao longo do dia.  
Telejornais exibidos tarde da noite, além de falar para outro público, têm o 
desafio de dar notícias que, normalmente, começaram a se desenrolar bem 
mais cedo e já foram ao ar mais de uma vez, ao longo do dia. Quando é 
possível avançar e mostrar o desfecho, ótimo. O imediatismo em televisão 
conta pontos. Notícia fresca “esquenta” o jornal (BISTANE, 2005, p. 44). 

 
Os repórteres, durante a passagem, são enquadrados em plano médio e do lado 

esquerdo do vídeo, deixando espaço para a visualização do plano de fundo. O plano 

médio, segundo Curado (2002, p. 109) “é a tomada da cintura para cima, é um 

enquadramento que está se tornando padrão para filmar a participação de repórteres nas 

matérias.” Este enquadramento traz o objeto da informação para mais perto do 

telespectador, como em uma conversa com o repórter. Cada objeto filmado possui uma 

identidade e cada tomada feita desses objetos pode valorizar ou não seus aspectos 

particulares. 

 
O trabalho de quem produz o telejornal torna-se continuamente mais 
desafiadora, especialmente na tomada de decisões que vão definir a 
construção da versão dos acontecimentos do dia. Aos jornalistas de televisão 
cabe a consciência da responsabilidade de estar cumprindo um papel 
epistemológico e explicativo sobre os fenômenos do mundo, sobretudo 
porque o grande alcance da mídia audiovisual pode significar a quem 
recebe, a única versão desses acontecimentos (PICCININ, 2006, p. 140). 
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Essa tomada de decisões para a construção da versão dos acontecimentos do dia, 

exposto por Piccinin, é reforçada na forma com que a informação é concebida e disposta 

ao telespectador. Um exemplo dessa construção são as entradas ao vivo – “a 

transmissão de um acontecimento no exato momento em que ele ocorre” 

(PATERNOSTRO, 2006, p. 193). Ela pode ser externa, ou seja, na rua ou no estúdio. 

Segundo Rezende (2000, p. 152), as entradas ao vivo podem ser justificadas por três 

motivos: 

- Suprir a falta de imagem da notícia; 

- Dar ritmo ao telejornal; 

- Nos casos que há imagens, mas que por um motivo ou outro, elas não 

chegaram ainda à emissora; 

Em Jornal Hoje e Globo, há o uso de entradas ao vivo durante os telejornais. 

Sejam elas no Brasil ou no exterior, elas evidenciam algum acontecimento, como 

podemos exemplificar nos trechos abaixo, nas entradas ao vivo, com o tema do dia mais 

frio do ano no Brasil. 

 

   
Figura 19: Imagens ao vivo do estúdio e do repórter na edição do dia 16/06/08 do Jornal Hoje 

 
Flávia Freire - E vamos até Curitiba. De lá fala ao vivo o repórter Alex 
Barbosa. Boa tarde Alex! 
 
Alex Barbosa – Boa tarde Flávia! Aqui no Paraná a temperatura mais baixa 
foi registrada na cidade de General Carneiro, no sul do estado, quando os 
termômetros chegaram a marcar 5.7 graus negativos. Aqui em Curitiba o 
frio deu uma trégua nesse início de tarde. Nesse momento a temperatura é de 
8 graus, mas quando amanheceu os termômetros marcaram 0.8 grau, houve 
geada forte em toda a cidade. Nos parques os gramados amanheceram 
cobertos de gelo, um cenário bem típico de inverno no sul do país. Flávia!
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Figura 20: Entrada ao vivo dos repórteres na edição do dia 16/06/08 do Jornal da Globo 

 
Renato Biazzi - Nós estamos no mirante da Lapa, um dos pontos mais altos 
de São Paulo. Os termômetros aqui na região marcam agora 7 graus (...) e a 
repórter Cláudia Gaiger fala agora ao vivo de Campo Grande! 
 
Cláudia Gaiger – a temperatura agora em Mato Grosso do Sul é de 10 graus 
(...) agora vamos a Curitiba com o repórter Fernando Parracho! 
 
Fernando Parracho – agora menos de 3 graus aqui em Curitiba (...) os 
termômetros devem cair para 1 grau negativo ainda nessa madrugada. 
William! 

 
Nos exemplos acima, é notório o ato da enunciação nos trechos sublinhados, 

ressaltando a perspectiva da veracidade das informações repassadas. O fato de os 

repórteres estarem no local do acontecimento, os transforma em testemunha ocular da 

informação divulgada. Segundo Maingueneau (1997, p. 41), “as coordenadas espaço-

temporais implicadas em um ato de enunciação, é um conjunto de referencialidade 

demonstrada no esquema abaixo.” 

 

                                 EU             TU                    AQUI            AGORA 

 

Essas coordenadas implicam na transmissão da informação do EU (repórter) 

para o TU (telespectador) no instante e no local em que o fato está ocorrendo, o 

AQUI/AGORA. O ao vivo permite essa demonstração do que o repórter define como 

verdade através da imagem que ele quer mostrar e da informação que quer repassar, 

num verdadeiro jogo de informação entre o repórter e o telespectador. Nessa 

perspectiva, Vizeu (2005, p. 45) aponta que “na enunciação jornalística predomina o 

valor referencial, pressupõe a veracidade dos fatos a que se refere e a autenticidade do 

seu relato.” O pressuposto dessa veracidade institui um autêntico contrato entre o 

jornalista, por um lado, e a audiência, por outro. Nesta troca de informações de um para 

o outro, o telespectador fica diante do imediatismo proposto pelas entradas ao vivo, 

como o que está sendo mostrado é atual. 
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A presença dos repórteres nas matérias nos leva a pisar o território da 
atualidade. O olhar da câmera, constituído por planos de filmagens 
diferenciados, nos remete diretamente para o cenário da telerrealidade e o 
uso de localizadores lingüísticos como este, aqui, neste momento, de lá, ao 
vivo, olha aqui, nos transmite a sensação que o fato ocorre no momento da 
emissão da notícia (BECKER, 2005, p. 87). 

  

O agrupamento entre os localizadores lingüísticos, apontados por Becker, e o 

angulo reto usado no enquadramento do repórter no instante da transmissão ao vivo 

reforça a perspectiva da interlocução entre o jornalista e o público, como numa 

verdadeira conversa entre ambos. Essa peculiaridade de enquadramento em plano médio 

é uma clara estratégia para colocar o telespectador cara-a-cara com alguém que está 

presente no local do acontecimento. 

 

4.2 A INFORMAÇÃO NA MACROESTRUTURA TEMÁTICA 

 

A macroestrutura temática em análise se faz no desenrolar dos fatos de um único 

tema central ao longo da semana captada, sendo este um objeto de informação relevante 

e de grande valor-notícia para o telespectador. O telejornal utiliza-se de temas de grande 

repercussão, ou dos Hard News, para fazer um acompanhamento da notícia até que este 

seja saturado, tirando dele o máximo de informação para prender o público que está 

acompanhando passo-a-passo o desfecho da notícia ao longo de dias ou semanas. Neste 

contexto, podemos citar exemplos que foram bastante explorados pela mídia televisiva 

nos últimos anos como o Caso Isabela, os acidentes aéreos da Gol e da TAM e agora, 

mais recentemente, o seqüestro e morte de Eloá. Essa macroestrutura temática, pode ser 

exemplificada pelas mais diferentes pautas nos telejornais Hoje e Globo. 

 
A macroestrutura temática é uma transcrição bastante detalhada e sofisticada 
de todo o conteúdo dos textos em categorias semânticas (temas ou tópicos), 
e a da macroestrutura esquemática, relativa à organização formal dos textos, 
inspirada na análise das narrativas orais: cada elemento da estrutura 
esquemática é correlacionado a um tema geral da estrutura temática 
(PINTO, 2002, p. 55). 

 

A transcrição detalhada do tema aproveita o grande interesse público por uma 

determinada notícia e aprofunda as informações acerca daquele tema, trazendo outras 

abordagens e novidades sobre o que se está falando.  Em jornalismo, chamamos de suíte 
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toda a reportagem que explora os desdobramentos de um fato que foi notícia na edição 

anterior, ou seja, retomamos uma informação a partir de novos dados. Em Jornal Hoje e 

Globo, esta suíte fica evidenciada na seqüência durante a semana da macrotemática 

sobre os militares do Exército Brasileiro que tiveram envolvimento com a morte de três 

pessoas em uma favela do Rio de Janeiro. 
 
Tabela 11: Distribuição macrotemática nos telejornais Hoje e Globo na semana entre os dias 16/06 a 
20/06/2008 

16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 

   
  J

or
na

l H
oj

e - Prisão dos 
militares do 

Exército 
(reportagem) 

-Versão dos 
advogados 

dos militares 
do Exército 

(reportagem) 

- Vítimas do 
Exército 

(reportagem) 
 

-Indiciamento 
dos militares 
do Exército 

(reportagem) 

- Exército na 
favela 

(reportagem) 

   
   

  J
or

na
l d

a 
G

lo
bo

 

- Moradores 
entram em 

conflito com o 
Exército 
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Na tabela, nota-se o grau de importância deste macrotema por serem veiculados 

todos os dias, nos dois telejornais, ao longo da semana no gênero reportagem. Em cada 

reportagem, um olhar diferenciado sobre o tema principal, procurando trazer o 

desenrolar da história, atualizando cada vez mais o telespectador. Esta seqüência de 

informação sobre um tema leva a hipótese de agenda de Hohlfeldt (2001, p. 198) em 

que “tudo depende dos graus de percepção da relevância ou importância do tema, além 

dos diferentes níveis de necessidade de orientação que, em torno daquele tema, 

observará o receptor.” Essa agenda só se realizará quando houver a percepção de que o 

tema é relevante e que o telespectador está em busca de informação sobre o tema. 

Nas reportagens abaixo, dos telejornais Hoje e Globo, nota-se o desenrolar dos 

acontecimentos do macrotema no intervalo de tempo entre um telejornal e outro, 
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ganhando conotações diferentes a partir do mesmo tema e com o que aconteceu de mais 

recente até o momento. 

  
Figura 21: Exército durante ocupação na favela  

na edição do dia 16/06/08 do Jornal Hoje 
 

Sandra Annenberg (cabeça) - A Justiça do Rio decretou a prisão temporária 
de onze militares do Exército. No sábado eles detiveram três jovens no 
morro da Providência. Horas depois os rapazes foram encontrados mortos 
num lixão na Baixada Fluminense.  

 

  
Figura 22: Confronto entre Exército e moradores da favela  

na edição do dia 16/06/08 do Jornal da Globo 
 

Christiane Pelajo (cabeça) - Depois do enterro dos três jovens que 
apareceram mortos no domingo, num lixão, moradores do morro da 
Providência, onde o Exército atua, entraram em confronto com militares.  

 

Na macrotemática sobre os militares do Exército Brasileiro que tiveram 

envolvimento com a morte de três pessoas em uma favela do Rio de Janeiro, verifica-se 

que na primeira reportagem, exibida no Jornal Hoje, o enfoque foi que a Justiça 

decretou a prisão temporária de onze militares, enquanto que na segunda, exibida no 

Jornal da Globo, foi o confronto entre os moradores da favela com militares do Exército 

Brasileiro. Nestes dois exemplos do macrotema, a circunstância do espaço-tempo entre 

os telejornais é um fator determinante para a projeção de uma nova reportagem 

mostrando como “foi” e como “está” o andamento dos fatos. Este acompanhamento do 

desenrolar dos fatos pelos telejornais, Hohlfeldt (2001, p. 190) chama de fluxo contínuo 

de informação, onde da manhã à noite, sofremos verdadeira avalanche informacional 
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que nos leva ao conhecido processo de entropia, ou seja, um excesso de informações 

que, não trabalhadas devidamente pelo receptor, se perdem ou geram situações 

inusitadas e de não compreensão dos fatos abordados na reportagem. 

A seqüência cronológica de informações produzida pelos telejornais e 

acompanhada pelo telespectador para saber o “final da história”, podemos também 

chamar, segundo Charaudeau (2006, p.132) de “espaço temático, onde a notícia tem um 

caráter de novidade, proveniente de uma determinada fonte e podendo ser diversamente 

tratada.” Um mesmo espaço temático significa que o acontecimento, de algum modo, é 

um fato que se inscreve num certo domínio do espaço público, e que pode ser reportado 

sob a forma de um minirrelato. Este espaço temático só terá continuidade se for 

atualizado pelos telejornais, trazendo o algo novo, a notícia mais atual, não deixando 

que o macrotema caia em saturação por falta de novas informações e seja logo 

esquecido pelos telespectadores, como podemos exemplificar abaixo, com as entradas 

ao vivo nos dois telejornais abordando o mesmo macrotema. 
 

   
Figura 23: Entrada ao vivo da Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro  

na edição do dia 19/06/08 do Jornal Hoje 
 

Sandra Annenberg (cabeça) - A polícia civil concluiu o inquérito que 
investiga a participação dos militares na morte de três jovens no morro da 
Providência no Rio. Quatro militares foram indiciados por homicídio. 
Apesar da decisão da Justiça que determinou que o Exército desocupasse o 
morro, os militares continuam no local. As informações ao vivo com a 
repórter Mônica Sanches. Boa tarde Mônica.
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Figura 24: Entrada ao vivo de Brasília na edição do dia 18/06/08 do Jornal da Globo 

 
William Waack (cabeça) - Boa noite Heraldo Pereira ai em Brasília. Vamos 
voltar àquela decisão da Justiça, que manda o Exército sair do morro da 
Providência. Ela acaba fazendo uma importante corrente de opinião dentro 
do Exército. Eu conversei com alguns Oficiais e para essa opinião o menor 
dos males seria mesmo o Exército cair fora logo. 

 

Na primeira entrada ao vivo, no Jornal Hoje, a informação atual que a repórter 

traz para o telespectador é de que “a polícia civil concluiu o inquérito”. Esta informação 

ganha mais credibilidade pelo fato de a entrada ao vivo ser em frente à delegacia, 

reforçando assim a presença da equipe na cena dos acontecimentos. Já na segunda 

entrada ao vivo, no Jornal da Globo, o apresentador utiliza de si mesmo como fonte, 

usando a frase “eu conversei com alguns Oficiais” em seu texto, para adicionar uma 

nova informação ao macrotema. Nas duas entradas ao vivo, o texto é conduzido sob a 

informação de que a Justiça determinou a saída do Exército do morro, sendo uma 

repetição da informação e uma retomada dos fatos para orientar o telespectador. Essa 

inserção de uma personagem que claramente representa o enunciador na notícia pode 

influenciar a maneira como o telespectador avalia os fatos. 

 
Os meios de comunicação, embora não sejam capazes de impor o que pensar 
em relação a um determinado tema, é capaz de, a médios e longos prazos, 
influenciar sobre o que pensar e falar. Dependendo dos assuntos que venham 
a ser abordados – agendados – pela mídia, o público termina por incluí-los 
igualmente em suas preocupações. Assim, a agenda da mídia de fato passa a 
se constituir também na agenda individual e mesmo na agenda social 
(HOHLFELDT,2001, p. 191). 

 
 

Não só pelo que a mídia pode ou não influenciar ao definir certos temas e dar 

prioridade a ele na informação do telejornal, passando assim a um macrotema. Mas 

como o discurso nele inserido, podendo ter uma multiplicidade, como define Peruzzolo 

(2004, p. 192), “o discurso não é um fio temático, antes, uma multiplicidade deles, 
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como uma teia. O aspecto de percurso temático é desenrolar as diversas meadas de 

encontros/desencontros que orientam o leitor a tirar dali um conjunto de significados, 

um jogo de impressões, algumas lições em diversos planos.” Esse percurso temático, 

segundo Charaudeau (2006, p.133), se faz em função de dados mais ou menos objetivos 

na relação com o tempo, o espaço, e a hierarquia que convertem o acontecimento em 

notícia. Porém, pode-se dizer que a atualidade das informações é que guia as escolhas 

dos principais macrotemas dos telejornais. No exemplo abaixo, podemos ver claramente 

a diferença dos enfoques dados ao mesmo tema, levando em conta a atualidade das 

informações. 

 

   
Figura 25: Comissão que irá acompanhar o caso exibido na edição do dia 20/06/08 do Jornal Hoje 

 
Sandra Annenberg (cabeça) - O governo federal criou uma comissão 
especial para acompanhar o caso dos jovens assassinados no morro da 
Providência no Rio. 

 

   
Figura 26: Exército em prontidão nas ruas da favela na edição do dia 20/06/08 do Jornal da Globo 

 
Christiane Pelajo (cabeça) - O Exército vai continuar no morro da 
Providência no Rio, mas por ordem da Justiça, apenas nas ruas onde 
trabalham pedreiros reformando fachadas. 

 

Dentro do macrotema principal, o enfoque dado nas duas reportagens acima é 

totalmente diferente, a primeira focando a criação de uma comissão para acompanhar o 

caso, a segunda, mostrando que o Exército irá continuar na favela, porém, somente nas 

ruas onde há obras. Para Hohlfeldt (2001, p. 202), essa tematização “é um procedimento 

implicitamente ligado à centralidade, na medida em que se trata da capacidade de dar o 
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destaque necessário, de modo a chamar a atenção.” Para ele, a suíte, ou seja, os 

múltiplos desdobramentos que a informação vai recebendo, é uma maneira de manter 

presa a atenção do receptor naquele assunto. Essa possibilidade de diversificar a pauta, a 

partir de um tema abre o leque de opções e assuntos a serem tratados, deixando para o 

telespectador ver o caso de vários ângulos e possibilidades, para que tire uma conclusão 

sobre o assunto tratado. No verbal e imageticamente, toda a construção sofre influências 

que implicam em subjetividades. Não podemos dizer que foi essencialmente neutro e 

isento na construção da reportagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem dúvida nenhuma, a constatação sobre o meu objeto de pesquisa reflete a 

fundamental importância da TV e principalmente dos dois gêneros do jornalismo na 

representação e formação das identidades sociais e culturais. Por meio da TV, grande 

parte da sociedade constrói o conhecimento e descobre o mundo a sua volta. É ela que 

coloca à nossa frente a história do Brasil e do mundo com um simples toque no botão, 

expõe produtos comunicacionais imbuídos dos valores circulantes nas comunidades que 

abrange e concede as ferramentas significativas para a formação dos sentidos a partir 

daquilo que é lançado como informação. 

Neste momento de transição da TV analógica para a digital, a velocidade e a 

qualidade com que a informação chega às nossas casas formam um novo contexto digno 

de observação e análise. É preciso parar e refletir sobre a responsabilidade dos 

jornalistas que, na verdade, são os formadores de opinião e que levam diariamente o 

desenrolar de diversos fatos ao conhecimento da população.  

No Brasil, o telejornalismo ganha cada vez mais espaço na grade de programação 

das emissoras, sendo um instrumento de pretensa veracidade perante a quem o assiste. 

Em Jornal Hoje e Jornal da Globo não é diferente das outras emissoras. Cada um leva a 

sua forma de enxergar o mundo e, a partir dela, informa ao seu público o que considera 

mais importante, mesmo que não seja necessariamente o mais importante para o 

telespectador. É nesse contexto que a abordagem e linha editorial proposta pelos dois 

telejornais em estudo diferenciam-se para atingir diferentes telespectadores. 

Condição que acarreta características discursivas nos dois telejornais,o horário de 

exibição torna-se ponto fundamental para minha análise. Jornal Hoje trabalha no 

instante em que as notícias estão acontecendo no país, enquanto que o Jornal da Globo 

procura informar o que já foi notícia, e que muitas vezes já foi informado em outros 

programas telejornalistico da emissora, e o desenrolar dos fatos ao longo do dia, sobre 

diferentes óticas e análises. Vale lembrar que Jornal da Globo tem linha editorial 

voltada para a economia, política, esporte e cultura. Já Jornal Hoje explora temas como 

saúde, beleza, moda, atualidade e como uma prestadora de serviço para a população. 

As diferentes propostas de se abordar um único tema e veiculado nos dois 

telejornais foi partir para a análise de como ela circula em ambos. Alguns temas ganham 

maior destaque no Jornal da Globo devido ao desdobramento do fato durante o período 
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compreendido entre um telejornal e outro, mas nem por isso deixou de ser noticiado no 

Jornal Hoje como forma de nota pelada. 

Outra forma de contextualizar a informação é a entrada ao vivo do 

repórter diretamente do local onde o fato ocorreu.  É o stand-up,  muito usado pelos dois 

telejornais como forma de dizer ao telespectador algo como "estou aqui no local dos 

acontecimentos e tenho conhecimento sobre o fato, por isso tenho propriedade para falar 

sobre ele". As entradas ao vivo produzem um sentido de instantaneidade e atualidade 

dos fatos que ao telespectador estão sendo repassadas pelo emissor.  

Diariamente, Jornal Hoje e Jornal da Globo utilizam-se também dos seus 

correspondentes internacionais para informar o que está acontecendo no mundo. Essas 

entradas são preferencialmente ao vivo, seguidas de uma reportagem já introduzida pelo 

correspondente. O mais comum nos dois telejornais são as entradas ao vivo direto de 

Nova Iorque com os repórteres Roberto Kovalik e Giuliana Morrone. Em Jornal Hoje é 

como se a aparição do repórter fosse uma visita ao estúdio do telejornal, tamanha é a 

descontração e informalidade com que os apresentadores conversam com o 

correspondente. Já em Jornal da Globo, o discurso sério, formal e direto fazem parte das 

entradas ao vivo dos correspondentes. 

A amplitude com que certos temas são tratados ganha proporções gigantesca em 

termos de tempo ocupado por reportagens que são destaques tanto em um telejornal 

quanto no outro. Essas reportagens aqui classificadas como macrotemas, desenvolvem-

se ao longo de dias ou semanas durantes os telejornais, sempre buscando o algo novo 

para aquela informação central, aquele tema principal que deu origem à cobertura.   

No corpus em estudo, o único tema em destaque em todas as edições dos dois 

telejornais durante a semana foi a morte de três moradores da favela da Providência, no 

Rio de Janeiro, por militares do Exército Brasileiro. Creio que este macrotema que foi 

explorado devido à tamanha brutalidade e falta de piedade com que foram tratados os 

três moradores pelo Exército. Os telejornais procuram formas de mostrar o fato de 

diferentes ângulos e opiniões, motivando o telespectador a diariamente assistir o 

telejornal a fim de conhecer o desfecho final da trama, assim como a repercussão dos 

fatos, como uma verdadeira novela. A aposta, por parte da mídia, sobre um tema que 

pode levar ao grande interesse comum do público parece ir à busca da audiência que se 

choque com notícias de impacto e procura alimentar essa necessidade de informação do 

telespectador.  
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O prolongamento de temas em diversas edições procura ser diferenciado na 

abordagem do tema principal, sempre resgatando em cada edição como o fato ocorreu e 

em seguida complementando com novos argumentos, imagens e desdobramentos para 

que o público não perca a idéia inicial do fato e com isso assimile com o que está 

acontecendo no momento. 

 Essa estrutura de informação proporciona um verdadeiro contrato de leitura com 

o receptor, a exemplo das vinhetas exibidas constantemente nos dois telejornais. As 

vinhetas relacionam um assunto com a referida criação gráfica do telejornal. Sempre 

que a vinheta aparecer durante o telejornal, o telespectador já sabe sobre o que trata o 

próximo assunto e poderá acompanhar, a cada edição, uma reportagem diferente sobre o 

mesmo tema. Esta construção assimila a imagem mental que criamos da vinheta com o 

tema tratado, favorecendo para que o público acompanhe todas as inserções de 

reportagens marcadas pela vinheta. 

Ao comparar se há ou não uma diferenciação em relação aos temas apresentados 

no jornal do período da tarde com o jornal exibido de noite, acredito que a evolução dos 

fatos favorece a mudança de foco de um mesmo tema na apresentação das reportagens. 

Creio que é levada em consideração a atualização da informação para que não fique 

perdida no espaço/tempo dos dois telejornais, contextualizando a informação e trazendo 

o algo novo, diferente, que acrescente novos suportes de significação para a reportagem. 

Essa atualização do fato pode ser apresentada, em um primeiro momento, como nota 

pelada e a noite, ganhar um desdobramento não previsível para o meio jornalístico e 

virar uma grande reportagem sem que a mídia possa prever que algum acontecimento 

inusitado venha a acorrer no intervalo de tempo de ambos os telejornais. 

Portanto, devem-se levar em conta diversos fatores para a construção das 

reportagens de um telejornal. Desde a linha editorial adotada por ele, passando pelos 

valores-notícias das pautas, o conteúdo textual verbal e imagético, até a sua inserção no 

espaço/tempo do telejornal e suas atualizações recheadas de estratégias discursivas. 
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