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RESUMO 

 

Esta pesquisa faz um percurso analítico que chega aos valores-notícia destacados pelas 

temáticas incluídas no quadro Imagens da Semana, apresentado na sexta-feira no telejornal 

Bom Dia Brasil. A proposta foi começar compreendendo as temáticas destacadas e os valores-

notícia reunidos em um quadro que tem a pretensão de resumir a semana noticiosa do 

telejornal. Entre os objetivos, estão o levantamento e análise de conteúdo dos formatos dia a 

dia, observando suas divisões temáticas, de modo a alocá-las em editorias. A partir dessa 

divisão geral, faz-se um caminho inverso, ao observar o quadro da sexta-feira: as imagens 

utilizadas nesse dias são remetidas às divisões temáticas traçadas anteriormente, e então é 

possível proceder à análise contextualizada dos valores-notícia. Para dar conta dos objetivos 

propostos, considerando que a notícia é um processo complexo, realizaram-se pesquisas 

teóricas sobre televisão, valores-notícia e critérios de noticiabilidade. O procedimento 

metodológico foi o mapeamento de alguns fatores que seriam relevantes na pesquisa, as 

edições da semana, a análise dos formatos, temáticas, imagens e valores-notícia. A pesquisa 

comprovou, entre outras coisas, que os valores-notícia são um fator muito importante para a 

seleção do quadro Imagens da Semana. O que nos leva a perceber que notícias sobre morte, 

impacto, relevância possuem prioridade na questão de informação do telejornal. 

 

Palavras-chave: valores-notícia; imagem; telejornalismo. 

 

 

ABSTRACT 

 
This research is an analytical course that reaches the values highlighted by the news topics 

covered in Table Pictures of the Week, presented on Friday on news Bom Dia Brazil. The 

proposal was to start understanding the issues highlighted and news values gathered in a table 

with the intent to summarize the week's news news. Among the objectives are the collection 

and analysis of content formats every day, watching their thematic divisions, in order to 

allocate them as editors. From this general division, it is an opposite way, to observe the 

picture of Friday: the images used in that days are left to the divisions outlined above issues, 

and then it is possible to examine the contextual values news. To realize the proposed 

objectives, considering that the news is a complex process, there were theoretical research on 

television, news values and criteria for newsworthiness. The methodological approach was the 

mapping of some factors that would be relevant to the research, the issues of the week, the 

analysis of shapes, themes, images and news values. The study found, among other things, 

that news values are a very important factor for the selection of the framework Pictures of the 

Week. Which brings us to realize that news of death, impact, relevance have priority in the 

matter of information from television news. 

 
Keywords: news values; image; television journalism. 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 08 

 

PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

1.1 TV e Telejornalismo ................................................................................................. 10 

1.1.1 Bom Dia Brasil: o telejornal e seus formatos ........................................................ 14 

1.2 Valores-notícia ao longo da semana ......................................................................... 18 

1.2.1 Valores Substantivos ............................................................................................. 21 

1.2.2 Valores Contextuais ............................................................................................... 23 

1.2.3 Valores de Construção ........................................................................................... 25 

1.3 O texto audiovisual do telejornalismo ...................................................................... 26 

1.3.1 Cores ...................................................................................................................... 27 

1.4 Metodologia .............................................................................................................. 29 

 

PARTE II – A SEMANA DE BOM DIA BRASIL 

2.1 Formatos, temáticas e editorias ................................................................................ 32 

2.2 Valores-notícias: a predominância ao longo da semana ........................................... 38 

2.3 Imagens da semana: os valores destacados .............................................................. 42 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 56 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Estampados nos veículos de comunicação, os fatos deixam o cotidiano da vida para 

entrar no universo simbólico da notícia. Ao transformar fatos em notícia, a atividade 

jornalística diz o que deve ou não ser do conhecimento da coletividade. Este trabalho observa, 

justamente, os requisitos para que algo mereça ser relatado pela imprensa e, assim, tornar-se 

notícia. O estudo surge da inquietação que o quadro “Imagens da Semana” apresentado na 

sexta-feira pelo telejornal Bom Dia Brasil, provoca a cerca das inúmeras imagens 

apresentadas em tão pouco tempo, numa perspectiva de valores-notícia. 

 Através de três pessoas muito importantes que colaboraram na iniciação deste 

trabalho, foi possível elaborar o pré projeto, que depois continuou nas disciplinas de TFG I e 

II, com a paciência e a sabedoria da minha orientadora, que me encorajou a seguir adiante e ir 

em busca de resultados que agora viraram realidade. Outra professora do curso foi 

fundamental, pois conseguiu as edições que faltavam para análise. 

 Entrar em contato com a redação do telejornal Bom Dia Brasil, no Rio de Janeiro não 

foi fácil. Foram dias e dias que transformaram-se em meses esperando que as edições 

chegassem para iniciar a pesquisa. 

 Algumas perguntas fundamentais da teoria do jornalismo fizeram com que a 

curiosidade aumentasse. Quais os valores atribuídos às notícias para as imagens ganharem o 

espaço e serem reexibidas na sexta-feira? Quais os critérios que definem o que é notícia?  

 A questão acima é complexa e abrangente, evidentemente. Não especifica lugares nem 

épocas e, ainda que o fizesse, não teria resposta fácil. Por isso não há a pretensão de respondê-

la por completo. Contudo algumas pretensões já podem ser respondidas, pois a primeira coisa 

que se aprende quando entramos na faculdade é que notícia é algo relacionado a novidade, um 

acontecimento tem que ser mostrado e a idéia que nos remete é que os fatos estão interligados 

aos critérios de noticiabilidade. 

 A partir deste fato, este trabalho se propõe a falar sobre notícias, buscando entender, as 

temáticas e os valores-notícia destacados em um quadro que pretende resumir os 

acontecimentos da semana no telejornal. 

 Delimita-se o corpus pela semana de 14 a 18 de abril de 2008 do telejornal Bom Dia 

Brasil. É o primeiro jornal nacional do dia, que faz parte de uma rede de televisão aberta, é 

veiculado pela Rede Globo de Televisão e começa às 7h15, de segunda a sexta-feira. Em 

princípio por ser uma semana onde ocorreu um fato que abalou o Brasil com a morte da 



  

  

 

menina Isabela Nardoni, o telejornal tornou-se atípico, pois mesmo com o objetivo de noticiar 

diariamente os acontecimentos, acabou priorizando este caso e evidenciando-o em meio a 

todos os outros. 

 De acordo as reportagens gravadas durante esta semana e a partir da separação por 

formatos, editorias e valores-notícia vai ser possível compreender, por meio do mapeamento 

realizado, a importância da valorização destas imagens destacadas na sexta-feira. Por ser uma 

semana que contém um acontecimento trágico, há a possibilidade de que a editoria de hard 

news possa vir a ter um ganho em relação à média, e os valores correspondentes como morte, 

relevância e impacto também possam ter uma significância maior também em relação a sua 

média.  

 Foram analisadas as cinco edições do telejornal, o que resultou na construção de uma 

tabela que pudesse auxiliar na análise sistemática e de conteúdo dos formatos que se 

destacaram durante a semana. O princípio surgiu de um levantamento, dia-a-dia, dos formatos 

apresentados, observando suas divisões temáticas (editorias). 

 Como aporte teórico, utilizam-se os estudos de Becker (2005), sobre suas divisões por 

editorias telejornalísticas; Charaudeau (2006), em sua consideração sobre  imagem; Aronchi 

(2004) e Rezende (2000) a respeito de suas categorias sobre os formatos e gêneros; além de 

Traquina (2005) e Wolf (2003), acerca dos valores-notícia. As imagens foram analisadas de 

acordo com o formato apresentado, classificá-las com suas editorias não foi uma tarefa fácil, 

porém o próximo passo tornou-se mais simples, com a elaboração de uma tabela que 

abrigasse todas as questões apresentadas nas edições. 

 O telejornal busca várias imagens para representar a semana em pouco tempo. O que 

nos deixa em dúvida é de que modo estes valores são organizados para aparecerem na sexta-

feira, e que tipos de valores-notícia são levados em consideração? Esta pesquisa pretende ser 

relevante porque propõe compreender, por meio da verificação e classificação das 

informações circulantes no programa, os valores usados na seleção do quadro Imagens da 

Semana. Ao discernir os valores-notícia destacados pelas temáticas incluídas no quadro 

Imagens da Semana, busca-se perceber a importância desses conceitos no mundo jornalístico.  

  

 

 

 

 



  

  

 

Parte I – Fundamentação Teórico-metodológica 

 

1.1 Televisão e Telejornalismo 

 

 Para a sustentação teórica do estudo, é preciso analisar diretrizes básicas sobre a mídia 

televisiva, em especial em sua expressão telejornalística. Seus formatos, ao longo da semana 

estudada no objeto empírico, formam o conjunto informativo que subsidia a elaboração de um 

subproduto híbrido. Nele, estão potencialmente reunidos reportagens, notas, boletins, 

comentários, entrevistas, entre outros. E para a análise de suas contribuições neste produto 

final, debruço-me sobre a compreensão de elementos que englobam valores-notícia, imagem e 

som de todos os dias estudados. 

 Para a maioria das pessoas a TV é o principal meio de comunicação para manterem-se 

ligadas ao que ocorre no „mundo lá fora‟. Rezende (2000, p.31) diz que “inegavelmente, a TV 

é o principal veículo de comunicação do sistema de comunicação de massa brasileiro”, 

reinando sobre outros meios.  

 Segundo Rezende (2000), os programas de televisão funcionam como uma forma de 

fidelidade, por estarem presentes no mesmo horário seja pela manhã, ao meio dia, ou a noite a 

televisão transmite o compromisso com seus telespectadores, como se fosse até mesmo um 

relógio que mostre as pessoas que após o telejornal da manhã ela vai trabalhar. 

 A televisão possui uma vantagem como meio de comunicação de massa brasileiro que 

consegue agrupar três itens essenciais para uma boa notícia. Eco citado por Rezende (2000, p. 

38) relata que o icônico, o lingüístico e o sonoro são a combinação perfeita que a televisão 

pode explicitar. “O icônico reporta-se à percepção visual”, e é por meio da visão (imagens) 

que conseguimos reconhecer a realidade dos fatos. “O lingüístico, refere-se à língua que se 

fala e se escreve, abrange uma ampla variedade de palavras e combinações de palavras”. 

“Quanto ao código sonoro, relativo à música e aos efeitos sonoros, os signos se manifestam 

também isolados ou como parte de uma montagem”. Cada código possui a sua especialidade, 

e a disciplina do conjunto em ação é o que vemos no telejornalismo dia-a-dia, sentados na 

poltrona de casa. 

 Nos telejornais, além do texto, o seu fundamento principal são as imagens, pois o que 

seria da televisão se não houvesse imagens?  

Os telejornais são os produtos de informação de maior impacto na sociedade 

contemporânea e as principais fontes de informações para a maioria da população 

brasileira. Uma das principais características da linguagem dos noticiários da TV é 



  

  

 

garantir a verdade ao conteúdo dos discursos e também a própria credibilidade do 

enunciador (BECKER, 2005, p.09).  
  

 A televisão trabalha atualmente com atualizações constantes, e por meio do seu 

produto causa impacto. Segundo BECKER (2005, p.9), “uma das principais características da 

linguagem dos noticiários de TV é garantir a verdade a conteúdo dos discursos e também a 

própria credibilidade do enunciador”. O texto e a imagem apresentados pelo telejornal 

identificam a complementação que um possui pelo outro, considerando que a imagem é uma 

maneira para os jornalistas provarem aquilo que estão dizendo realmente aconteceu, podemos 

constatar que a linguagem do telejornal é construída na tênue fronteira entre a narrativa e o 

acontecimento como diz BECKER (2005). Podemos adequá-las em um texto com uma 

linguagem televisiva apropriada, e assim destacando em um resultado final que se encaixem 

de acordo com as normas jornalísticas.    

O trabalho de quem produz o telejornal torna-se continuamente mais desafiador, 

especialmente na tomada de decisões que vão definir a construção da versão dos 

acontecimentos 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. O trabalho de 

edição na televisão assume uma perspectiva gradativamente mais complexa, que 

demanda análise contínua, dado o tamanho da significação das decisões aditoriais na 

vida de cada indivíduo (PICCININ, 2006, p.140). 

  

 Segundo Becker (2005), é garantindo a veracidade dos acontecimentos explicitando-os 

perante os telespectadores, e convencendo-os por meio das imagens e representação de fatos, 

que os telejornais são considerados persuasivos, porque tentam convencer uma audiência 

significativa das suas verdades do Brasil e do mundo.  Apesar da argumentação desses 

episódios, vamos tentar descobrir como estes dispositivos são utilizados; todos têm, por 

exemplo, blocos com VTs 
1
, notas cobertas e/ou peladas.  

 Considerando que as informações veiculadas possuem relações entre os indivíduos e a 

sociedade, sobretudo na atualidade, o telejornalismo se transformou no principal instrumento 

de comunicação coletiva, é um meio especial de grande abrangência e visibilidade que possui 

poder de transformações e exerce o poder de persuasão por meio de vários métodos.  

Através do processo de seleção e tratamento de que são objeto os elementos que 

compõe os noticiários, as emissoras de TV, ao transmitir informações sobre a 

atualidade, também formam o universo de realidade que desejam atribuir aos 

acontecimentos. Um acontecimento não é uma realidade em si mesmo. Ele torna-se 

real a partir da idéia e da imagem que sobre ele se constrói [...] Nesse sentido, os 

programas de informação pela TV, sendo ao mesmo tempo testemunho e intérpretes 

do fato, contribuem para construir o universo de representação social e simbólica 

                                                 
1
 VTs são matérias editadas com texto em off e entrevistas. 



  

  

 

das coletividades, que é transmitido pelos meios de comunicações de massa ao 

público, como sendo real (ABBAGNANO, 1982, p.22). 

  

Fausto Neto citado por Becker (2005) trabalha a idéia de que os fatos só se 

transformam em notícia, quando veiculados pela TV. O telejornal mediatiza as relações 

sociais no Brasil e no mundo, ele não tem apenas o poder de nos falar, mas também o de 

conduzir a olhar aquilo que ele nos mostra. 

Segundo Charaudeau (2006), a televisão é imagem e fala, fala e imagem. Não apenas 

imagem, como se diz algumas vezes quando se trata de denunciar seus efeitos manipuladores, 

mas imagem e fala numa consolidação, que não se saberia dizer qual das duas depende a 

estruturação do sentido. Charaudeau (2006), fala que é visível que cada um tem sua 

significação e sua própria organização interna, constituindo um sistema semiológico próprio, 

cujo funcionamento discursivo constrói universos de sentidos particulares, podendo a imagem 

contracenar mais com a representação do sensível, enquanto a palavra usa da evocação que 

passa pelo conceitual, cada uma gozando de certa autonomia em relação à outra.  

Lembremos que a imagem é suscetível de produzir três tipos de efeitos: um efeito de 

realidade, quando se presume que ela reporta diretamente o que surge no mundo; um 

efeito de ficção, quando tende a representar de maneira analógica um acontecimento 

que já passou (reconstituição); um efeito de verdade, quando torna visível o que não 

o era a olho nu (mapas, gráficos, macro e micro tomadas de imagem em close-up, 

que, ao mesmo tempo, desrealizam e fazem penetrar o universo oculto dos seres e 

dos objetos) (CHARAUDEAU, 2006, p.110 e 111). 

 

 Becker (2005) diz que, no telejornalismo, texto e imagem são complementares na 

formação dos sentidos, e não há prioridade de um sobre o outro. Sem dúvida, os jornalistas às 

vezes escolhem definir uma notícia pela simples razão que as imagens estão disponíveis. 

  

Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas, que 

representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a 

coisa se compõe, ao passo que a forma são as características peculiares da coisa 

(GAARDER, op. Cit., p.124). 

  

 É essencial destacar o papel da edição no telejornalismo. Segundo Paternostro (2006), 

é com a edição que uma reportagem ganha o formato final para ir ao ar. O texto jornalístico na 

televisão está, portanto, ligado à edição. A autora revela que editar é uma arte, é dar sentido 

ao material bruto, contar à história que foi apurada e que requer sensibilidade, concentração, 

criatividade, dedicação, habilidade e paciência – uma virtude essencial. “Imagem, informação 

e emoção” são três palavras que Paternostro aponta como requisitos básicos para uma boa 



  

  

 

edição. Imagem decorrente do material que foi apurado para veiculação, informação, coleta de 

dados necessários para escrever e apresentar a matéria, e emoção sentimento quase que 

inevitavelmente presente em momentos como estes. 

Conforme certa concepção de telejornalismo, predominante no Brasil, à imagem se 

confere uma função primordial no processo de codificação das notícias, enquanto a 

palavra cumpriria um papel secundário, quase de mero complemento e suporte da 

informação visual (REZENDE, 2000, p.43). 

  

 Gleiser citado por Rezende (2000, p.50) ressalta a importância da base de áudio, 

descrevendo-a como “[...] um continuum ordenado de significados fácil e imediatamente 

apreensíveis” que orientava a edição da informação visual de modo a não só evitar prejuízos à 

narrativa verbal como propiciar “sustentação visual do que está sendo dito”. Na veiculação 

das imagens que são apresentadas no quadro “imagens da semana” na sexta-feira, podem-se 

identificar o agrupamento de vários acontecimentos marcados ao longo da semana que foram 

escolhidos para serem reexibidos. Nesse sentido, Bourdieu (1997, p.29) expõe que “a 

televisão que se pretende um instrumento de registro torna-se um instrumento de criação da 

realidade”. 

 Para Bourdieu (1997, p.23) “a televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a 

formação das cabeças de uma parcela muito importante da população”, ela tende a fascinar o 

público. As notícias de variedades consistem nessa espécie elementar, rudimentar, da 

informação que é muito importante porque interessa a todo mundo sem ter conseqüências. 

 Ele afirma que através das suas edições e compilações que envolvem fatores 

determinantes para um desenvolvimento e apresentação do produto, “os jornalistas tem 

„óculos‟ especiais a partir dos quais vêem certas coisas e não outras; e vêem de certa maneira 

as coisas que vêem. Eles operam uma seleção e uma construção do que é selecionado”, 

Bourdieu (1997, p.25). 

É baseada na posição de reprodutor dos fatos que se dá a manipulação exercida pelo 

telejornal. A credibilidade e o mito da neutralidade e da imparcialidade dão espaço 

para que o veículo construa a informação com certa liberdade. Assim os telejornais 

omitem, aumentam, diminuem e criam notícias (BECKER, 2005, p.56). 

 

 Sendo assim, os jornalistas constroem a audiência a partir da seleção das imagens, e de 

certa forma influenciam no próprio pensamento do espectador que vai assistir a reportagem, 

por exemplo. Através do seu trabalho eles tendem a conduzir o olhar do público. De acordo 

com Becker (2005), apesar de o nosso mundo ser habitado por imagens de todo o gênero, 

averiguar a sua significação, no entanto, não é tarefa fácil. Ao contrário da linguagem verbal, 

as imagens não podem ser classificadas num dicionário. São constituídas como os 



  

  

 

comportamentos, as atitudes e os gestos de certa fluidez de formas, cores e enquadramentos, o 

que as torna difíceis de descrever e interpretar. 

Mesmo quando a TV decide se mostrar e revelar sua técnica ou os procedimentos 

técnicos, ela se torna o espetáculo em si. A demonstração da técnica tende a eliminar 

qualquer mistério, qualquer dúvida sobre sua produção, reafirmando a sua 

transparência. E nós, sem perceber, temos a sensação de dominar o acontecimento. 

O registro e a veiculação do fato se dá pela adição de pedaços da realidade, que não 

deixam dúvida sobre a verdade e isto, se nem sempre é ilusão, no mínimo, é um 

recorte da realidade, um enquadramento, e não o real em si (BECKER, 2005, p.69). 

 

 Contudo, Becker (2005, p.69 e 70) ressalta que o telejornal, composto de noticiários, 

se propõe a mostrar os acontecimentos do mundo diariamente, empenhados em revelar a 

qualquer custo a veracidade dos fatos. A imagem conquista o telespectador, porque conforme 

o que Bourdieu (1997, p.25-6) afirma,  

a televisão convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, 

trágico. É por isso que os jornalistas, grosso modo, interessam-se pelo excepcional, 

pelo que é excepcional para eles [...] se interessam pelo extraordinário, pelo que 

rompe com o ordinário pelo o que não é cotidiano. 

 

 A partir dessa reflexão, podemos dizer que essa busca interessada é a visão do que é 

diferente que de alguma forma vai atrair a atenção dos espectadores, e de acordo com Becker 

(2005) a imagem, principal atrativo da TV, constitui-se por si só em elemento de sedução. E o 

texto falado conduz e alinha imagens, sons, ruídos, gráficos e vinhetas. O discurso verbal 

disciplina o não-verbal, o uso do tempo presente sinaliza duas estratégias narrativas: aproxima 

o fato do ouvinte por sua atualidade, e estabelece um registro coloquial, o que facilita a 

compreensão do texto sempre narrado pelo profissional (o repórter, o apresentador). 

Todas estas operações no uso da linguagem audiovisual buscam a construção de 

uma naturalidade e da objetividade na expressão da atualidade, no apagamento das 

marcas que regem o discurso telejornalístico, na identificação da narrativa dos 

acontecimentos com o desenrolar dos próprios fatos sociais. E cada um destes 

procedimentos, destes usos da linguagem, exige uma atenta observação. Tanto no 

exercício da profissão, como no de telespectador a percepção dos jogos enunciativos 

audiovisuais são muito importantes (BECKER, 2005, p.70-1). 

 

 A autora ainda diz que de qualquer forma, na relação texto/imagem haverá uma 

complementação unindo-os com a possibilidade de serem acompanhados por um texto em off  

nos noticiários. 

 

 

 

 



  

  

 

1.1.1 Bom Dia Brasil: o telejornal e seus formatos 

 

 O Bom Dia Brasil é o primeiro jornal do dia de abrangência nacional da TV Globo, 

começa às 7h15 da manhã, de segunda à sexta-feira. O editor chefe é Renato Machado que, 

junto a Renata Vasconcellos, forma o casal âncora apresentador do telejornal. Estreou em 

1983, transmitido de Brasília. A partir de 1996, passou a ser transmitido do Rio de Janeiro. 

 No ar, o casal âncora começa com um „bom dia‟ aos espectadores e, logo após, fazem 

a escalada
2
, que procura chamar atenção do telespectador para o jornal. Ela destaca os 

assuntos mais importantes da edição com a presença de imagens que vão ser apresentadas 

durante o telejornal. 

 O Bom Dia Brasil é dividido em quatro blocos. Primeiro, vêm as manchetes
3
 e a 

exploração de algumas notícias de serviço. O primeiro bloco dura, em média, de 20 a 25 

minutos, pode ser considerado um dos blocos mais importantes, pois possui mais tempo e 

apresenta assuntos atuais, chamando atenção do espectador para não sair da “poltrona”. 

Termina, geralmente, com a previsão do tempo e, ao final de cada bloco, é dito o horário. 

 O segundo bloco dura 10 minutos, e são apresentadas notícias relacionadas ao esporte, 

política, economia e outros assuntos. Antes de terminar o bloco há uma chamada para prender 

a curiosidade do espectador sobre determinada matéria que será apresentada no próximo 

bloco.  

 O terceiro bloco retoma a informação lançada no final do segundo bloco e passa a 

tratar de outras temáticas como saúde e religião. É uma estratégia que o programa utiliza para 

prender o espectador em frente à televisão, como um contrato de leitura. Tem, em média, de 7 

a 10 minutos e também apresenta outras reportagens. 

 No quarto bloco, são apresentados comentários e imagens rápidas. Dura em torno de 2 

a 3 minutos e normalmente na segunda-feira tem presença do comentarista Tadeu Schmidt 

sobre esporte que relata o que ocorreu no final de semana no futebol, jogos, taças, pontuação. 

É um bloco que de acordo com o tempo pode ser utilizado como um “pé”
 4

 do telejornal e 

                                                 
2
 Escalada: Chamada de abertura do Programa que visa chamar a atenção para as notícias mais importantes da 

edição.  
3
 Manchetes: “Frases de impacto sobre os assuntos do telejornal que abrem a transmissão” (CUNHA, 1990 apud 

REZENDE, 200, p.147). 

 
4
 É um recurso que pode ser usado para fechamento de uma matéria, fornecendo ao telespectador uma informação 

complementar. “A finalização da reportagem se dá mediante ao pé” (REZENDE, 2000, p.153). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28Rio_de_Janeiro%29


  

  

 

finalizar com novas informações. A princípio, o último bloco tem apresentado matérias 

factuais e é voltado a notícia mais leves.  

 Durante os 45 minutos, o telejornal mostra interatividade entre comentaristas, editores, 

apresentadores de São Paulo, Brasília, e às vezes, com correspondentes: Alexandre Garcia, 

sobre política e Miriam Leitão na economia. Logo após, o jornal conta com a participação das 

apresentadoras Zileide Silva e Mariana Godoy, respectivamente de Brasília e São Paulo.  

Como também a repórter Michelle Loreto, na previsão do tempo (indicador), do estúdio de 

São Paulo. 

 Entrevistas e reportagens também são exibidas e como a imagem é um recurso para 

garantir a veracidade dos fatos, nota-se que há sempre uma grande presença de imagens para 

chamar a atenção do público para as notícias.  

 Segundo Aronchi (2004), é preciso saber o significado de categoria, gênero e formatos 

para poder compreender o desenvolvimento da programação que a televisão oferece ao 

transmitir seu produto, neste caso o telejornal. Os programas só podem ser identificados e 

classificados pela análise da programação, por meio de conceitos e trabalhos realizados por 

outros pesquisadores sobre as categorias, os gêneros, e os formatos, assim pretende-se 

adequar o telejornal Bom Dia Brasil. 

 Os gêneros e formatos são responsáveis pela identidade dos programas, são 

configurados conforme devem ser apresentados. 

Por gênero televisivo, compreende-se uma macro-articulação de categorias 

semânticas capazes de abrigar um conjunto amplo de produtos televisuais que 

partilham umas poucas categorias comuns. Os gêneros seriam modelizações virtuais, 

modelos de expectativa, constituindo-se em uma primeira mediação entre produção 

e recepção; referem-se ao tipo e forma de real a que está ligado e ai regime de crença 

que propõe ao telespectador (DUARTE, 2007, p.15). 

 

 Assim, a compreensão de gênero, em televisão, deve ser como um conjunto de 

conteúdos da comunicação televisiva que só se atualiza e realiza quando sobre ele se projeta 

uma forma de conteúdo e expressão. Então se os gêneros seriam modelizações virtuais, que 

compõem a pluralidade de um programa, os formatos em contrapartida servem para 

diferenciá-los, 

O formato é o processo pelo qual passa um produto televisual, desde sua concepção 

até sua realização. Trata-se do esquema que dá conta da estruturação de um 

programa, constituído pela indicação de uma sequencia de atos que se organizam a 

partir de determinados conteúdos com vistas a obter a representação de caráter 

unitário que caracteriza o programa televisual: cenários, lugares, linha temática, 

regras, protagonistas, modalidades de transmissão, finalidades e tom (DUARTE, 

2007, p.16). 

 



  

  

 

 Para Aronchi (2004, p.37) “a divisão dos programas em categorias inicia o processo de 

identificação do produto”, os programas devem entreter e informar, segundo o autor o 

entretenimento é fundamental para qualquer produção, sem entretenimento, sem audiência. 

Mas ele exemplifica que o entreter não significa somente rir e cantar. Um programa com 

entretenimento pode representar divertir, chocar, surpreender, estimular para que o 

telespectador não troque de canal. E informar significa contribuir, acrescentar na vida das 

pessoas que estão assistindo par que no final da apresentação saiba um pouco mais do que 

sabia no começo. 

 Em relação aos programas de TV, como o telejornalismo, o formato é a característica 

que ajuda identificar o gênero. Aronchi (2004, p.45), diz que “em televisão, vários formatos 

constituem um gênero de programa, e os gêneros agrupados formam uma categoria”.   

 O telejornal Bom Dia Brasil, como um jornal de alta visibilidade, apresentado pelo 

casal âncora, Renata Vasconcellos e Renato Machado criou um laço de familiaridade com a 

audiência como diz Duarte (2007), a partir de sua programação e o comportamento que os 

apresentadores mostram quando chamam as notícias.   

 Em relação à semana estudada, podemos identificar vários tipos de formatos que 

ajudam na caracterização do programa. Aronchi (2004, p.175) aponta que “os programas 

adquirem o formato de telejornalismo quando um apresentador chama reportagens e 

entrevistas ao vivo ou pré-gravadas”, por isso o gênero telejornal é classificado segundo 

Aronchi (2004), como um programa que possui suas próprias características, classificando os 

noticiários, em diversos formatos.  

 Nesse contexto podemos incluir outros formatos que estão presentes nesses gêneros no 

mundo telejornalístico, como a entrada ao vivo de um repórter de determinado local, para 

mostrar que a transmissão é em tempo real, e sem interrupções. A delegacia de policia, a 

frente do prédio do acidente ou a casa onde o casal Nardoni está abrigado são exemplos de 

locais que os repórteres realizam os boletins.  

 A narração em off é um recurso muito utilizado em reportagens, é uma alternativa de 

acrescentar a matéria uma explicação verbal sobre o que é mostrado. A entrevista também faz 

parte como uma característica do telejornalismo, pois reforça os assuntos que estão sendo 

evidenciados pelo programa. Muitas vezes está presente no formato da reportagem, que em 

geral possui curta duração, mas coloca o repórter em destaque, narrando o assunto e fazendo 

entrevistas.   



  

  

 

 Na classificação de Aronchi (2004, p.174), o noticiário é a “leitura de notícias pelo 

apresentador, sem o uso de reportagens ou outros formatos do gênero telejornalístico”, ou 

seja, são notícias que não constituem imagens e assim são chamadas de „notas peladas‟. Mas 

também temos a presença de notas cobertas, que são similares as notícias, a diferença é que 

possuem a vantagem de imagens como prova do que está sendo falado. 

 Rezende (2000, p.158), acrescenta um formato de indicador que também é constatado 

no programa, “são matérias que se baseiam 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”, as previsões meteorológicas, 

número do mercado financeiro, informações de condições de trânsito são exemplos de 

indicadores. 

 Em relação aos comentários podemos classificá-los como um formato que faz parte do 

gênero jornalismo opinativo, segundo Rezende (2000). São momentos em que o jornalista 

especializado em economia, política, esporte, entre outros tem a preferência para falar sobre 

sua interpretação do fato ocorrido. 

 Observa-se certa semelhança de Bom Dia Brasil com o gênero de revista, que é 

formado por vários formatos: noticiário, reportagens, comentários, lazer, prestação de 

serviços, entrevistas, entretenimento, enfim, diversos assuntos que definem o caráter 

informativo do gênero, porém o telejornal mostra-se mais sério ao apresentar suas matérias. 

 Se Aronchi (2004) diz que o telejornal deve ter essencialmente entretenimento e 

informação, a revista eletrônica composta por estas duas peculiaridades, e por dois 

apresentadores que chamem as matérias tem caráter telejornalístico também, sendo assim o 

telejornal Bom Dia Brasil, poderia ser classificado nos dois gêneros. Porém, a sua diferença é 

que ele possui mais intensidade em informar e por isso é perceptível a espontaneidade em que 

os apresentadores trabalham. Quando tingem seus comentários e quando sentam-se no outro 

cenário composto por poltronas, como se fosse uma sala de estar, como qualquer outra que os 

telespectadores possuem em suas casas eles deixam visível o caráter predominante 

informativo.  

 

1.2 Valores-notícia ao longo da semana 

 

 O jornalista sempre se torna responsável pelas matérias que vão ser apresentadas. 

Mesmo recebendo pautas por um editor-chefe, ele possui o dever de acrescentar com sua 



  

  

 

experiência quando percebe que um fato qualquer pode se tornar notícia. E para fazer parte 

entram em jogo os critérios de noticiabilidade. Muito se questiona sobre o que determina que 

um fato seja notícia e outro não, comenta Traquina (2001). 

 Os jornalistas ocupam um papel essencial na sociedade contemporânea e midiatizada, 

explica o pesquisador TRAQUINA (2001), por isso o jornalismo serve de objeto de estudo 

para todos os campos sociais. É a própria experiência e saber, que transforma a capacidade de 

distinguir o fato que possui valor como notícia, os jornalistas estão sempre em movimento em 

busca de novos acontecimentos e atentos para tudo que acontece ao seu redor, essa 

“capacidade secreta do jornalista que o diferencia das outras pessoas” diz Traquina (2001, 

p.42). 

 Segundo Wolf (2003), a noticiabilidade é resultante da cultura profissional jornalística 

e organizacional, em que há motivações, valoração e ações decisórias que fazem com que um 

fato tenha um status noticioso. É um fator constituído pela complexidade que os requisitos 

oferecem para os fatos.   

TRAQUINA (2001, p.63) apresenta a construção da notícia, destacando que vários 

fatores a influenciam. 

Os critérios de noticiabilidade, as características tecnológicas de cada meio 

noticioso, a logística da produção jornalística, retraimentos orçamentais, inibições 

legais, a disponibilidade modo inteligível e interessante, a um determinado público, 

a necessidade de empacotar a notícia de um modo que seja compatível com o 

imperativo comercial de vender as audiências aos anunciantes, e as formas de 

aparência dos acontecimentos sociais e políticos. 

 

 Os responsáveis pela escolha das matérias desempenham um papel minucioso, 

fundamental para a veiculação, até porque se sabe que nem tudo que acontece vira notícia. É o 

gatekeeper, o grande responsável pelo que pode ou não pode ser de interesse para publicação.  

O fluxo de notícias tem de passar por diversos gates, isto é, 'portões', que não são 

mais do que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é, o gatekeeper, 

tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não. Se a decisão for positiva, a notícia 

acaba por passar pelo portão; se não for, a sua progressão é impedida, o que 

significa a sua morte, porque significa que a notícia não será publicada, pelo menos 

nesse órgão de informação (TRAQUINA, 2002, p.69). 

 

 Becker (2005, p.83), explica sobre a diretriz do tempo curto, que desencadeia um 

processo de hierarquização dos acontecimentos, o telejornal exibe o caminho predeterminado 

das matérias que vão ser exibidas, e o telespectador acaba seguindo por intuito a seqüencia 

elaborada pelo veículo. O número de matérias é mais uma semelhança no modo de produção 

dos telejornais. 



  

  

 

Realizam, portanto, uma seleção dos fatos que serão transformados em notícia, e, é 

claro, dos que não serão, em função do tempo disponível, da enorme quantidade de 

assuntos possíveis de serem escalados, do formato de apresentação da notícia e do 

modo de narrá-la, como a escolha do personagem que vai falar e não de outro, ou de 

m aspecto do acontecimento que será prioritariamente abordado. Por isso quando 

falamos em seleção falamos novamente em escolhas, recortes, em construção de 

sentidos (BECKER, 2005, p.88).   

 

Essas funções estão relacionadas com um critério que se chama “imediatismo”: a presença 

dos repórteres nas matérias nos leva a pisar o território da atualidade. O olhar da câmera, 

realmente para o cenário da telerrealidade e o isso de localizadores lingüísticos como este, 

aqui, neste momento, de lá, ao vivo, olha aqui, nos transmite a sensação que o fato ocorre no 

momento das notícias. 

 A credibilidade é conseqüência de um princípio enunciativo fundamental, a 

objetividade, também chamado de verossimilhança. A câmera de televisão, em princípio 

registra a verdade. E a verdade que acontece agora, nesse momento, nem sempre é 

apresentada. 

(...) Porque a legitimidade e a credibilidade dos jornalistas estão assentes na crença 

social de que as notícias refletem a realidade, que os jornalistas são imparciais 

devido ao respeito as normas profissionais e asseguram o trabalho de recolher a 

informação e de relatar os fatos, sendo simples mediadores de “reproduzem” o 

acontecimento na notícia (TRAQUINA, 2004, p.149)  

 

 As notícias são o produto para que haja matéria para publicar, são os fatos que 

mostram o caminho a ser seguido. E é a realidade dos acontecimentos que determina o 

conteúdo noticioso. 

 A construção midiática de um veículo de comunicação segue hierarquizações, as 

quais, o telejornalismo classifica como importantes porque determinam as matérias que 

devem ir ao ar, como também determinam as imagens que precisam ser veiculadas para 

causar efeito de realidade e chamar atenção do público. São características que variam de 

acordo com a política de cada veículo, pois cada um possui sua (Traquina, 2004).  

Os noticiários televisivos ao apresentarem as notícias diariamente de uma forma 

sistematizada e hierarquizada constituem-se em um referente importante na 

construção desse mundo do cotidiano. Ao assistirem um telejornal, as pessoas 

também procuram sentidos para a realidade que as cerca. Elas aprendem ativamente 

e atribuem significados, ressignificam o mundo do telejornalismo, na experiência do 

seu dia-a-dia. (...). Na produção de parte da realidade, os efeitos que o 

desenvolvimento da televisão produz no campo jornalístico e submetido as suas 

regras e economia de produção são incomparavelmente mais importantes que 

aqueles que o surgimento da literatura industrial, com a grande imprensa e o 

folhetim provocaram nas definições modernas da cultura (VIZEU, 2005, p.7) 

 

 Segundo Gomis (1997, p.89), as notícias envolvendo crimes catástrofes e outras 

desgraças circulam com privilégio e ocupam uma posição de destaque nas relações 



  

  

 

interpessoais. Define que o jornalismo pode ser entendido como um método de interpretação 

da realidade social, e é preciso observar segundo o autor, que é possível compreender de que 

forma os meios trabalham e como eles usam os fatos que são notícias para fazer uma projeção 

sobre o futuro da sociedade. 

 A seleção das notícias, diante de muitos fatos que acontecem todos os dias, é um 

processo difícil, pois depende de fatores como valores-notícia relacionados à política e à 

hierarquização do veículo para divulgação. Para Wolf (2003, p.202), “valores notícia são 

critérios de relevância difundidos ao longo de todo o processo de produção e estão presentes 

tanto na seleção das notícias como também permeiam os procedimentos posteriores, porém 

com importância diferente”.   

 Esse tema, valores-notícia, conforme Wolf (2003) envolve cinco critérios que os 

jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um 

acontecimento como candidato à sua transformação em notícia, e esquecer outro. Para o autor, 

a noticiabilidade é um conjunto de critérios, operações e instrumentos que controla a 

quantidade  e qualidade dos acontecimentos. Quais acontecimentos podem ser 

considerados interessantes e significativos para serem formalizados na ordem do discurso de 

determinada notícia?  

 Os critérios vinculam-se às características das notícias, à importância e ao próprio 

interesse que ela representa. A variável “proximidade” pode-se relacionar com o impacto da 

nação e sobre interesse nacional do que pode ser importante para as pessoas que tiverem 

assistindo o telejornal. Já a “relevância” identifica a quantidade de pessoas que o 

acontecimento atinge. Outro fator altamente considerado é a “atualidade”, o que o expectador 

espera para ver cada novo dia no “seu” telejornal. A “periodicidade” da produção informativa 

é um fator constituinte que marca o comprometimento com quem está sentado na poltrona, 

pronto para ver os principais acontecimentos do dia anterior, e até mesmo as quais recém 

aconteceram. 

 

1.2.1 Valores Substantivos 

 

 Os “óculos” – conforme Bourdieu (1997, p.25) - usados pelos jornalistas é uma figura 

de linguagem que expressa a importância da visão que possuem em relação à questão dos 

valores-notícia. É um detalhe essencial que nos remete a uma seleção e uma construção 



  

  

 

daquilo que é selecionado, é uma forma de explicar o modo que enxergamos certas coisas e 

acreditamos que podem virar uma boa notícia. 

 Traquina (2005) explica o próximo procedimento, que é a divisão dos critérios de 

noticiabilidade em duas partes que nos permitem a percepção da diferença que elas 

apresentam. A primeira parte são os valores-notícia de seleção, que se referem às escolhas que 

os jornalistas usam para decidir um acontecimento ao invés de outro, e por sua vez possui 

duas subdivisões: os critérios substantivos que são usados na avaliação direta dos fatos, e os 

critérios contextuais usado no contexto do processo de produção da notícia.  

 A segunda parte são os valores-notícia de construção, que é a seleção de elementos 

dentro dos acontecimentos dignos de citação da notícia, são as propriedades de sua própria 

construção como notícia e funcionam como um caminho para apresentação do material, 

indicando o que deve ser realçado, o que deve ser guardado e o que deve ser mais importante. 

 Conforme exemplifica Traquina (2005), o que é que o ataque ao World Trade Center 

de Nova Iorque em 2001, o Tsunami causado por um terremoto no Oceano Índico, na ilha de 

Sumatra, próximo a Indonésia, os furacões e ciclones no mundo todo tem em comum? Como 

ele mesmo responde: a “morte”. “Onde há morte, há jornalistas” diz Traquina (2005, p.79).  

 É um valor-notícia básico para o início do interesse do jornalista por determinado fato, 

e durante a semana estudada do telejornal Bom Dia Brasil, podemos perceber este valor por 

meio das notícias que o “Caso Isabela” proporciona. 

 Outro valor-notícia que levado em consideração é a “notoriedade”; pode ser associada 

ao vermos uma cobertura jornalística de um congresso partidário, e a maneira como alguns 

jornalistas procuram “estrelas políticas”. Galtung e Ruge (1993) apud Traquina (2005, p.79) 

relatam que “quanto mais o acontecimento disser respeito às pessoas de elite, mais 

provavelmente será transformado em notícia”. Assim podemos identificar a importância que 

um Status causa na sociedade e a importância que a cobertura das eleições na Itália tiveram ao 

serem apresentadas em uma reportagem na semana.   

 “A “proximidade” tem um valor-notícia fundamental na cultura jornalística, sobretudo 

em termos geográficos, mas também em termos culturais” diz Traquina (2005, p.80). 

Podemos tomar como exemplo um acidente de avião, dependendo de sua localidade do 

ocorrido não se repercute em muitos locais, ex: um imprevisto, uma falha mecânica ou até 

mesmo humana que possivelmente mate duas ou três pessoas no estado do RS, com certeza 

não será notícia em Lisboa. 



  

  

 

 Assim podemos incluir outro valor-notícia classificado por Galtung e Ruge como a 

“relevância” que é muito utilizado pela sua força de caracterização no ramo jornalístico. É um 

valor que tem como finalidade a preocupação de informar ao público dos acontecimentos 

importantes, porque tem um impacto sobre a vida das pessoas. Como exemplo, na quinta-

feira, dia 17 de abril de 2008, o telejornal apresentou uma reportagem sobre a visita que o 

Papa Bento XVI fez a Washington ao Presidente dos EUA Jorge W. Bush, onde discursou e 

admitiu para 400 bispos que a pedofilia foi muito mal administrada pela Igreja Católica.  

 Segundo Traquina (2005), a “novidade” é outro conceito essencial no jornalismo. É 

um valor-notícia que chama a atenção dos jornalistas para o que há de novo. No dia 16 de 

abril, quarta-feira o telejornal apresentou imagens do estádio dos jogos de Pequim, uma 

grande novidade para quem gostaria de conhecer a grande estrutura que abrigaria os jogos 

olímpicos. 

 O “tempo” é um valor determinante em qualquer matéria jornalística. Pode ser usado a 

favor de um acontecimento atual bem como para justificar algo importante que tenha 

acontecido no passado, como exemplo, há oito anos no dia 11 de setembro de 2001, aconteceu 

uma das maiores tragédias que repercutiu no mundo todo, o atentado às Torres Gêmeas do 

World Trade Center. 

 Segundo Traquina (2005, p.83), a “notabilidade” é a condição de ser visível, “há 

diversos registros de notabilidade. Um deles é a quantidade de pessoas que o acontecimento 

envolve”. 

 Os jornalistas atribuem importância às notícias que dizem respeito a muitas pessoas 

e quanto mais elevado for o número de pessoas envolvidas num desastre ou quanto 

mais elevada for a presença de „grandes nomes‟, maior é a notabilidade desses 

acontecimentos (GOLDING E ELLIOTT 1978 apud TRAQUINA 2005, p.83). 

 

 Podemos visualizar a notabilidade em um jogo de tênis, onde o jogador Gustavo 

Kuerten conquista a primeira vitória em uma partida na sua turnê de despedida dividindo sua 

felicidade com os fãs que o assistem.   

 Outro valor-notícia destacado no mundo jornalístico é o “inesperado”, cuja própria 

palavra já define. É aquilo que surpreende como se fosse uma surpresa, que ao ser descoberto 

provoca um alvoroço na sala de redação. A batida do piloto da Stock Car – Competição 

Nacional de Automobilismo, Tiago Marques que ao disputar uma posição com outro piloto 

em alta velocidade bate nas proteções do acostamento e quebra o carro, voando partes para 

todos os lados, é um fato inesperado; ainda mais quando o piloto sai do carro andando sem 

nenhuma lesão.  



  

  

 

 O “conflito” ou a “controvérsia” podem significar a violência física, ou simbólica. 

Sendo assim quanto mais presença a violência fornece, mais valor-notícia. Para Traquina 

(2005), na prática, o uso da violência representa a quebra do normal. Seguindo esta mesma 

linha de raciocínio estão infração e escândalos, que reforçam a intenção jornalística. A 

infração possui uma ligação com a violação de regras, e o que a faz se sobressair sobre outros 

valores é a intensidade de determinado crime, quanto mais doloroso e violento com maior 

número de mortes, maior sua noticiabilidade.  

 Apesar de cada valor-notícia ter o seu próprio significado e a sua relevância, o 

“escândalo” é um dos apreciados neste mundo noticiável. Sua intensidade se relaciona com 

sua determinação para virar notícia. Um exemplo é a cobertura sobre o Ex-Médico Farah 

Jorge Farah, condenado por esquartejar uma cliente e colocar seu corpo num saco de lixo no 

porta malas de seu próprio carro. Esta foi uma matéria que envolveu vários valores-notícia 

pela intensidade e polêmica dos acontecimentos.  

 

1.2.2 Valores Contextuais   

 

 Os valores contextuais são os critérios que dizem respeito ao contexto do processo de 

produção das notícias, é a decisão de escolher os acontecimentos que se tornarão notícias. 

Após enxergar o fato como uma notícia pelos valores substantivos, o próximo passo é, por 

meio dos valores contextuais, aproveitar os critérios disponibilizados por Traquina (2005) e 

classificar as notícias de acordo com a linha editorial do telejornal e ponderar sobre a 

hierarquização do que vai ser apresentado. 

 Wolf (2003), explica noticiabilidade como resultante da cultura profissional e seus 

valores como também da organização do trabalho. 

 A noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos que se exigem para os 

eventos – do ponto de vistas da estrutura d trabalho nos aparatos informativos e do 

ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas -, para adquirir a existência 

pública de notícia (Wolf 2003, p.195). 

 

 Se os valores contextuais estão interligados com o processo de produção, parte-se do 

raciocínio lógico do início da construção de uma matéria. E como primeiro valor-notícia, 

segundo Traquina (2005), a disponibilidade é a facilidade para fazer a cobertura da notícia. É 

um momento muito importante, pois nesta hora pesam-se quais são os meios e custos que a 

cobertura exige. 



  

  

 

 O equilíbrio é um valor que tem relação com a quantidade de notícias sobre esse 

assunto que já existem, ou que foram publicadas há pouco tempo. Assim, graças ao valor-

notícia equilíbrio, assuntos que teriam grande noticiabilidade por outros critérios, perdem 

espaço e acabam dando espaço a outras matérias.   

 Outro valor-notícia que pertence a este subgrupo de valores contextuais é a 

visualidade, fundamental para o meio televisivo, como também para a web, ou para o meio 

impresso. Elementos visuais associados à informação funcionam como comprovantes de os 

assuntos são verdadeiros e aumentam o valor-notícia. 

 A concorrência, como em qualquer outro ramo de trabalho também está presente entre 

os valores-notícia de uma matéria. É a busca pelo furo jornalístico e pela exclusividade, e os 

jornalistas são muito cautelosos em relação a este valor, pois o mínimo deslize pode abrir 

caminho para a concorrência e acabar com a exclusividade de determinado veículo de 

comunicação. 

 Por fim, o último conceito deste subgrupo de valores contextuais é o dia noticioso, que 

pode ser explicado por meio de datas comemorativas. Há dias ricos e pobres de 

acontecimentos com valor-notícia. Assim, em algumas épocas do ano, assuntos com baixo 

valor-notícia tem mais noticiabilidade como nas férias, carnaval, natal, etc. 

 

1.2.3 Valores de Construção 

 

 São os critérios de seleção dos elementos que dizem respeito à redação e edição do 

material, sugerindo o que se deve ser realçado, omitido e priorizado dentro do acontecimento 

dignos de serem incluídos na elaboração da notícia. São a definição da abordagem, após ter 

passado por uma peneira nos valores substantivos e contextuais agora é o momento de decidir 

o que realmente importa para constar na elaboração de uma matéria. 

 Segundo Traquina (2005, p.91) a simplificação possui a lógica de que “quanto mais o 

acontecimento é desprovido de ambiguidade e de complexidade, mais possibilidades tem a 

notícia de ser notada e compreendida”. O dever do jornalista seria escrever de forma mais 

simples. 

 A amplificação é identificada na lista de valores-notícia de Galtung e Ruge (1965) 

apud Traquina (2005), quanto mais ampliada a notícia mais fácil de ser notada como exemplo 

o autor usa “Brasil chora a morte de Senna”, um título de grande impacto e fácil de ser 

compreendido. 



  

  

 

 Outro valor-notícia é a relevância, semelhante ao que foi relatado nos valores 

substantivos. Seu conceito busca informar o quanto a notícia é importante, e depende do 

jornalista mostrar ao público esse valor. A personalização pode ser identificada quando o 

jornalista valoriza pessoas envolvidas no acontecimento e valoriza o fator “pessoa” como 

forma de prender o leitor. Já a dramatização pode ser entendida quando levada a comparação 

com o emocional, pois o jornalista pode influenciar com sua matéria através da dramatização 

as pessoas que sentirem-se mais emocionadas com a notícia, isto é, reforça o lado dramático 

do acontecimento. 

 Para finalizar estes valores, a consonância é o último valor de construção que o 

jornalista pode inserir em uma matéria, pois é uma forma de inserir algo novo em um 

acontecimento que já passou. Mas ao acrescentar algum dado importante ela acaba sendo 

novidade em relação ao contexto da história. 

 Perante tantos valores e critérios de seleção e construção que podemos utilizar para 

identificar, criar e qualificar uma matéria Bond (1959, p.71) destaca “às vezes, a matéria 

conterá diversos destes elementos provocadores de interesse, outras vezes, apenas um. Em 

cada caso, o elemento dominante presente nos indica qual o tipo de categoria do assunto” e 

todas as características que podem ser encontradas em um fato só aumentam a capacidade de 

despertar o interesse nas pessoas. 

 

1.3 O texto audiovisual do telejornalismo 

 

 O audiovisual é uma condição essencial quando se fala em telejornalismo, este meio 

de informação que utiliza o som e a imagem. A visão e a audição são dois sentidos que entre 

si mantêm relações privilegiadas de complementaridade. A associação entre os dois é, desde 

muito cedo, estabelecida a partir do contato com o meio exterior, o da aprendizagem. A força 

da matéria sonora é tão significativa, que transforma qualitativamente a experiência sensorial 

dos telespectadores. Segundo Duarte (2007, p.14), a força da matéria visual é um 

compromisso que a televisão estabelece com seus telespectadores ao exibir determinadas 

matérias, pois assume uma posição que necessita mostrar os fatos e fazer entender a partir do 

que é revelado, “como se ver fosse compreender, e mostrar fosse substituir o relato”. 

 Na era multimídia, os estudos de gênero, subgênero e formatos adquirem primordial 

importância, mobilizando a atenção de diversificadas ciências profissionais. Segundo Duarte e 



  

  

 

Castro (2007, p.7-8), “os gêneros funcionam como estratégias de comunicabilidade, e são 

como marcas dessa comunicabilidade que se fazem presentes e analisáveis no texto”. 

 Há uma lógica que permite reagrupar a pluralidade dos gêneros ao redor de um 

pequeno número de eixos categoriais. Essa realidade mostrada ao telespectador permite que 

ele determine quais idéias fazem parte do seu mundo, pois essa visão de mundo varia de 

acordo com as idades e as culturas. “A televisão produz sentidos e as oferta à sociedade” diz 

Duarte e Castro (2007, p.12), e a seleção desse material a ser veiculado, bem como as formas 

de estruturação dessas informações são instituídas conforme o grau de noticiabilidade desses 

fatos. Sua adequação remete aos gêneros e formatos de acordo com o interesse institucional. 

E mesmo que muitos saibam que o que é mostrado é uma configuração de mundo 

feita pelas linguagens, em que até mesmo as cores do mundo são reduzidas pelo 

comprimento das ondas segundo escalas incapazes de dizer os matizes mais sutis do 

que nos rodeia, temos que reconhecer que o que vemos é bastante convincente 

(DUARTE, 2007, p.18). 

 

 Deste modo, o que vem a seguir pretende esclarecer e parcelar a introdução a estes 

conceitos relevantes no jornalismo como uma parte integrante do sistema audiovisual que 

compõe este estudo.  

 

1.3.1 Cores 

 

 Elas estão presentes em todos os lugares, e cada uma possui um significado. As cores 

fazem parte desta análise. Bom Dia Brasil tem um cenário de cores intensas. Representando 

seu próprio estilo, nos deparamos com a predominância do azul e do laranja, que nos remete 

às tonalidades do céu e do nascer do sol. Compondo o cenário de fundo, um globo, localizado 

entre os dois âncoras que ressalta o mapa do Brasil em laranja claro sob círculos azuis como 

também relata Duarte (2007). 

 Segundo Farina (1999), a cor é uma linguagem individual, e cada pessoa reage a ela 

conforme suas condições físicas e às suas influências culturais. Ela exerce três tipos de função 

em relação a um indivíduo: a de impressionar, expressar e construir. Ao enxergarmos a cor ela 

fica guardada em nossa memória, sendo assim ela impressiona a retina, ela também pode ser 

sentida, provocando uma emoção, mas ela é muito mais construtiva, pois tendo um 

significado próprio, possui valor de símbolo e capacidade, portanto ela é uma linguagem que 

tem a pretensão de comunicar uma idéia. 

As cores desempenham funções específicas que podem ser separadas em dois 

grupos: um que compreende as sintaxes e as relações taxionômicas, cujos princípios 



  

  

 

de organização são paradigmáticos, como organizar, chamar a atenção, destacar, 

criar planos de percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura, etc., e outro 

que compreende as relações semânticas, como ambientar, simbolizar, conotar ou 

denotar (GUIMARÃES, 2003, p.29). 

 

 As cores fazem parte da comunicabilidade do programa com a audiência, o contexto 

comunicativo é um dos operadores de análise adotados (Gomes, 2006). A maneira de se 

referir aos telespectadores, a construção do cenário onde é apresentado o telejornal e o ritmo 

empreendido nas apresentações das notícias são algumas pistas que nos mostram o diferencial 

de cada telejornal configura seu contexto comunicativo (Duarte, 2007). 

É possível notar que uma cor pode nos informar sobre inúmeros fatos. A precisão da 

informação dependerá pois da história dessa cor, do conhecimento pelo receptor da 

informação dessa história e do contexto criado pela apresentação da notícia para 

“empurrar” a cor para o significado que se espera que venha formar” 

(GUIMARÃES, 2003, p.41). 

 

 A cor pode ser utilizada para informar e para comunicar. E por meio do ato de 

informação ou comunicação implica intenções e responsabilidades. Contudo, Farina (1999) 

ressalta que cada pessoa possui uma forma de captar os detalhes que o mundo da cor 

proporciona, dependendo da estrutura de seus sentidos, que mesmo que cada pessoa possua 

todos somos diferentes, o que resulta em diferentes graus de sensibilidade. 

Nas diferentes relações e em diversas proporções entre intenções e 

responsabilidades, temos de um lado, a geração de desinformação, de 

incompreensão e formação – ações positivas – e, de outro, a geração de 

desinformação, de incompreensão e de deformação – ações negativas dos atos de 

comunicação (GUIMARÃES, 2003, p.91). 

 

 Pode-se utilizar a cor para elevar a credibilidade de determinada informação quanto 

para diminuí-la. As ações positivas podem ser relacionadas quando as cores interferem na 

compreensão das pessoas em determinadas circunstâncias e as auxiliam no entendimento de 

sua finalidade, e as ações negativas fazem o papel contrário, quando não conseguem realizar o 

seu papel de esclarecer deixando o espectador em dúvida ou não fazendo diferença. 

 Conforme Duarte (2007), o telejornal Bom Dia Brasil afirma sua identidade por meio 

de elementos que compõem o visual do programa, a exposição do globo azul que se localiza 

ao fundo do telejornal, ressalta o mapa do Brasil em laranja sob círculos azuis. Essa 

caracterização do cenário transporta de uma maneira fictícia o telespectador para o programa 

num aspecto mais informal, onde sabe-se que aquele telejornal vai evidenciar as primeiras 

notícias do dia com ênfase no que o Brasil quer saber, aumentando sua credibilidade e 

confiabilidade diante do público. 

 



  

  

 

1.4 Metodologia 

 

 Para desenvolver esta pesquisa foi realizado um estudo a partir de observações dos 

valores-notícia que permeiam as temáticas veiculadas pelo quadro “Imagens da Semana” de 

Bom Dia Brasil. Porém, para entender os valores estampados neste momento da sexta-feira, 

preferiu-se entender uma dimensão maior da estrutura que dá origem a esse quadro 

relativamente pequeno – com um minuto de duração – que busca sintetizar a semana noticiosa 

do telejornal. Assim, parte-se de um levantamento, dia-a-dia, das editorias, formatos e valores 

apresentados durante a semana. 

  A escolha de trabalhar com uma semana do telejornal Bom Dia Brasil já começou 

com um desafio, pois foi difícil conseguir as edições completas de 14 a 18 de abril de 2008. A 

data foi uma opção estabelecida desde quando a monografia começou a tomar forma, na 

disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. O trabalho busca identificar 

os temas de acordo uma análise sistemática e de conteúdo, mapeando a semana de segunda a 

sexta-feira do telejornal considerando todos os formatos, temáticas, editorias e selecionando 

três valores-notícia para cada célula analisada. 

 As principais fontes consultadas foram livros sobre telejornalismo, bem como artigos 

específicos sobre noticiabilidade e valores-notícia disponíveis também na internet que 

subsidiaram as bases e possibilitaram conceitos para a realização desta monografia. O 

trabalho concilia especialmente autores como Becker (2005) que contribui com seus conceitos 

sobre editorias, Aronchi (2004) e Rezende (2000) com suas considerações sobre formatos e 

Traquina (2005) com a importância de compreender o significado de um valor-notícia.  

 Para identificação dos valores-notícia dos diversos formatos foi feita uma triagem 

sobre cada dia, que resultou na elaboração de um quadro quantitativo e qualitativo, que situa a 

distribuição editorial e temática de notas, reportagens e comentários apresentados durante o 

telejornal.  

 Segundo Duarte e Barros (2007), cada pesquisa possui sua distinção, sendo assim é 

necessário obtermos cuidado com os métodos utilizados, sejam quantitativos ou qualitativos, 

dependendo de cada caso. Mas o fator que a determinará serão os objetivos desejados. 

“Qualquer procedimento quantitativo deve ser precedido por uma reflexão sobre quais os 

atributos pelos quais os fenômenos estudados são dessemelhantes e podem ser ignorados em 

relação aos objetivos pretendidos”, afirma Duarte e Barros (2007, p.27). 



  

  

 

 A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido 

dentro das ciências sociais empíricas. Para Minayo (2003) a análise de conteúdo visa a 

verificar hipóteses e/ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto e 

classifica como um método mais frequentemente adotado no tratamento de dados de 

pesquisas qualitativas. A investigação empírica constitui-se de uma pesquisa 

documental, pois teve como objeto as edições do telejornal Bom Dia Brasil, de 14 a 18 

de abril de 2008. Segundo Moreira (2005, p.70) “a análise documental compreende a 

identificação, verificação e apreciação dos documentos para determinado fim”.  

 A partir da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (1979) foi possível 

identificarmos os valores noticiosos do telejornal, como ela abrange as iniciativas de 

explicitações, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens com a finalidade de se 

efetuarem deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens o que 

podemos relacionar com as imagens - quem as emitiu, em que contexto e/ou quais efeitos se 

pretendem causar por meio delas. Especificadamente, a análise de conteúdo identifica 

um conjunto de técnicas de análises de comunicação visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1979, 

p.42)  

 

 O processo de sistematização e expressão do conteúdo das imagens foi fundamental 

para o estudo das matérias analisadas. O mapeamento das edições apresentadas mostra, 

através das tabelas e gráficos, as relações de acordo com as editorias que as matérias 

identificam e qual o formato que as representa. 

 Um dos primeiros passos metodológicos neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica 

para construção das tabelas de formatos, editorias, valores-notícia e imagens da semana. 

 Primeiro, procede-se à observação das chamadas de aberturas do telejornal, e – a 

seguir – de seus formatos como reportagens, notas peladas e cobertas e comentários. A análise 

considerou todos os produtos noticiosos, mas guiou-se prioritariamente pelas chamadas para 

as reportagens, notas e comentários. 

 Entre as chamadas, a grande maioria remete às reportagens que foram classificadas 

entre várias temáticas. Foram excluídas as chamadas em forma de pequenas notas relativas às 

informações que serão veiculadas no próximo bloco. Para que esses dados não interferissem 

na pesquisa de modo a causar repetições ruidosas, optei por retirá-las. 



  

  

 

 A construção de uma tabela para cada dia da semana possibilitou relacionar os 

formatos obtidos pelas editorias e seus valores-notícia. Para cada formato apresentado, seja 

reportagem, nota ou comentário contabilizou-se o valor um (1). Após o mapeamento, foi 

possível fazer a totalização de editorias e valores-notícia que resultaram em uma tabela de 

valores. O quadro Imagens da semana originou novas tabelas, com porcentagens que 

indicariam a incidência da importância que estes valores representam para a semana no 

telejornal. 

 Uma das tabelas visa mostrar a quantidade de formatos apresentados durante a semana 

do telejornal, outras duas falam das editorias e dos valores-notícia. Por fim, após a 

apresentação destas tabelas identifica-se a porcentagem de aparecimento que os valores 

apresentam em relação ao todo da semana. Esta análise teve três tipos de recortes: primeiro, a 

identificação dos formatos do telejornal, depois a classificação de suas editorias e, por fim, a 

categorização de acordo seus valores-notícia. 

 Para finalizar, com base nas imagens que foram mostradas durante a semana, foram 

elaboradas tabelas de acordo com seus valores que representassem o mapeamento realizado a 

cada dia. No quadro Imagens da Semana, também foram analisadas as imagens que são 

valorizadas e reapresentadas para o telespectador na sexta-feira. A totalização dos valores 

pode mostrar por meio de uma comparação entre a semana noticiosa e o quadro de sexta-feira 

quais deles são mais utilizados e o potencial atribuído. Assim, a partir desta checagem dos 

resultados, podemos perceber a quantificação de ganhos e perdas obtidos durante a semana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Parte II: A semana de Bom Dia Brasil 

 

2.1 Formatos, temáticas e editorias 

 

 Todo telejornal possui uma linha editorial a seguir e, para ir ao ar, geralmente é 

elaborado o espelho. Ele organiza o telejornal em blocos, dá a ordem em que as matérias 

serão apresentadas em cada bloco, considera os intervalos comerciais, como também define as 

chamadas do início ao encerramento. 

 A primeira parte do espelho do telejornal é a escalada, que se constitui das manchetes 

– as notícias mais importantes do dia. Sua função é chamar a atenção do telespectador e 

manter o interesse até o final do programa. Elas podem ser classificadas como notas peladas, 

apenas faladas pelos apresentadores, ou “teasers”, que possuem imagens que atribuem um 

efeito de veracidade ao que está sendo apresentado.  

Logo após começa a apresentação das reportagens. Segundo Rezende (2000), a 

reportagem pertence ao gênero do jornalismo informativo, que define que uma matéria 

jornalística mostra dados e relatos ampliados de um acontecimento, e sua estrutura completa 

possui cinco partes: cabeça, off, boletim, sonoras (entrevistas) e pé. 

 Seguindo a apresentação, são intercalados vários outros formatos que constroem a 

identidade do telejornal. Entre eles também fazem parte indicador, pertencente também ao 

gênero do jornalismo informativo. Conforme a classificação de Rezende (2000, p.158), são 

produtos noticiosos que expõem dados mais objetivos como, por exemplo, a previsão do 

tempo, “indicam tendências ou resultados de natureza diversa, de utilidade para o 

telespectador em eventuais tomadas de decisões, o que lhes dá sentido de um jornalismo de 

serviço”. 

 O telejornal Bom Dia Brasil conta também com outro formato que faz parte do gênero 

jornalismo opinativo, o comentário. Segundo Rezende (2000), são matérias jornalísticas em 

que um determinado jornalista especializado em um assunto, como Miriam Leitão, em 

economia, Alexandre Garcia, em política, e Tadeu Schmidt, em esporte, entra em cena para 

relatar uma interpretação pessoal, de acordo com o que foi apresentado. Ele expõe suas 

análises, explicando os acontecimentos e até orientando o público que pode conferir o 

comentário como um jornalismo de serviço, como o indicador apresentado anteriormente.  



  

  

 

 Após sucessivos agrupamentos de formatos e valores-notícia citados no trabalho, 

obtivemos a tabela abaixo (Tabela 1). Na pesquisa empírica, os valores do quadro 

funcionaram como categorias para análises dos cinco dias do telejornal. 

Tabela 1: Distribuição de formatos ao longo da semana de Bom Dia Brasil 

Dias da 

semana 

Nº de 

Reportagens 

Nº de 

Notas 

Peladas 

Nº de 

Notas 

Cobertas 

Nº de 

Valores-

notícia 

Nº de 

Indicadores 

Nº de 

Comentários 

14/04/08 13 10 09 86 01 02 

15/04/08 15 02 02 65 01 03 

16/04/08 10 04 08 70 01 03 

17/04/08 09 09 09 75 01 03 

18/04/08 12 08 05 62 01 0 

TOTAL: 59 33 33 358 5 11 

 

 A tabela 1 foi elaborada utilizando os autores citados durante a pesquisa, a partir de 

uma análise das cinco edições do telejornal, classificando as notícias conforme os formatos 

apresentados principalmente por Rezende (2000). Ressalto que o número de formatos é a 

soma total de reportagens, notas peladas, notas cobertas, indicadores e comentários já 

especificados anteriormente o significado de cada um. 

 A seguir, no gráfico 1 podemos distinguir o tratamento durante a semana que o 

telejornal possui com os formatos apresentados. 

 

Gráfico 1: Distribuição dos formatos ao longo da semana de Bom Dia Brasil 

 Segundo Rezende (2000, p.157), “a reportagem é uma forma de mostrar ao público as 



  

  

 

causas, correlações e repercussões”, e sem dúvida pelo o que o gráfico 1 apresenta, é o 

formato mais utilizado no telejornal Bom Dia Brasil. 

 Nota-se também que na segunda, quinta e sexta-feira, há uma incidência de notas 

peladas e cobertas, como outros dois formatos bastante utilizados durante a apresentação do 

telejornal para acrescentar ao público notícias importantes de forma rápida que não teriam 

extrema necessidade de ser prolongadas como as reportagens.  

 Pelo gráfico (p.35) podemos visualizar a estabilidade do formato indicador, possuem 

um caráter permanente estando presente nos cinco dias de apresentação do telejornal como 

um jornalismo de serviço, que é o caso da previsão do tempo. O formato comentário é 

apresentado de forma mais instável, pois na segunda apresenta um índice mais baixo em 

relação a terça, quarta e quinta-feira que mostra-se regular. Já na sexta-feira ele desaparece 

totalmente, isso pode ser causa da identidade do programa, que inicia segunda-feira 

apresentando todos os formatos e nos outros dias diminuem de acordo com o grau de 

importância dos seus valores em relação à noticiabilidade. 

Os assuntos são arrumados, reunidos e inseridos em campos temáticos na produção 

jornalística, de modo geral, reconhecidos por editorias (...) as editorias marcam 

caminhos para realizar as leituras do mundo, enquanto os repórteres e os 

apresentadores nos acompanham durante o passeio. A ênfase numa ou noutra 

editoria, certamente contribuirá para definir o perfil do noticiário (Becker 2005, 

p.93). 

 

 O Bom Dia Brasil como o primeiro telejornal do dia de caráter Nacional da Rede 

Globo, um canal de televisão aberto, traz uma proposta diferenciada para seus espectadores. 

Segundo Duarte (2007), a escolha das informações que vão ao ar, como as formas de 

estruturação deste material informativo são alternativas estratégicas que consideram lógicas 

mercadológicas e discursivas, que determinam a relevância da noticiabilidade dessas 

informações, a sua adequação a certos gêneros e formatos, o seu interesse institucional. 

 Pela análise das edições da semana é perceptível a conduta dos âncoras e a forma com 

que apresentam as notícias como uma forma de identificação do próprio programa. O que nos 

leva a perceber a descontração que o próprio cenário transmite durante o telejornal.  

Não podemos nos esquecer também do próprio lugar ocupado pelo noticiário na 

grade de programação. Antes do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e no 

horário do café-da-manhã de muitos trabalhadores de classe média, sua posição 

mesma na grade oferece pistas da conformação de seu contexto (Gomes e Gomes, 

2007, p. 81). 

 

 O Bom Dia Brasil, é um telejornal que mostra-se preocupado com seus espectadores, 

pois durante o programa os apresentadores fazem perguntas a outros estúdios como também 



  

  

 

para os comentaristas. Dessa forma é possível observar que em certos momentos eles 

assumem o papel do telespectador, que pode estar curioso sobre determinado assunto e que 

gostaria de saber mais. Como uma estratégia de aproximação para com seu público. 

 Depois de concluir a tabela 1 e o gráfico 1, passei a enquadrar cada formato de acordo 

com suas editorias. A tabela 2, a seguir, mostra a quantidade de editorias que cada dia do 

telejornal obteve por meio da classificação da tabela 1. 

 Este quadro reúne as tradicionais editorias de Política, Esporte e Economia. E 

seguindo a categorização de Becker (2005, p.94), “as Hard News correspondem às matérias 

“quentes” do dia, factuais e fortes: acontecimentos trágicos, violentos ou de grande impacto 

social (...) as matérias sobre saúde, religião e temas diversos estão inseridas em „outros‟”. 

 

Tabela 2: Distribuição das editorias ao longo da semana de Bom Dia Brasil  

Dias da 

Semana 

Hard News Política Esporte Economia Outros 

14/04/08 20 02 10 0 02 

15/04/08 07 0 08 04 02 

16/04/08 13 01 05 02 03 

17/04/08 16 01 05 05 03 

18/04/08 14 01 07 0 04 

TOTAL: 70 05 35 11 14 

 

 O número total de ocorrências para editorias foram contabilizadas em 126, isso 

representa a quantidade de formatos que tivemos ao longo da semana. Para visualizarmos de 

forma mais clara a distribuição temática e perceber a diferença no tratamento de cada editoria 

durante a semana, o gráfico 2 mostra o que ela representa de segunda a sexta-feira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Gráfico 2 : Distribuição das editorias ao longo da semana de Bom Dia Brasil 
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 O gráfico 2 mostra uma comparação com base na média diária de produção de notícias 

que o telejornal apresenta nas diferentes editorias. É perceptível que no primeiro dia, a 

segunda-feira, tem maior incidência de notícias de hard news e esporte. O Caso Isabela e a 

renúncia do reitor da Universidade de Brasília foram dois acontecimentos que, por sua 

relevância, acabaram gerando notas e reportagens durante a semana no telejornal, e foram 

classificados como hard news. A incidência da editoria esporte é grande, principalmente na 

segunda-feira, porque são apresentadas as decisões do futebol do final de semana, bem como 

os gols obtidos pelos times. É uma forma de descontração e informação para aqueles que não 

conseguiram acompanhar. 

 Política e outros também estão presentes na segunda-feira, porém acabam tendo uma 

porcentagem menor em relação a hard news e esporte, mas por meio da tabela 1 e do gráfico 2 

é visível a sua incidência de matérias. Em relação aos outros dias da semana também temos a 

presença destas editorias, cada uma correspondendo ao seu valor especificado conforme a 

análise. 

 Com a soma destes valores até agora, podemos fazer uma relação entre as 126 

ocorrências de editorias da semana e conferir a seguir a porcentagem da semana em Bom Dia 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Gráfico 3: Porcentagem das editorias ao longo da semana de Bom Dia Brasil 
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 Os 

gráficos 2 e 3, apontam dados importantes para essa investigação porque ao mesmo tempo 

que revelam um valor para as distribuições temáticas, gerados a partir de uma média semanal, 

mostram o valor que cada editoria recebe podendo ser identificadas as particularidades de 

certos dias como a segunda-feira, em que as temáticas hard news e esporte mostram um 

elevado índice de aparição, ou na quinta-feira, em que se destacam as temáticas de hard news, 

economia, esporte e “outros”. 

 Os dados apresentados até agora esclarecem a objetividade do telejornal, tendo como 

editor-chefe e apresentador, o jornalista Renato Machado que é um dos principais fatores de 

credibilidade e familiaridade estabelecidas com a audiência. 

 A construção do gráfico 1 com as distribuições dos formatos da semana, o gráfico 2 

com a distribuição das editorias ao longo da semana e o gráfico 3 com a porcentagem que as 

temáticas representam na semana, nos mostram o caminho que o mapeamento das edições do 

telejornal apresentou. A identificação de cada classificação que os gráficos representam 

servem como fundamento para cada matéria.  

 Temos a predominância de 55% de Hard News no gráfico 3, isso significa que o 

telejornal prioriza na semana as matérias mais impactantes, quentes e de grande relevância 

como classifica Becker (2005). Esporte é a segunda editoria mais utilizada ao longo da 

semana com 28% do gráfico 3, é uma temática de descontração que com o auxílio de imagens 

busca ilustrar o telejornal informando aos telespectadores os resultados das competições tanto 

em relação a futebol quanto a outros esportes como tênis e ginástica. Economia possui uma 

relação de 9% do gráfico, ela está ausente na segunda e sexta-feira como podemos perceber 

na tabela 2, mas a sua porcentagem é relativamente regular, pois é uma temática que está 



  

  

 

presente no dia-a-dia de todos países, mas no telejornal ela só começa a aparecer na terça-

feira dia 16, quando a reportagem sobre uma nova plataforma próximo a SP teria sido 

descoberta, elevando as ações da bolsa de valores em função desta descoberta do petróleo. 

 A temática política tem a influência de 4% do gráfico, normalmente ela está associada 

há escândalos e, portanto acabam pertencendo a editoria de Hard News, deixando para esta 

porcentagem as menos relevantes, como por exemplo, as eleições parlamentares na Itália, 

onde não possui uma relevância em relação a toda nação mas sim principalmente ao país. Já a 

temática “Outros”, também com 4%, é representada por matérias que dizem respeito à 

religião, comportamento e temas diversos segundo Becker (2005). 

 Estas temáticas e suas porcentagens também servem para indicar o perfil que o 

telejornal traça ao apresentar durante a semana todos estes formatos que contém estas 

temáticas, portanto a classificação destas tabelas e gráficos é uma forma de identificação 

visual para a classificação posterior dos valores que pertencem a cada matéria. A sua 

predominância ao longo da semana é muito importante para o esclarecimento da análise. 

 

2.2 Valores-notícias: a predominância ao longo da semana 

 

 Os valores-notícia são fatores determinantes para uma matéria, e durante a semana de 

14 a 18 de abril de 2008 do telejornal Bom Dia Brasil, foi determinado que para cada formato 

pudesse caber três principais valores-notícia que representassem o assunto quando fosse 

citado. 

 Becker (2005), fala que o tempo é curto e acaba desencadeando um processo de 

hierarquização dos fatos ocorridos que o próprio telejornal apresenta, fazendo com que o 

telespectador siga por intuito a sequencia elaborada pelo veículo. Assim, podemos considerar 

a relevância que todas as matérias acabam apresentando, como um valor principal que é de 

interesse comum entre as pessoas. 

   Segundo Traquina (2005, p.62), “os valores-notícia são, um aspecto 

fundamental da cultura profissional”, isto é, cada jornalista que enxerga os fatos de outra 

maneira, transforma em notícia por meio da sua cultura profissional adquirida com o próprio 

trabalho, que acaba auxiliando no momento da descoberta.  Traquina (2005) diz também que 

essa existência de cultura profissional são os critérios de noticiabilidade, os valores-notícia 

compartilhados no mundo jornalístico que devem e sempre estão presentes quando surge uma 

matéria. 



  

  

 

Os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se 

um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser 

julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, 

possuindo “valor notícia” (TRAQUINA, 2005, p.63). 

 

 Durante esta semana foram contabilizadas 126 ocorrências de editorias, pertencentes 

aos formatos apresentados. Cada uma delas tinha a possibilidade de obter um acréscimo de 

três valores-notícia, porém conforma a análise feita pelo mapeamento dos dias estudados nem 

todos os formatos apresentaram estes três valores. 

 A seguir, nas tabelas 3 e 4 vão ser apresentadas um total de 10 valores-notícias mais 

utilizados durante a semana que foram escolhidos conforme o seu significado já especificado 

na pesquisa anteriormente. Para encontrar estes valores, foi estudada cada edição do 

telejornal, selecionando seus formatos (reportagens, nota pelada e nota coberta e comentários 

– conforme tabela 1), depois foram enquadradas as editorias que pertenciam e por fim foi 

denominado no máximo três valores predominantes para cada matéria apresentada de acordo 

com sua importância.  

 

Tabela 3: Distribuição de valores-notícia durante a semana de Bom Dia Brasil 

Valores-

Notícia 

14/04/08 

Segunda 

15/04/08 

Terça 

16/04/08 

Quarta 

17/04/08 

Quinta 

18/04/08 

Sexta 

Total 

Morte 14 4 6 5 5 34 

Impacto 14 7 6 5 6 38 

Relevância 23 17 21 24 18 103 

Novidade 3 9 11 11 5 39 

Notabilidade 21 12 19 15 18 85 

Notoriedade 2 5 0 0 1 8 

Conflito 2 0 5 5 0 12 

Inesperado 4 5 0 3 4 16 

Infração 2 4 1 4 3 14 

Escândalo 1 2 1 3 2 9 

 

 Foram encontradas 358 ocorrências de valores-notícia durante a semana pesquisada.  

Para descobrir a porcentagem que estas ocorrências demonstram, o gráfico 4 vai mostrar de 

segunda à sexta-feira a porcentagem dos 10 valores-notícia mais utilizados no telejornal Bom 

Dia Brasil. 



  

  

 

 

Gráfico 4: Valores-notícia ao longo da semana 
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 Os valores apresentados no gráfico a cima foram definidos conforme a importância 

das notícias segundo Traquina (2005). Partimos da designação que 29% das matérias 

apresentadas possuem relevância para serem escolhidas, Gomis (2002) diz que é o mais 

importante dos valores. A relevância faz parte da preocupação de informar ao público os 

acontecimentos que são importantes porque tem um impacto sobre a vida das pessoas, 

determina que a noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento incidir sobre o 

país. 

 Uma nota coberta apresentada na escalada do telejornal no dia 16 de abril fala sobre 

um segredo revelado por dentro e por fora do estádio de Pequim, o local onde sediaria os 

jogos olímpicos, envolve pessoas de todo mundo e com certeza deve conter o valor relevante, 

pois é importante para a maioria da população.  

 A novidade é outro valor que fez parte da análise desta nota coberta, pois através das 

imagens ela revelava um segredo que fazia parte da curiosidade de muitas pessoas que 

chamavam o estádio de Pequim como o “ninho do pássaro”. No gráfico 4, ela apresentou 11% 

dos valores ao longo da semana. Mas a reportagem sobre as ações da Petrobrás em alta pela 

declaração que o diretor da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Haroldo Lima fez também 

foi classificada com os valores de relevância e novidade. Mas esta reportagem teve um valor 

de notabilidade que também faz parte do gráfico 4, com 24% ao longo da semana. Como uma 

maneira de ser visível a notabilidade entra em grande escala no gráfico por termos muitos 

formatos que apresentaram a qualidade de serem visíveis para os telespectadores. 



  

  

 

 Outros dois valores que podemos associar a um fato de grande importância durante a 

semana é o valor-notícia de morte que apresenta 9% e o valor-notícia de impacto que 

apresenta 11%, no gráfico 4. Eles também estão associados ao “Caso Isabela”, principalmente 

pela sua relevância, e o impacto que causou em toda sociedade, mas também sabemos que 

“onde há morte, há jornalistas” segundo Traquina (2005, p.79).  

  Durante o período analisado temos a incidência de mais cinco valores que estiveram 

presentes nas notícias durante a semana do telejornal, porém com menos intensidade do que 

as citadas anteriormente. A notoriedade é um valor presente na reportagem do dia 15 de abril, 

quando é mostrado a imagem do diretor geral da ANP, Haroldo Lima falando sobre uma 

descoberta de petróleo a 240Km da costa de SP. Como uma pessoa importante 

consequentemente a notícia se torna importante, “quanto mais o acontecimento disse respeito 

às pessoas de elite, mais provavelmente será transformado em notícia” (Traquina, 2005, p.80), 

o Presidente da República é uma pessoa importante e o que ele faz automaticamente torna-se 

importante, na sexta-feira dia 19 de abril é apresentada uma nota falando sobre a participação 

do Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva a comemoração do dia do exército, isso 

quer dizer que automaticamente ele se torna uma notícia, mesmo sendo uma nota pelada sem 

nenhuma imagem pode ser classificada em notoriedade. 

 O valor-notícia conflito ocupa 3% do gráfico 4, ele está presente na segunda, quarta e 

quinta-feira. No dia 14 de abril é apresentada uma reportagem com estudantes que montaram 

um acampamento na Universidade de Brasília manifestando-se em relação ao reitor da 

instituição, por ter sido descoberto a fraude do mau uso do cartão corporativo. Esta 

reportagem também envolve relevância pelo número de pessoas atingidas com as despesas 

que o reitor causou à universidade bem como a notabilidade, a condição de ser mostrada para 

as pessoas. Na quarta-feira, visualizamos o conflito em uma nota coberta anunciada já na 

escalada do telejornal. Logo após a reportagem mostra um tiroteio no subúrbio do Rio de 

Janeiro, que durou 7 horas de conflito. Foram apresentadas imagens de policiais militares 

confrontando com traficantes, o que nos remete ao valor-notícia de conflito que representa 

violência física e segundo Traquina (2005, p.84), “a presença da violência física fornece mais 

noticiabilidade e ilustra como os critérios de noticiabilidade muitas vezes exemplificam a 

importância da quebra do normal”.   

 O valor-notícia inesperado está ausente apenas na quarta-feira, no entanto ele 

representa 4% do gráfico 4. Na segunda-feira, dia 14 onde é apresentada uma reportagem 

sobre a Stock Car – Competição Nacional de Automobilismo, o piloto Tiago Marques na 



  

  

 

disputa por uma posição, saiu da pista e bateu em alta velocidade no acostamento quebrando 

grande parte do seu carro. Outro exemplo para compreender o valor inesperado, no dia 15 de 

abril, o telejornal mostrou uma reportagem sobre a despedida do jogador Romário ao futebol 

profissional, na verdade o foco da reportagem era o lançamento do DVD da carreira dele, mas 

ele aproveitou e anunciou a todas pessoas e imprensa presente a sua despedida, um dos 

motivos que nos remete a classificar com os valores inesperado, novidade e notabilidade já 

comentados. É uma reportagem merecedora do valor inesperado, pois é uma situação 

inusitada onde surpreende o telespectador. 

 A infração possui a mesma porcentagem do inesperado, com 4% do gráfico ela 

aparece em todos os dias da semana, mas possui mais intensidade na terça e na quinta-feira. 

No dia 15, a reportagem sobre suspeita de mau uso do dinheiro público na Universidade de 

São Paulo refere-se a uma violação, a transgressão de regras. Assim podemos compreender a 

importância do crime como notícia, já no dia 17 outra reportagem mostra o caso do médico 

Fará Jorge Fará que foi culpado por esquartejar uma cliente a cinco anos atrás, e guardá-la no 

porta malas de seu carro, classificado como um crime violento envolve também o valor-

notícia escândalo, que no gráfico apresenta 3%.  Presente em todos os dias do telejornal, 

seu índice maior se caracteriza na terça, quinta e sexta onde as duas reportagens citadas a 

cima da Universidade de SP, e do médico que matou uma paciente estão inclusas no valor 

escândalo. Este valor associa-se também a confusão, atos vergonhosos que causam vexame ou 

constrangimento, o que não deixam de significar as reportagens citadas. 

 Sendo assim, após citar os 10 valores-notícia presentes na semana do telejornal cada 

um com sua própria intensidade, podemos visualizar por meio do gráfico 4 que a soma dos 

valores confirmam-se e totalizam-se em 100%.  

 Os valores-notícia sempre vão estar presentes no mundo jornalístico, são eles que 

determinam a relevância de cada matéria, e são eles também que constroem a existência das 

notícias. Esta pesquisa faz parte do campo dos jornalistas, usa-se como base as teorias que 

foram estudadas durante muitos anos para compreender o porquê que as notícias são notícias. 

O fato que vira acontecimento, a necessidade de informar, os critérios de noticiabilidade, a 

experiência profissional, são fatores importantes que permeiam o campo jornalístico. 

 

 

 

 



  

  

 

2.3 Imagens da Semana: os valores destacados 

 

 É perceptível, ao longo da semana, que Bom Dia Brasil é um telejornal que busca 

apresentar as matérias de forma completa, e o que não tiver absoluta explicação como o Caso 

Isabela Nardoni, é noticiado mais de uma vez mostrando as novidades sobre o fato. As 

Imagens da Semana é um quadro que faz parte do programa e é exibido sempre na sexta-feira 

no final da apresentação do programa. 

 A partir de um estudo de circulação das matérias, foi analisada uma semana do 

telejornal e mapeado todas as informações que pudessem subsidiar o caminho para 

compreender a seleção destas imagens que são apresentadas no último minuto do programa. A 

tabela 1, que representa a distribuição dos formatos ao longo da semana foi a primeira pista 

para continuar investigando os próximos passos para resolver esta curiosidade, já a tabela 2 

nos mostra a caracterização através das editorias que cada notícia faz parte. Depois de analisar 

as notícias classificando-as conforme seus formatos e editorias foram atribuídos valores que 

são muito discutidos no campo jornalístico, e fundamental para esta pesquisa. A primeira 

questão a ser resolvida é compreender a valorização que estas matérias possuem para 

realmente aplicar os conceitos necessários e denominá-las de acordo a sua representatividade. 

 Os valores-notícia atribuídos são o que orienta estas matérias, e também interferem na 

seleção hierárquica desses fatos na hora do tratamento do material. A necessidade de se 

pensar sobre os critérios de noticiabilidade surge da constatação de que não há espaço 

suficiente nos veículos para publicação ou veiculação da maioria dos acontecimentos que 

ocorrem no dia-a-dia. Diante dessa ampla variedade de matéria-prima, é preciso estratificar 

para escolher qual acontecimento é mais merecedor de adquirir existência e principalmente 

valorização no momento em que são reexibidos no quadro imagens da semana.  

 Após o último minuto do telejornal, Renata Vasconcelos convida os telespectadores a 

assistirem o quadro imagens da semana que dura em torno de um minuto e 25 segundos. Ao 

fundo da trilha “dança espanhola” de Tchaikovsky são apresentadas 25 imagens que foram 

resgatadas de acordo com seus valores-notícia e por meio da sua valorização foram 

selecionadas e valorizadas para expressarem o que o resumo do que aquela semana 

representou. A seguir, confira na tabela 4 a ordem que as imagens foram apresentadas, suas 

editorias e seus valores-notícia.   

 

 



  

  

 

Tabela 4: Apresentação do quadro Imagens da Semana de Bom Dia Brasil 

Imagens da Semana  Imagem Editoria Valores-notícia 

1ª Alexandre Nardoni 

e Ana Carolina 

Jatobá descendo as 

escadas. 

Hard News Morte, relevância e 

impacto. 

2ª Imagem de Antonio 

Nardoni 

emocionado. 

Hard News Morte, relevância e 

impacto. 

3ª Imagem de dois 

vizinhos do prédio 

da frente onde 

Isabela caiu 

olhando para baixo 

pela sua janela. 

Hard News Morte, relevância e 

impacto. 

4ª Imagem de César 

Tralli entrevistando 

estes vizinhos sem 

serem identificados. 

Hard News Morte, relevância e 

impacto. 

5ª Imagem do 

depoimento de Ana 

Carolina Oliveira, 

mãe de Isabela 

Hard News Morte, relevância e 

impacto. 

6 ª Imagem do médico 

Farah Jorge Farah 

caminhando com 

pessoas em volta. 

Hard News Relevância, 

infração e 

escândalo. 

7 ª Imagem do médico 

Fará Jorge Fará 

caindo no chão na 

frente de jornalistas. 

Hard News Relevância, 

infração e 

escândalo. 

8 ª Papa Bento XVI Outros Relevância, 



  

  

 

batendo palma na 

sacada da Casa 

Branca com Jorge 

W. Bush e sua 

esposa Laura Bush. 

notabilidade e 

inesperado 

9 ª Imagem de um 

policial do batalhão 

de operações 

especiais com uma 

arma. 

Hard News Relevância, 

notabilidade e 

conflito. 

10 ª Imagem de um 

camburão blindado 

da polícia dobrando 

uma esquina. 

Hard News Relevância, 

notabilidade e 

conflito. 

11 ª Imagem do morro 

da favela na zona 

norte do RJ. 

Hard News Relevância, 

notabilidade e 

conflito. 

12 ª Imagem da 

filmagem de 

pessoas se jogando 

no chão na tenda de 

atendimento a 

pessoas com 

dengue. 

Hard News Relevância, 

novidade e 

notabilidade. 

13 ª Imagem aérea – não 

consta nas edições 

da semana. 

Outros Notabilidade 

14 ª Imagem de um 

canteiro focando na 

água e umas plantas 

– não consta nas 

edições da semana. 

Outros Notabilidade 



  

  

 

15 ª Imagem de carro 

sendo retirado da 

água – não consta 

nas edições da 

semana. 

Hard News Notabilidade e 

inesperado. 

16 ª Batida de carro do 

piloto, Tiago 

Marques da Stock 

Car em disputa por 

uma posição na 

corrida. 

Esporte Notabilidade e 

inesperado. 

17 ª Guga levantando os 

braços e festejando 

a sua vitória na 

turnê de despedida. 

Esporte Notabilidade 

18 ª Jade se 

apresentando em 

uma prova de solo 

quando conquistou 

o 2º lugar. 

Esporte Notabilidade 

19 ª Imagem do Diretor 

da ANP, Haroldo 

Lima sentado em 

uma poltrona 

falando. 

Hard News Notoriedade, 

relevância e 

novidade. 

20 ª Imagem de duas 

girafas se 

pescociando – não 

consta nas edições 

da semana. 

Outros Inesperado 

21 ª Reitor da 

Universidade 

Hard News Relevância, 

infração e 



  

  

 

Federal de São 

Paulo (UNIFESP), 

Ulisses Fagundes 

Neto caminhando 

por um corredor e 

sorrindo. 

escândalo. 

22 ª Jogador do 

Anápolis errando a 

bola na frente do 

gol. 

Esporte Notabilidade e 

inesperado. 

23 ª Empresário Silvio 

Berlusconi 

depositando seu 

voto em uma urna 

na Itália. 

Política  Novidade e 

notabilidade. 

24 ª Mulher sorrindo – 

não consta nas 

edições analisadas 

do telejornal na 

semana. 

Outros Notabilidade 

25ª Close do rosto de 

Romário pensativo. 

Esporte Novidade, 

notabilidade e 

inesperado. 

 

 A primeira imagem é o casal Nardoni, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá 

descendo as escadas da casa do pai de Alexandre, onde iriam visitar os filhos pequenos depois 

de alguns dias do acidente. Esta imagem foi utilizada na escalada do dia 14, segunda-feira em 

uma nota coberta e posteriormente em uma reportagem. Ela se enquadra na tabela 2, na 

editoria de Hard News e também faz parte da tabela 3 onde é atribuído os valores-notícia de 

morte, relevância e impacto por ser um fato que atingiu o Brasil causando impacto sobre as 

pessoas e revolta pela morte da menina Isabela. 



  

  

 

 A segunda imagem é um close de Antonio Nardoni, pai de Alexandre, em uma 

entrevista concedida ao repórter César Tralli que faz parte de uma reportagem também do dia 

14, onde ele mostra-se muito emocionado pelo o que aconteceu. Como pertence a mesma 

temática da primeira imagem, ela também se classifica como Hard News e possui os valores-

notícia de morte, relevância e impacto.  

 A terceira imagem são dois vizinhos do prédio da frente onde Isabela caiu olhando 

para baixo, referenciando a altura que ela teria sofrido. Sem mostrar os rostos ou qualquer 

parte que os identificassem, eles estavam sendo mostrados com algum efeito que não permitia 

luz ficando escura a imagem. Ela está presente em uma nota coberta no início do telejornal na 

escalada do dia 16, quarta-feira e depois na apresentação da reportagem sobre o assunto. Esta 

imagem também se classifica de acordo a editoria de Hard News e possui os mesmos valores 

que as duas anteriores: morte, relevância e impacto, pois segundo a brutalidade deste crime 

estes valores-notícia enquadram-se perfeitamente. 

 A quarta imagem é como se fosse a continuação da terceira, pois são os mesmos 

vizinhos citados a cima, porém aparece apenas na reportagem, onde os vizinhos estão 

sentados na ponta de uma mesa retangular sem se identificarem. Esta imagem se relaciona 

com o Caso Isabela, portanto faz parte da editoria de Hard News e possui os valores-notícia 

de morte, relevância e impacto. 

 A quinta imagem é uma parte do depoimento que Ana Oliveira, mãe de Isabela, 

quando prestou seu testemunho na delegacia, ela está presente na escalada como nota coberta 

do dia 17, quinta-feira e depois na primeira reportagem que os apresentadores chamam para 

exibição. Pertencente ao “Caso Isabela” enquadra-se na editoria de Hard News com os 

mesmos valores-notícia, morte, relevância e impacto. 

 A sexta imagem é o médico Fará Jorge Fará caminhando com algumas pessoas em 

volta. Ela também faz parte do dia 17, quinta-feira, porém está relacionada a uma reportagem 

no 4º bloco. A sétima imagem é uma continuação da sexta, onde após caminhar o médico 

Fará Jorge Fará cai um tombo diante dos jornalistas no primeiro dia de julgamento. Ele foi 

acusado de esquartejar uma paciente e guardá-la no porta-malas de seu próprio carro, onde ela 

foi encontrada. Estas duas imagens estão classificadas conforme Becker (2005), em Hard 

News por terem um grau de importância em relação a sociedade e chocarem as pessoas com a 

crueldade que o médico fez em relação a sua paciente. Os valores-notícia atribuídos a estas 

duas imagens conforme Traquina (2005) são: relevância, pela preocupação de informar ao 



  

  

 

público, infração por ele cometer um crime violento e escândalo, por ser um médico que ao 

invés de cuidar da sua paciente acabou matando-a.   

 A oitava imagem pertence à temática “Outros”, mais especificadamente sobre religião. 

A imagem mostra o Papa Bento XVI, batendo palmas ao lado do Presidente dos EUA, Jorge 

W. Bush e a primeira dama Laura Bush, na sacada da Casa Branca em Washington. A 

imagem faz parte de uma reportagem do dia 17, onde o Papa fez um discurso para 400 bispos 

em razão do tratamento que a igreja católica deu ao caso de pedofilia. Ele também ouviu o 

canto de parabéns de mais de 10 mil fiéis. Para esta imagem foram atribuídos os valores-

notícia de relevância pela importância que o Papa significa a toda nação, notabilidade pela 

qualidade de ser visível um pronunciamento deste tipo e inesperado por surpreender as 

pessoas com seu discurso. 

 As próximas quatro imagens a serem explicadas fazem parte de uma mesma 

reportagem apresentada no dia 17 e enquadram-se na mesma editoria de Hard News por 

serem impactantes. A nona imagem mostra um policial do batalhão de operações especiais 

com uma arma em suas mãos, a décima mostra a imagem de um camburão blindado da polícia 

dobrando uma esquina, a décima primeira mostra uma imagem da favela no morro na zona 

norte do Rio de Janeiro e a décima segunda mostra a imagem de uma filmagem feita por um 

agente de saúde onde mostra pacientes e médicos se atirando no chão em uma tenda de 

atendimento a pessoas com dengue que se localizava muito próximo ao tiroteio que ocorreu 

na favela.  

 A nona, a décima e a décima primeira referem-se a um mesmo contexto teoricamente, 

pois estão relacionadas ao tiroteio que ocorreu no RJ elas apenas estão divididas em três 

imagens para dar ênfase na sua representatividade e enquadram-se nos seguintes valores-

notícias: relevância por envolverem muitas pessoas que até nem possuem relação com o fato 

ocorrido, por exemplo, os moradores ao redor; notabilidade pela visão que o telejornal deu a 

matéria na reportagem por combater ao crime organizado na favela e conflito que identifica a 

violência física, onde policiais e traficantes trocam tiros. Agora, a décima segunda imagem 

mesmo pertencendo a mesma reportagem, na classificação do quadro imagens da semana 

como ela é apresentada em outro frame, podemos classificá-la com outro valor- notícia 

diferente destes a cima. A esta imagem lhe atribui a relevância e a notabilidade também, 

porém inclui a novidade tirando o conflito, pois a forma que ela foi apresentada com a 

imagem da filmagem feita por um cinegrafista amador, no caso um funcionário de saúde, 

possui um sentido de novidade em relação ao espectador que está observando. É um valor-



  

  

 

notícia que preza pelo o que há de novo, e “devido à importância deste valor-notícia, o mundo 

jornalístico interessa-se muito pela primeira vez” segundo Traquina (2005, p.81). 

 A 13ª imagem faz parte de uma imagem aérea que mostra um campo, com desenhos 

em forma de círculos, ela foi classificada na editoria de outros por não ter procedência durante 

a semana, seu valor-notícia atribuído foi notabilidade; a 14ª parece ser um close da 13ª, 

enfatizando a borda de um canteiro que mostra algumas plantas e ao lado água parada como 

se fosse um lago, também foi classificada na editoria de outros e possui o valor de 

notabilidade. A 15ª imagem é um carro sendo retirado d‟água, onde aparentemente ele deve 

ter caído de uma ponte que está visível ao fundo com a presença de algumas pessoas 

observando o trabalho que está sendo realizado. Para esta imagem foi atribuída a editoria de 

hard news, mesmo sem ter a procedência ela torna-se auto-explicativa justamente pela forma 

apresentada, seus valores correspondem a notabilidade e inesperado por surpreender o 

telespectador. A única característica em comum entre as três imagens é que nenhuma está 

presente nas edições analisadas durante a semana do telejornal Bom Dia Brasil. 

 A 16ª imagem mostra a batida de carro que o piloto, Tiago Marques da Stock Car – 

Competição Nacional de Automobilismo sofreu ao disputar uma posição em uma curva com 

um adversário da corrida. É uma reportagem que foi apresentada no dia 14, na segunda-feira e 

se enquadra na editoria de esporte. Os valores-notícia atribuídos para esta imagem foram 

inesperado, por ter surpreendido a todos com a força da batida e assim mesmo ele saiu 

caminhando de dentro do carro sem sofrer nenhum acidente grave, e notabilidade pela 

qualidade de mostrar o que aconteceu tão surpreendentemente de não ter ocorrido nada com o 

piloto. 

 A 17ª imagem relaciona-se também ao esporte, porém trata do tenista Guga festejando 

com os braços para cima levantando a raquete na mão direita. Ele venceu a primeira partida 

de simples no tênis em sua turnê de despedida em Florianópolis. Analisando a edição do dia 

16 quando foi apresentada a reportagem não aparece exatamente a imagem que foi veiculada 

no quadro na sexta-feira, na reportagem aparece a cena, porém de uma visão mais aberta e na 

imagem do quadro da sexta-feira foi apresentada um close do momento em que Guga fez o 

último ponto festejando de frente a vitória. Para esta imagem foi atribuída apenas o valor-

notícia de notabilidade, por ser um esporte diferente do futebol e que tenha ganhado 

repercussão e destaque como uma reportagem no telejornal. 

 A 18ª imagem mostra a ginasta Jade apresentando-se em uma prova do solo, onde ela 

conquistou o segundo lugar. A imagem nos remete a editoria de esporte, onde o valor-notícia 



  

  

 

atribuído foi também de notabilidade como a reportagem do Guga da 17ª imagem, por ser 

outro tipo de esporte é importante a notabilidade a visibilidade que o telejornal dá a imagem. 

 A 19ª é a imagem do Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima sentado 

em uma poltrona falando, esta imagem pertence a uma reportagem do dia 15 e faz parte da 

temática de economia. A reportagem apresentada na edição de terça-feira abordou a questão 

da declaração que o diretor Lima falou sobre uma nova descoberta de petróleo a 240 km de 

SP. Os valores-notícia pertencentes a esta imagem são notoriedade, por se tratar de uma 

pessoa importante capaz de tumultuar o mercado da bolsa de valores com apenas uma 

declaração tornando-se notícia; relevância, pois tem a preocupação de informar às pessoas o 

que está acontecendo e que de certa forma expandiria para uma repercussão mundial por 

causa de interesses; e novidade, porque é uma descoberta e se tratando de petróleo eleva a 

importância da notícia bem como da expansão das ações da Petrobrás. 

 A 20ª imagem além de ser engraçada acaba sendo inusitada, a princípio é um casal de 

girafas se pescociando, onde na análise da semana de segunda à sexta-feira não temos 

referencia de nenhuma reportagem ou nota coberta que pudéssemos identificá-las, portanto 

classifico na editoria de outros, com o valor-notícia inesperado. É uma imagem que acaba 

desmistificando todas as outras e fazendo uma pausa em Hard News, economia, esporte 

apresentando a cena que surpreende a expectativa que aparecer ali. 

 A 21ª mostra o reitor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Ulisses 

Fagundes Neto caminhando por um corredor e sorrindo. Ela está presente na reportagem do 

dia 15 de abril, onde a pauta é o mau uso do dinheiro público, ou seja, do cartão corporativo. 

Ela está associada a temática de Hard News, pois esta descoberta é de grande importância 

para toda população principalmente para aqueles que estudam, trabalham e que pretendem 

estudar naquela instituição. Possui os valores de relevância por causa do impacto sobre estas 

pessoas, infração por ser uma transgressão de regras o reitor querer beneficiar-se de um 

auxílio que a Universidade fornece através do governo e escândalo por mostrarem uma 

conferência na reportagem sobre os gastos do reitor. 

 A 22ª é uma imagem engraçada e triste ao mesmo tempo, classificada de acordo a 

temática de esporte ela mostra um jogador do Anápolis em frente ao gol do seu time tentando 

tirar a bola da área quando vai dar um chute e acaba acertando o “ar” e não a bola, deixando 

livre para o rival Goiás marcar. Ela foi apresentada duas vezes ao longo do programa, em uma 

nota coberta e ao final em uma reportagem sobre esporte apresentada por Tadeu Schmidt. 



  

  

 

Possui o valor-notícia de notabilidade pela qualidade de ser visível o momento em que o 

jogador não acerta a bola. 

 A 23ª é a imagem do empresário Silvio Berlusconi, candidato ao parlamento na Itália 

depositando seu voto na urna. Identificada em uma reportagem no dia 14 ela retrata também 

imagens de lixo acumulado durante a eleição onde gerou protesto por parte da população, os 

valores atribuídos foram novidade pela eleição e o acúmulo de lixo nas ruas e notabilidade, 

pois mesmo sendo uma eleição em outro país acaba sendo noticiada no telejornal a cargo de 

informação para as pessoas que estão assistindo o programa. 

 A 24ª imagem é a penúltima e acaba sendo parecida com a situação da 20ª que não 

possui procedentes durante as edições estudadas na semana. Mostra a imagem do rosto de 

uma mulher sorrindo a qual pude enquadrar também na temática outros e apenas denominá-la 

com o valor-notícia de notabilidade por ter sido colocada ali. 

 A 25ª e última imagem faz parte de uma reportagem do dia 15 de abril onde mostra a 

despedida da carreira profissional de Romário. A imagem é um close do jogador com a mão 

no queixo perto da boca e com um olhar fixo. Ela faz parte da reportagem que mostrou o 

lançamento do DVD da carreira onde ele se despede dos jogos profissionais. A temática faz 

parte do esporte, e de acordo com seus valores a novidade e o inesperado fazem parte do 

contexto da notícia de despedida que ele deu no dia do lançamento surpreendendo a todos os 

presentes e a notabilidade por ser um jogador com muitos títulos que possui mais 1000 gols 

em sua carreira de jogador profissional.  

 Depois de analisarmos as 25 imagens foi possível constatar que apenas quatro não 

tinham procedência das edições analisadas durante a semana de 14 a 18 de abril de 2008 e as 

21 restantes, foram extraídas de reportagens que o telejornal apresentou ao longo da semana. 

Aronchi (2004, p.174) diz que “a reportagem é utilizada principalmente no gênero 

telejornalístico (...) tem lugar garantido nos programas da categoria informação”. Rezende 

(2000) complementa classificando a reportagem no gênero jornalismo informativo, apenas 

atribuindo nome a classificação, onde resume que a matéria é um relato ampliado sobre 

determinado fato, podendo conter outros formatos como cabeça, off, boletim, entrevistas e pé. 

 Quanto ao assunto tratado, divide-se em dois tipos: factual, relativa a 

acontecimentos dia-a-dia, chamada de matéria quente, que requer divulgação 

imediata, sob pena de perder a atualidade e necessário impacto sobre o público; e a 

feature, referente a assuntos de interesse permanente, que não necessitam do atributo 

atualidade, denominada de matéria fria ou de gaveta, quando produzida para 

divulgação em dias de poucos acontecimentos (Rezende, 200, p.157). 

 



  

  

 

 Segundo com que Rezende (2000) conclui, podemos tomar como base para 

compreender as quatro imagens que não constam nas edições da semana e entende-las como 

se fossem imagens inusitadas para descontração do telespectador como uma matéria fria. 

 Com o cruzamento da tabela 2, que mostra a distribuição de temáticas ao longo da 

semana e de acordo a tabela 4, onde são apresentadas as imagens do quadro da sexta-feira 

com suas respectivas editorias podemos examinar e comparar através da tabela 6 a diferença 

que a semana nos evidencia. 

 

Tabela 5: Quantidade de editorias encontradas no quadro Imagens da Semana 

Editorias Quantidade 

Hard News 14 

Política 1 

Esporte 5 

Economia 0 

Outros 5 

Total: 25 

 

 Consequentemente a tabela 5 acaba gerando a possibilidade de examinarmos as 

editorias também em porcentagem para visualizar por meio do gráfico se houve um 

crescimento ou não dessas temáticas no quadro imagens da semana. O gráfico 5 vai mostrar a 

porcentagem das editorias contabilizadas a partir das 25 imagens do quadro Imagens da 

Semana. 

 

Gráfico 5: Porcentagem de editorias encontradas no quadro Imagens da Semana 
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 Comparando o gráfico 3, que mostra a distribuição das temáticas ao longo da semana, 

com o gráfico 5 que evidencia a porcentagem de temáticas encontradas no quadro Imagens da 

Semana, percebe-se a relevância da temática de hard news inicialmente pela sua maior 

porcentagem e com o acréscimo de 1%. A estabilidade da temática de política continuando 

com seus 4%. A temática de esporte no quadro imagens da semana que possuía 28% no 

gráfico 3, passou a ter 20% no gráfico 5 diminuindo 8%. O maior crescimento entre todas foi 

de 16% na editoria outros que nos remete a uma valorização da editoria. Por último percebe-

se a total desvalorização da editoria de economia que anteriormente possuía 9% do gráfico 3 e 

agora no gráfico 5 não apresentou nenhuma porcentagem que pudesse  acrescentar como 

relevância no quadro Imagens da Semana. 

 O próximo passo foi denominá-las de acordo com suas temáticas e seus respectivos 

valores-notícia.  A seguir na tabela 6, podemos visualizar a totalidade dos valores-notícia e 

quantidade que o quadro Imagens da Semana apresentou na sexta-feira. 

 

Tabela 6: Soma dos valores-notícia do quadro Imagens da Semana 

Valores-notícia Quantidade 

Morte 5 

Impacto 5 

Relevância 14 

Novidade 4 

Notabilidade 15 

Notoriedade 1 

Conflito 3 

Inesperado 6 

Infração 3 

Escândalo 3 

TOTAL: 59 

 

 Após identificarmos 10 tipos de valores-notícia no quadro Imagens da Semana, 

totalizamos nas 25 imagens apresentadas, 59 ocorrências de valores. O gráfico 6 vai mostrar a 

porcentagem dos valores em relação as 59 ocorrências do quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Gráfico 6: Porcentagem dos valores-notícia do quadro Imagens da Semana 
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 Descobrimos a diferença do gráfico 4 que contabiliza a porcentagem dos valores-

notícia ao longo da semana examinando o gráfico 6 que mostra a porcentagem dos valores-

notícia do quadro Imagens da Semana da sexta-feira por meio do cruzamento de seus valores 

e comparação de que cada um sofreu ao longo da pesquisa. 

 O valor-notícia morte diminui 1% no gráfico 6, o que significa que outros valores 

acabam ocupando esta porcentagem, sendo mais importantes. Ele faz parte das cinco 

primeiras imagens que foram selecionadas durante a semana sobre o “Caso Isabela” como 

também o valor-notícia impacto que está presente nestas imagens e também sofre uma 

diminuição, mas de 3%. Isso pode representar que no momento da escolha ele tivesse sido 

sendo menos cogitado. 

 O valor-notícia de relevância mesmo ocupando um dos maiores espaços no gráfico 6 

acaba diminuindo 5%, ele está em quase todas imagens, apenas 10 imagens acabam obtendo 

outros valores que não a relevância por não apresentarem uma capacidade de terem impacto 

totalmente sobre a vida das pessoas.   

 A novidade é um dos valores prioritários no campo jornalístico, é o que faz os 

jornalistas se interessarem muito pela primeira vez. Neste gráfico ela apresenta uma 

diminuição de 4% em relação ao gráfico 4 faz parte da imagem 12, 19, 21, 23 e 25 onde a sua 

semelhança são o significado de cada uma, notícias novas com a diferença de assuntos.    

 No gráfico 6, o campeão de porcentagem foi o valor-notícia de notabilidade que 

obteve um acréscimo de 2% em relação ao gráfico 4. Segundo Traquina (2005, p.82), “a 

notabilidade é outro valor fundamental para a comunidade jornalística (...) alerta-nos para a 



  

  

 

forma como o campo jornalístico está mais virado para a cobertura de acontecimentos e não 

problemáticas”. Ela está presente em 15 imagens apresentadas no quadro de sexta-feira e 

possui a maior porcentagem do gráfico 6. 

 A notoriedade permanece com a mesma porcentagem de 2% nos dois gráficos, ela está 

presente quando há notícias relacionadas, por exemplo, a congressos partidários. Em relação 

ao quadro de sexta-feira, apenas a 19ª imagem retrata este valor-notícia. Segundo Galtung e 

Ruge apud Traquina (2005, p.79) a importância da notoriedade aparece “quanto mais o 

acontecimento disse respeito à pessoas de elite, mais provavelmente será transformado em 

notícia”. E como não é ano de eleição não há tanta ênfase de notícias apresentadas pelo 

telejornal, apenas a evidência desta imagem para que tenha sido contabilizado os 2%. 

  Valor-notícia conflito continua com seus 3% ocupado igualmente nos dois gráficos, o 

que significa que sua relevância continua a mesma. Inesperado como já dizia Traquina (2005, 

p.84) “é aquilo que irrompe e que surpreende a expectativa da comunidade jornalística”, 

parecido com a novidade, entretanto o valor-notícia inesperado obteve uma acréscimo de 6% 

no gráfico 6, o que nos leva a compreender que o que é inesperado acaba sendo valorizado, 

tanto pela sua surpresa quanto pela sua importância. Está presente em três imagens, a nona, 

décima e décima primeira que nos remete a reportagem do tiroteio entre policiais e traficantes 

no subúrbio do RJ. 

 Os valores-notícia de infração e escândalo estão representando a mesma porcentagem 

de 5% no gráfico 6, mas o diferencial é que infração teve um acréscimo de 1% e escândalo 

obteve um acréscimo de 2%. São valores que se identificam, estão presentes nas imagens seis 

e sete que mostra o médico Fará Jorge Fará caminhando e depois caindo, estes valores 

retratam a conotação que a imagem nos identifica, eles também fazem parte da imagem 21, 

onde aparece o reitor da UNIFESP caminhando por um corredor e sorrindo. Os seus 

significados são bem simples, infração refere-se a uma transgressão de regras; e escândalo nos 

remete a algo tumultuoso. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

3 Considerações finais 

  

 Esta pesquisa buscou compreender, a respeito de valores-notícia durante a 

apresentação do telejornal Bom Dia Brasil no período de 14 a 18 de abril de 2008, quais 

valores-notícia destacam-se na seleção das principais imagens que vão ao ar no último 

momento do telejornal na sexta-feira. Como já se falou, foi necessário estudar os critérios de 

noticiabilidade, e como funciona a rotina de tratamento de um fato em suas prioridades de 

valores de seleção e construção. Logo em seguida mostram-se os valores-notícia nas 

reportagens veiculadas pelo telejornal, quais os critérios utilizados e como isso reflete no 

quadro Imagens da Semana. 

  A respeito do processo de seleção, a iniciativa foi fazer um mapeamento das edições 

apresentadas na semana e, a partir da análise, classificar os formatos de acordo com suas 

editorias e valores. Ao fazer o levantamento dia-a-dia, dos formatos que o telejornal apresenta 

nota-se que há um grande número de reportagens em cada dia, o que corresponde a uma 

totalização de 50 delas ao longo da semana analisada. Mesmo contendo outros formatos como 

notas, indicadores e comentários, a reportagem é o formato mais utilizado pelo telejornal. 

 Após analisar os formatos, foi necessário caracterizá-los de acordo com suas 

temáticas. As editorias foram divididas de acordo com seus campos temáticos de modo que 

correspondessem aos acontecimentos que o telejornal apresentava. Percebeu-se que existem 

editorias que preponderam como hard news. Esta editoria é classificada de acordo com 

matérias quentes e factuais que envolvem acontecimentos trágicos de grande impacto para a 

sociedade, como o Caso Isabela referenciado a semana inteira. Política, quando remete a 

acontecimentos relacionados ao Presidente da República, ou outros governantes. Esporte, que 

mostra as competições em geral, mas sempre priorizando o futebol por ser uma paixão 

nacional. Economia, que faz parte do dia-a-dia da população informando as quedas da bolsa 

de valores ou o superfaturamento do preço do petróleo por uma declaração mau interpretada. 

E por fim a editoria outros que diz respeito a matérias sobre religião, saúde e comportamento 

que são temas que não precisaram ter uma própria editoria pela baixa incidência durante a 

programação do telejornal. 

 O Bom Dia Brasil é conhecido pela sua irreverência na forma de apresentação, as 

cores presentes no cenário, que chamam a atenção do público. As formas que identificam o 

telejornal como o mapa do Brasil, o sol, e o globo, remetem a familiarização de uma sala de 

estar. Tanto na bancada, quanto na outra parte do estúdio, que contêm poltronas e uma mesa 



  

  

 

central, são evidencias da maneira com que os âncoras tentam aproximar-se das pessoas, 

tecendo comentários entre si e fazendo perguntas para os comentaristas também como uma 

forma de mostrar a preocupação que possuem com as pessoas que estão assistindo o 

programa. 

 Ao passar pelo processo de intimidade com o objeto empírico, foi possível explorar 

suas características e descobrir que o quadro Imagens da Semana confirma que possui 

peculiaridades existentes ao longo da semana. Discute-se sobre os critérios utilizados para 

denominar cada matéria de acordo com sua editoria e o valor que a corresponde. Os gráficos 

ao longo desta pesquisa são claros e mostram a fidelidade que o telejornal tem durante a 

semana em relação às imagens apresentadas na sexta-feira, eles correspondem a porcentagem 

das editorias ao longo da semana e do quadro Imagens da Semana que confirma as suspeitas 

sobre a predominância na editoria de hard news, o que identifica que as matérias de maior 

impacto possuem prioridades em relação às outras. 

 Partindo desse viés, foi constatado que ao longo da semana 10 valores-notícia faziam 

parte das reportagens apresentadas que também estavam presentes no quadro Imagens da 

Semana. Porém, por mais que hard news seja predominante no campo das editorias e 

signifique notícias sobre morte, tragédia e impacto os valores que mais se destacaram de 

acordo com o gráfico que mostra a porcentagem dos valores-notícia do quadro Imagens da 

Semana foram notabilidade com 26%, relevância com 24% e inesperado com 10%. Percebe-

se que a soma destes três valores equivale a 60% do gráfico, ou seja, mais da metade é 

dedicado a matérias que sejam de grande relevância para as pessoas, cuja notabilidade esteja 

preocupada com os acontecimentos e não problemáticas como diz Traquina (2005) e que as 

imagens remetam aos telespectadores algo que surpreenda a própria expectativa do que está 

sendo noticiado. 

 A partir da análise realizada dos valores-notícia, percebe-se que o telejornal Bom Dia 

Brasil possui uma linha editorial que tende a mostrar ao público, matérias de caráter 

impactante, que sejam notáveis, relevantes e surpreendentes. Mostra também que por atrás 

desta categoria existem outras editorias que também fazem parte de um telejornal, política, 

esporte, economia e outros acabam dividindo os 40% que restam do quadro Imagens da 

Semana com os valores relacionados a morte, impacto, novidade, notoriedade, conflito, 

infração e escândalo. Mas que não são prioridades para fazer parte das 25 imagens 

selecionadas e reexibidas no ultimo momento do telejornal na sexta-feira.  



  

  

 

 Desse modo, é possível constatar que a editoria mais destacada encontrada no quadro 

Imagens da Semana é hard news. Assim, conclui-se que mesmo possuindo uma grande parte 

da porcentagem para matérias de morte, impacto e tragédia encontradas na editoria de hard 

news, os valores-notícia mais destacados no quadro Imagens da Semana, notabilidade, 

relevância e inesperado não estão prioritariamente interligados a esta editoria, e sim também a 

editoria de esporte e outros que ocuparam 20% cada uma da porcentagem do quadro Imagens 

da Semana. 

 Por fim, as Imagens da Semana é um quadro que mostra as imagens que foram 

apresentadas nas matérias durante a semana. Ele possui a pretensão de fazer com que o 

telespectador que está assistindo relembre de determinado fato que tenha sido apresentado por 

ser relevante, notável e inesperado. Também foi possível constatar que apesar da maioria das 

imagens representarem a fidelidade da semana com seu público no quadro, algumas imagens 

também possuem uma intenção de descontrair algum fato, por exemplo, a inesperada imagem 

das girafas se pescociando ao meio de tantas hard news apresentadas. Esta descontração acaba 

fazendo um equilíbrio entre as notícias mais pesadas, como uma forma de manifestação do 

quadro Imagens da Semana, onde ele utiliza as girafas e até mesmo o futebol para surpreender 

o telespectador e não sobrecarregar as imagens apenas com hard news. 
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