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RESUMO 

 

JORNALISMO E METEOROLOGIA: 

UM ESTUDO DO QUADRO PREVISÃO DO TEMPO DO JORNAL NACIONAL 

DA REDE GLOBO 

 

AUTORA: Bruna Bento Milani  

ORIENTADORA: Sibila Rocha 

 

O presente estudo centra-se na análise do quadro meteorológico do Jornal Nacional, 

exibido pela Rede Globo de Televisão. A meteorologia é, hoje, uma prestação de serviço 

relevante para a sociedade e está presente em diversas emissoras. A pesquisa busca, 

assim, explicitar a maneira como o referido quadro é apresentado diariamente aos 

telespectadores, com base na compreensão sobre a forma como o gênero utilitário é 

explorado nessa apresentação, com os seguintes objetivos: (i) relacionar a descrição dos 

endereçamentos dos quadros relacionados de 2019; (ii) categorizar elementos que 

integram parte do quadro da previsão do tempo no dia a dia das pessoas; e (iii) identificar 

características do quadro meteorológico. O resultado final apontou para três elementos 

presentes nele: a linguagem coloquial, a presença dos infográficos como padronização da 

informação e os alertas de agendamentos dos dias seguintes em pontos-chave no país.  

 

Palavras– chave: Gêneros jornalísticos; Meteorologia; Infográficos; Previsão do 

tempo, Maria Júlia Coutinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

JOURNALISM AND METEOROLOGY: 

 A STUDY OF THE FRAMEWORK TIME FORESCAST OF THE NATIONAL 

NEWSPAPER OF THE NETWORD GLOBO 

 

AUTHOR: Bruna Bento Milani 

ADVISOR: Sibila Rocha 

 

The present study focuses on the analysis of the meteorological framework of Jornal 

Nacional, shown by Rede Globo de Televisão. Meteorology is, today, a provision of 

service relevant to society and is present in several stations. The aim of this research is to 

explain the way in which the picture is presented to viewers on a daily basis, based on the 

understanding of how the utility genre is explored in this presentation, with the following 

objectives: (i) to relate the description of the frames' addresses related issues of 2019; (ii) 

to categorize elements that integrate part of the weather forecast into people's daily lives; 

and (iii) identify characteristics of the meteorological framework. The final result pointed 

to three elements present in it: the colloquial language, the presence of the infographics 

as standardization of the information and the alerts of schedules of the following days in 

key points in the country. 

 

 

Keywords: Journalistic genres; meteorology; infographics; weather forecast; Maria Júlia 

Coutinho 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Pessoalmente, estudar a meteorologia e, mais especificamente, o quadro 

meteorológico do Jornal Nacional da Rede Globo, traz consigo dois aspectos 

fundamentais: o profissional e o pessoal. No campo profissional, identificou-se que, 

infelizmente, há ainda poucos estudos com relação à prestação de serviço gerada pela 

meteorologia, o que motivou inicialmente essa pesquisa para abordar a relação do gênero 

utilitário no telejornalismo. 

  No que respeita ao âmbito pessoal, familiar, o assunto está relacionado à 

convivência familiar, através das noites reunidas em volta da televisão para assistir ao 

Jornal Nacional, e aos momentos de silêncio para que todos escutassem e assistissem o 

quadro da meteorologia. 

  Justifica-se o estudo, igualmente, pela forma como a meteorologia engloba todas 

as mudanças naturais e as causadas pelo homem na natureza, fazendo com que se tenha 

dessa maneira um papel significativo no cotidiano das pessoas, visto que a previsão do 

tempo é um serviço relevante oferecido ao telespectador.  

  Apesar das condições meteorológicas apresentarem mudanças, o jornalismo tem 

como compromisso informar o que ocorreu e alertar o que pode vir a acontecer, evitando, 

dessa forma, possíveis acidentes e/ou tragédias por causa dos fenômenos da natureza. 

Após estudos terem sido feitos em busca do tema, inclusive na Universidade Franciscana, 

no curso de jornalismo criado há 15 anos, não foi encontrada nenhuma pesquisa que 

relacionasse o serviço meteorológico.  

            Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi escolhida a emissora Rede 

Globo, pelo fato dela ser uma das mais importantes do Brasil, e por disponibilizar um 

tempo significativo para o quadro meteorológico em horário nobre. Foi levado em 

consideração também o fato de que a emissora utiliza imagens, adiciona os infográficos 

e uma linguagem coloquial que aproxima o telespectador ao programa. 

            O jornalismo utilitário está presente nos telejornais brasileiros, inclusive no Jornal 

Nacional, abordando assuntos como o cenário econômico, necrologia, variação do 

mercado monetário, meteorologia e demais assuntos que estão relacionados ao cotidiano 

da população. 
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            A partir desse contexto, a questão norteadora desse trabalho engloba: a maneira 

como é apresentado o quadro de meteorologia no JN. Como objetivo geral, a pesquisa 

busca compreender como o jornalismo utilitário se faz presente no quadro meteorológico. 

E, como objetivos específicos, tem-se: descrever modos de endereçamento do quadro 

previsão do tempo do telejornal desse ano; categorizar elementos que fazem parte do 

quadro da previsão do tempo no dia a dia das pessoas e identificar características do 

quadro meteorológico. 

            Para dar conta dessa proposta, o percurso metodológico escolhido foi uma 

pesquisa de natureza qualitativa, tendo como técnica de pesquisa a proposta de análise 

textual qualitativa, indicada por Gil (2008). O objeto empírico é o quadro de meteorologia 

do Jornal Nacional, apresentado pela jornalista Maria Júlia Coutinho.  Três categorias 

foram construídas com o intuito de entender melhor a proposta do quadro: (i) linguagem 

coloquial, (ii) os infográficos como pedagogização da informação, e (iii) os alertas do 

agendamento dos próximos dias no país. 

             O quadro teórico foi formado pelos autores: Antônio Carlos Gil, Beatriz Becker, 

Claudenir Souza, Munhoz, Jaciara Melo, Jorge Medina, José Carlos de Aronchi de Souza 

José Marques de Melo, Maria Júlia Coutinho, Ricardo Gomes Amaral e Tattiana Teixeira. 

            Como encaminhamento de pesquisa, entende-se que o quadro meteorológico 

tornou-se significativo por estabelecer uma conexão com o telespectador, através dos 

infográficos apresentados e exemplificados pela apresentadora Maria Júlia Coutinho, 

através da linguagem coloquial que norteia as apresentações diariamente. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 TELEJORNALISMO 

 

A história do telejornalismo no Brasil confunde-se com a própria história da 

televisão. Antes de o aparelho televisivo ser inaugurado, houve uma pré-estreia, no dia 4 

de julho de 1950, que, conforme Mello (2014), reuniu um pequeno grupo de pessoas 

durante a cerimônia de inauguração formal do Museu de Arte de São Paulo e do Edifício 

Guilherme Guinle, onde era localizado o jornal Diários Associados. A primeira 

transmissão oficial para a população paulista aconteceu quase dois meses mais tarde, no 

dia 18 de setembro de 1950. Conforme Mello (2014), nesse dia foi transmitido o primeiro 

programa da televisão na taba, com a primeira emissora criada no Brasil, chamada de 

PRF-3, da televisão Tupi de São Paulo. 

No entanto, a primeira transmissão de um telejornal aconteceu no dia seguinte, 19 

de setembro de 1950, através da mesma Tv Tupi. O primeiro telejornal do Brasil foi o 

Imagens do Dia, que transmitia notícias locais lidas pelo locutor Ruy Rezende, que 

também era o produtor e redator do programa (MELLO, 2014, p.314). As imagens eram 

produzidas em filme de 16 mm, preto e branco, através dos cinegrafistas Jorge Kurkjian, 

Alfonso Zibas e Paulo Salomão (MELLO, 2014, p.315). 

O programa exibido pela Tv Tupi iniciava às 20 horas, mas o telejornal não 

possuía horário para começar, pois dependia da programação anterior. O jornal da época 

era transmitido ao vivo e mostrava o apresentador do programa lendo as notícias do dia, 

enquanto as imagens eram apresentadas. Sobre a referida questão, Mello (2013) conclui: 

 

Se, em relação às imagens, a influência do cinema 

pode ser detectada no incipiente telejornalismo 

brasileiro, o rádio vai ditar o modelo de 

apresentação das notícias, principalmente no que se 

refere à valorização da voz, do timbre e do ritmo de 

narrar as notícias levado em curso pelos locutores 

que, por sua vez, eram também nomes tradicionais 

do rádio (Mello, 2013, p.316). 

 

                    

  A chegada da televisão no país exigiu dos profissionais uma adaptação à nova 

linguagem, pois até aquele momento as notícias transmitidas ao público eram do rádio, e 

os apresentadores ainda utilizavam a dinâmica deste veículo de comunicação. Dois
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 anos mais tarde, no dia 4 de maio de 1952, foi inaugurado o programa O seu Repórter 

Esso, na Tv Tupi do Rio de Janeiro, com transmissões ao vivo. Entretanto, o programa 

também apresentava notícias por meio da leitura, já que o apresentador do telejornal era 

locutor de um radiojornal, que ficou famoso no Brasil nas décadas de 40, 50 e 60, 

chamado Rádio Nacional.  Segundo Mello (2014), o rádio jornal transmitia notícias de 

eventos históricos, transformações sociais e políticas de cada geração. Mas, em dezembro 

de 1970, o programa deixou de ir ao ar. Na descrição do autor: 

 

  A vinheta de abertura do programa na TV reproduzia o áudio dos acordes dos 

clarins e tambores que identificavam o programa Repórter Esso do rádio, enquanto 

era exibida a imagem de um globo terrestre rodeado por nuvens, em tons de cinza, 

preto e branco. O cenário do estúdio era simples, formado por bancada, cortina ao 

fundo com a logomarca do patrocinador e um microfone. O enquadramento era 

fechado no locutor-apresentador, figura principal da cena, quando apresentava as 

notícias em tom solene (MELLO,2014, p.320). 

 

 

 

                O desenho do programa tinha a intenção de lembrar a forma como ele surgiu, ou 

seja, o rádio, para que os telespectadores realizassem essa conexão com o radiojornal 

através do som inicial do telejornal. Mello (2014) acredita que um dos segredos que 

aproximou o público ao noticiário foi a pontualidade, já que começava sempre no mesmo 

horário e tinha o mesmo tempo de duração. A ilustração do programa era montada com 

reportagens em película preto e branco, em 35 e 16 mm, com duração de 40 segundos. 

            Uma das notícias que ganhou destaque na transmissão foi a Guerra do Vietnã, um 

conflito que envolvia os Estados Unidos da América, e foi comunicado ao público pelo 

Repórter Esso (Mello, 2014). Os telejornais ganham mais destaque na programação a 

partir da década de 1960, com o começo dos avanços tecnológicos. Nesse ano, os 

jornalistas eram os produtores do jornal, e na apresentação haviam cronistas em cada 

editoria. Com o passar dos anos foram surgindo mais telejornais como o Jornal Nacional 

na TV Globo, e, consequentemente, na Tv Bandeirantes, com o Titulares da Notícia 

dentre outras emissoras que criaram suas editorias. Conforme Condato (2014), os 

telejornais em 1960, mesmo com a diferenciação na linguagem televisiva, apresentavam 

poucas modificações na apresentação do noticiário e não possuíam um estilo próprio. 

           Ainda na década de 60, outro telejornal foi lançado na TV Excelsior, o Jornal de 

Vanguarda, com um formato original, apresentado pela TV Excelsior, e dirigido por 

Fernando Barbosa Lima. A equipe de produção do telejornal era composta por jornalistas 

que vinham do jornal impresso. No Jornal da Vanguarda, os profissionais participavam 
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como produtores e os cronistas como os apresentadores das notícias, o que foi 

considerado inovador no telejornalismo do país. O telejornal terminou suas atividades em 

1968, após o Ato Institucional nº 5, que previa a censura prévia dos meios de 

comunicação. 

   Um dos programas que marcou época durante a ditadura, para Condato (2014), 

foi o Pinga-fogo, do gênero debate, transmitido na época pela TV Tupi, de São Paulo. Ele 

transmitia entrevistas que promoviam discussões com os políticos e as personalidades do 

momento. Conforme Gomes (s/d): 

 

 Era o programa de maior repercussão no Brasil. Todos os grandes 

políticos como Adhemar de Barros, Juscelino Kubitscheck, Carlos 

Lacerda, Carlos Prestes, Leonel Brizola, todos os grandes líderes da 

época civis e militares estiveram neste programa. Foi realmente o 

maior programa de entrevistas que já se teve na tevê brasileira. O 

programa era semanal e de longo tempo; se não me engano, tinha duas 

horas de duração e às vezes pedia até mais tempo dependendo da 

importância da discussão (GOMES, S/D, p.4). 

                         

                    

 O programa Pinga- fogo chamou atenção na época da Ditadura Militar, pois tinha 

uma linha editorial contrária ao governo e permitia a participação do telespectador, 

através de ligações, e, com isso, eram debatidos assuntos relevantes para a sociedade, 

aumentando o tempo se o assunto fosse muito importante. 

               O ano de 1965 foi marcado pelo surgimento de aparelhos televisores por todo o 

país. Em 1969, a TV Globo lançou o Jornal Nacional, que trouxe novos formatos ao 

telejornalismo brasileiro. Outra inovação do JN foram as transmissões via satélite, que 

proporcionaram a transmissão de notícias imediatas dos acontecimentos no mundo e, 

dessa forma, os telespectadores ficaram sabendo dos fatos mais rapidamente. 

             A década de 1970 iniciou com a criação da Rede Nacional de Notícias fundada 

pela Rede Tupi, com transmissão ao vivo de São Paulo através do canal quatro, e, em 

seguida, pelo canal seis, no Rio de Janeiro. Para Bonventti (2014), a criação da rede de 

notícias foi uma tentativa de frear o avanço em âmbito nacional da Rede Globo.  Uma das 

alternativas criadas na época foi a separação dos trabalhos nos dois estados em que a Tv 

Tupi estava presente. Em São Paulo eram oferecidos os serviços de produção de 

telenovelas e teleteatros, e no Rio de Janeiro a empresa lidava com os programas de shows 

e de auditórios. Entretanto, os dois locais seguiram apresentando os telejornais da 

emissora, mas sem um formato padrão. O Rede Tupi de Notícias, como ficou conhecido 
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naquela época, apresentava blocos com notícias regionais, utilizando as praças centrais 

das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No primeiro estado, o programa era 

comandado pela jornalista Ana Maria Braga, que atualmente apresenta o programa Mais 

Você da Rede Globo. Em São Paulo, o comando era do jornalista Gontijo Teodoro, titular 

do Repórter Esso e diretor do Departamento de Telejornalismo da Tupi Carioca. Já na 

área nacional, transmitido de Brasília, a responsável era a locutora e jornalista Íris Lettieri. 

            Outras emissoras surgiram na década de 1980, tais como o Sistema Brasileiro de 

Televisão, SBT, comandado por Silvio Santos, exibido pelo canal 11, baseado em 

entretenimento com programas de auditório. Foi através dessa emissora que o âncora 

ganhou importância no Brasil, apresentado pela primeira vez (CONDATO, 2014).  Para 

Silva (2009), o jornalista que apresenta o programa exerce a personificação da notícia, 

junto com a linguagem e a forma que olham para a câmera transmitindo credibilidade nas 

notícias apresentadas. Segundo o autor: 

 

O que vemos hoje na televisão é muito mais do que simples locutores que leem 

notícias ou jornalistas robotizados que repetem o que está no teleprompter. Temos 

hoje à frente dos telejornais, verdadeiros agentes sociais, que não apenas 

transmitem notícias, mas também interpretam e quase sempre opinam sobre os 

grandes acontecimentos (SILVA, 2009, p.2). 

 

Desta forma, o âncora do telejornal é quem interage com o público e conduz o 

jornal no tempo estabelecido pela grade, podendo, ainda, opinar em certos 

acontecimentos. 

            A Constituição de 1988, no artigo 220, prevê o direito à manifestação, à criação, 

à expressão e à informação sobre qualquer forma apresentada. A nova lei permitiu que os 

telejornais brasileiros realizassem investimentos em seus programas, pois o AI 5 não 

permitia qualquer mudança nos programas telejornalísticos.  

            Outra mudança significativa nos telejornais foi o uso de recursos digitais, que 

permitiram a criação de novas emissoras, como a Globo News (1996), Band News (2001) 

e a Rede Record News (2007). A chegada da internet modificou mais uma vez os 

noticiários, que passaram a utilizar novos modelos como os infográficos e notícias 

transmitidas através de dispositivos móveis (CONDATO, 2014). 

                        

Na velocidade das mudanças na história e na tecnologia, os profissionais do 

telejornalismo precisam caminhar rápido para não perder de vista as novas 

tendências dos meios de comunicação de massa. Hoje, para cobrir os 

acontecimentos locais, estaduais, nacionais e internacionais, os telejornais vão 

à beira dos seus limites, e a partir de formatos particulares que seguem as 
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exigências de cada emissora (MELLO, s/d, p.2). 

 

             Com a presença da internet e consequentemente o compartilhamento das notícias 

em redes sociais, com aplicativos como o Facebook entre outros, os jornalistas tornam o 

trabalho mais dinâmico. O uso das novas ferramentas possibilitou maior instantaneidade 

e interação como os telespectadores, que passaram a opinar mais nas redes sociais e cobrar 

maior cobertura dos telejornais.  

            Para Maia (2011), a TV e os noticiários se consolidaram no Brasil como um 

território simbólico, e juntos fazem um papel de conservação das relações de poder e de 

controle social.  Como principal meio de informação dos brasileiros, os telejornais 

assumem uma função pública, pela desigualdade social que o país apresenta a dificuldade 

aos bens de consumo e, também, aos direitos sociais. Todos os dias, os telejornais, além 

de informar os telespectadores, também buscam construir uma relação de identificação 

com o público.  

            O crescimento da internet provocou mudanças no telejornalismo, nos formatos 

das notícias e reportagens, na linguagem que passou a ser mais informal. Hoje o 

telespectador tem outra percepção dos telejornais, pois através das redes sociais eles 

trocam imagens, compartilham material e comentam o que está sendo veiculado. Para 

Munhoz (2017), a imersão da tecnologia possibilitou a mudança na postura dos telejornais 

que passaram a ser mais dinâmicos, até mesmo na postura dos apresentadores das 

bancadas que chamam as reportagens como se estivessem em um bate-papo com os 

repórteres. 

               Em relação ao formato de um telejornal, ele é normalmente constituído por 

notícia, mas a forma como cada uma delas será transmitida ao telespectador passa por 

uma série de decisões. O tempo disponível e a importância da matéria são levados em 

conta na hora de montar a grade do programa ou do telejornal. Siqueira e Vizeu (2014) 

apontam que o tempo está relacionado com a apuração dos fatos, a possibilidade de 

designar repórteres para o assunto, o horário em que se deu o acontecimento e a maneira 

como essa notícia vai ser oferecida ao editor-chefe do telejornal. Segundo os autores:  

 

O horário muitas vezes também determina qual será o formato da notícia. É 

preciso ter um certo tempo para apurar, editar ou montar uma estrutura para a 

participação ao vivo de algum repórter no telejornal. Os fatos que os jornalistas 

tomam conhecimento, por exemplo, durante e a exibição do programa 

dificilmente serão transformados em algo além de um registro, a não ser que seja 

possível deslocar uma equipe com algum equipamento de transmissão ao vivo, 

via internet (SIQUEIRA & VIZEU, 2014, p.59). 
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  No jornalismo as notícias necessariamente são factuais, porém, parte delas acaba 

sendo deixada de lado em função do tempo do ocorrido. 

  Existem diferentes formatos em que a notícia pode ser transmitida ao 

telespectador, tais como: a nota pelada, a nota coberta, o ao vivo, o boletim, o stand up e 

a reportagem. 

             Garcia (2002) divide as reportagens em quatro modelos, a saber: notícia 

reportagem, reportagem de atualidade, grande reportagem (ou reportagem em 

profundidade) e reportagem de investigação. 

                Outros formatos também fazem parte do telejornalismo, como o jornalismo 

informativo e o indicador. Esse formato está relacionado com a presença das previsões 

meteorológicas, dados do mercado financeiro, pesquisas eleitorais e notícias sobre o 

trânsito. 

               Com o desenvolvimento tecnológico e dos recursos técnicos com a transição do 

modelo analógico para o digital, os formatos das notícias empregadas nos telejornais 

brasileiros passaram por alterações, dentre outras razões, pelo aumento da participação 

do público via internet. Os formatos atuais são: nota, nota ao vivo com imagens, nota 

coberta, reportagem, ao vivo, stand up, display ou duet, entrevista, áudio tape, 

comentário, virtual e integrado (SIQEIRA, 2012, p.68). 

              O telejornalismo também apresenta gêneros televisivos, que, de acordo com 

Gomes (2011), são um modo de situar a audiência televisa dos programas que uma 

emissora dispõe. Os gêneros são formas sociais para classificar um determinado 

programa, os quais normalmente pertencem a uma classificação pré-estabelecida como 

um programa jornalístico na televisão. Para Gomes (2011): 

 

Os telejornais, programas de entrevistas, documentários televisivos, as várias 

formas de jornalismo temático (esportivos, rurais, musicais, econômicos), são 

variações dentro do gênero: podemos chamá-los de subgêneros ou formatos. E 

demandam ser abordados em categorias que impliquem considerá-los, ao mesmo 

tempo, como um produto de jornalismo televisivo (GOMES, 2011, p.33). 

 

 

               Esses modelos de programas são encontrados facilmente nas emissoras de 

televisão brasileiras nos dias atuais, e ajudam a diferenciar um grupo de telespectadores 

de acordo com o programa que tem preferência, conforme o modo de endereçamento. 

Para Gomes (2011), o conceito de endereçamento surgiu por meio da análise 

fílmica, e desde 1980 está relacionada ao modo como os programas televisivos constroem 
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a relação com o telespectador: 

 

A análise do modo de endereçamento associada ao conceito de gênero televisivo 

deve nos possibilitar entender quais são os formatos e as práticas de recepção 

solicitadas e historicamente construídas pelos programas jornalísticos 

televisivos. Na nossa perspectiva, o conceito de modo de endereçamento tem 

sido apropriado para ajudar a pensar como um determinado programa se 

relaciona com sua audiência a partir da construção de um estilo, que o identifica 

e que o diferencia dos demais (GOMES, 2011. p. 33). 

 

 

  Os telejornais vêm se adaptando ao público através de uma linguagem que os 

aproxima, trazendo a participação do público nas notícias, com sugestões de pautas e 

comentários acerca do que foi apresentado. Para Gomes (2001), a análise do 

endereçamento deve levar em conta o que é específico da linguagem televisiva, construída 

para um programa jornalístico e todos os elementos verbais empregados junto à semiótica 

que é partilhada pela audiência.  

  Como é possível notar, ao longo do surgimento do telejornalismo até a 

contemporaneidade aconteceram mudanças que acarretaram na evolução dos programas, 

entre elas está o quadro sobre a previsão do tempo, que ganhou um formato mais 

dinâmico, enquadrando-se nos formatos de gêneros na televisão. Aronchi de Souza 

(2005) comenta que o estudo dos gêneros exige uma compreensão do desenvolvimento 

da televisão entre vários aspectos, incluindo a parte da tecnologia, que inclui o áudio, os 

efeitos especiais nos vídeos, o uso dos equipamentos, e as aplicações técnicas, de uma 

forma geral. 

            Os gêneros jornalísticos estão presentes no meio de comunicação e se tornaram 

assunto de pesquisa no campo da comunicação no Brasil. Os autores Mata e Lopez (2009) 

falam que o pioneiro nos estudos de gêneros jornalísticos foi Luiz Beltrão, em 1960, 

época em que predominava o jornalismo de opinião.  Para Medina (2001), os gêneros 

jornalísticos são determinados pelos meios de comunicação de massa e pela cultura de 

cada local, precisando ser estudados como um fenômeno histórico. Segundo o autor: 

 

O que pode ser um gênero hoje amanhã não o será mais ou o que pode ser um 

gênero em um determinado país não o é em uma outra sociedade. Gêneros 

aparecem, crescem, mudam e desaparecem conforme o desenvolvimento 

tecnológico e cultural de cada nação e de cada empresa jornalística (MEDINA, 

2001, p. 45). 

        

            Entre os gêneros jornalísticos estão: o opinativo, o informativo, o interpretativo, 

o diversional e o utilitário, os quais permeiam esse estudo e que fazem parte das 
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classificações dentro do jornalismo, tanto no audiovisual como em outros setores, para 

que se tenha uma classificação do que se trata cada notícia e de como ela é apresenta ao 

público. Entre os gêneros televisivos encontramos várias modalidades: o gênero opinativo 

faz parte dos textos jornalísticos e traz a opinião de alguma forma, como a carta. Esse 

modelo é o segundo gênero predominante classificado também como argumentativo, que 

surgiu no século XVIII: “O principal problema dessa categoria opinativa é estabelecer o 

equilíbrio entre duas tendências: atender requisitos técnicos e econômicos e exercer 

livremente a sua função sócio-espiritual” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 73). Fazem 

parte do gênero opinativo: a resenha crítica, a coluna, o comentário, a crônica, a charge, 

a caricatura e a carta. O primeiro, a resenha, serve para orientar os consumidores. A 

coluna é uma seção especializada de uma revista ou jornal, que normalmente é assinada. 

O comentário é feito através de um profissional especializado no assunto. Já a crônica é 

uma história voltada para os acontecimentos do cotidiano das pessoas. Por fim, a charge 

bem como a caricatura são exemplos de gênero opinativo ilustrativo. 

         Por sua vez, o gênero informativo abrange os outros formatos, tais como: o utilitário, 

o interpretativo, o diversional e o opinativo. Dentro desse campo, Marques de Melo 

(2003) menciona três formatos de gêneros, quais sejam: (i) a nota, que é definida como 

um relato de um acontecimento com no máximo dez linhas escritas; (ii)  a notícia, 

apresenta um relato integral do que aconteceu naquilo que pretende informar, cabendo ali 

encaixar o lead; e (iii) a reportagem, que é uma matéria ampliada e aprofundada sobre 

um tema. Para o autor: 

 

A distinção entre a nota, a notícia e a reportagem está exatamente na progressão 

dos acontecimentos, sua captação pela instituição jornalística e acessibilidade 

de que goza o público. A nota corresponde ao relato de acontecimentos que estão 

em processo de configuração e por isso é mais frequente no rádio e na televisão. 

A notícia é um relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A 

reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 

organismo social e produziu alterações que já são percebidas pela instituição 

jornalística. Por sua vez, a entrevista é um relato que privilegia um ou mais 

protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato direto com a 

coletividade (MARQUES DE MELO, 2003, p.66). 

 

            Portanto, a maneira de classificar cada notícia se deve ao modo como se dá os 

acontecimentos, pelo acompanhamento da imprensa e de como o jornalista quer tratar os 

dados recolhidos. 

            Outro gênero jornalístico é o interpretativo, que, conforme Cordenonssi e 

Marques de Melo (2008), possibilita ao leitor e ao telespectador analisar de forma crítica 
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o que está acontecendo na sua volta. Fazem parte desse gênero: box, gráfico, tabela, 

ilustração, cronologia, mapa e matérias secundárias.  

O jornalismo busca informar e orientar a população de maneira geral sobre o que 

está acontecendo pelo mundo, e, cada vez mais, de forma instantânea, com isso, esse 

gênero tem um papel importante ao transmitir uma notícia para as pessoas. 

            Há quatro formatos que também fazem parte do gênero interpretativo, a saber: o 

dossiê, o perfil, a enquete e a cronologia. Para Marques de Melo (2008), o perfil é um 

relato bibliográfico feito sobre pessoas que tem uma representatividade social. Já a 

enquete possibilita ao entrevistado relatar os acontecimentos ao seu redor. Em 

contrapartida, a cronologia é uma história contada através da ordem do tempo, e o dossiê 

é um mosaico destinado à compreensão dos fatos noticiosos e está presente nos boxes, 

tabelas, mapas ou ilustrações com gráficos. 

         Em contra partida, existem um outro modelo de gênero chamado diversional, que 

se difere dos outros modelos de gênero jornalístico, pois lida com a diversão do público 

ao falar e apresentar filmes, jogos, telenovelas, programas de auditório, entre outros 

formatos apresentados para a sociedade: 

 

A natureza diversional desse novo tipo de jornalismo está justamente no resgate 

das formas literárias de expressão que, em nome da objetividade, do 

distanciamento pessoal do jornalista, enfim, da padronização da informação de 

atualidade, dentro da indústria cultural (MARQUES DE MELO, 2003, p. 34). 

                     

              Esse modelo de gênero é conhecido com outros nomes como: “novo jornalismo”, 

“literatura da realidade”, ou, até mesmo, “jornalismo degustativo”. 

              Para Assis (2011), os conceitos e a maneira de enxergar um produto jornalístico 

referem–se ao gênero diversional, mas trazem diferentes posicionamentos, que 

ultrapassam a frieza da notícia. Na opinião de Marques de Melo (2006), esse gênero é um 

complemento de espécie “emocional”. 

              Na sequência dos gêneros, vem o utilitário, também conhecido como gênero de 

serviço, é considerado um gênero jornalístico presente nos meios de comunicação de 

massa. Atualmente, está tendo um maior espaço no meio televiso, inclusive com notícias 

entrando ao vivo, repassando informações como a meteorologia, ou sobre o trânsito e 

outros dados que são de importância para o telespectador.  Com isso, Santana e Temer 

(2011) complementam que o jornalismo utilitário é o jornalismo do bem–estar social, pois 

atende as necessidades da sociedade: 
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 Muitas matérias de serviço não só oferecem a possibilidade de consumir como a 

de consumir melhor, exercendo a função de orientadora para os receptores que não 

tiveram acesso à informação por meio do sistema de ensino institucionalizado ou 

das vias de comunicação pública (TEMER, 2001, p.135). 

 

             Marques de Melo (2007) apresenta quatro formatos do gênero utilitário, 

conceituando-os da seguinte forma: indicador, cotação, roteiro e serviço.  O primeiro, 

indicador, está relacionado com os cenários econômicos, a meteorologia e a necrologia. 

A cotação refere-se à bolsa de valores, às indústrias, aos assuntos agrícolas e terciários. 

O roteiro faz parte dos dados indispensáveis para o consumo de bens simbólicos, e o 

último gênero, serviço, explica as informações que protegem os interesses dos usuários 

em setores públicos, produtos industriais ou áreas privadas.   

  Com o avanço da tecnologia, o gênero utilitário também está presente na internet 

com a participação dos internautas. Apesar de apresentar textos em formatos menores, 

esse gênero usa muitos recursos tecnológicos que aparecem com frequência no quadro 

previsão do tempo. 

  Conhecido como jornalismo de serviço, o jornalismo utilitário pode ser descrito 

como um gênero jornalístico com mensagens que se organizam em modalidades, 

agregando a cada discurso uma finalidade própria. Com o propósito de auxiliar a vida das 

pessoas, esse modelo de jornalismo serve para orientar os usuários nas tomadas de 

decisões. 

             Para Vaz (2008), a preferência pelo termo “jornalismo utilitário”, ao invés do 

“jornalismo de serviço”, é devido à diversidade de sentido que adquire a palavra serviço, 

podendo traduzir-se numa redundância, já que o jornalismo tem o propósito de prestar 

serviço à sociedade. Ainda para a autora, o jornalismo utilitário tem como proposta 

principal oferecer a informação que o receptor precisa ou que será necessária em algum 

momento. 

             Para as autoras Santana e Temer (2015), os estudos sobre esse gênero, 

considerando que o mesmo seja entendido como jornalismo de serviço, tornaram-se 

relevantes para a compreensão das tendências do jornalismo na contemporaneidade, 

modificando a hierarquia das funções sociais do jornalismo, ao privilegiar, assim, a 

informação utilitária: 

 

De fato, esse tipo de jornalismo pode ser visto como uma consequência natural 

do jornalismo enquanto responsabilidade, uma vez que oferece opções, 



23 
 

propostas, soluções e variados tipos de informações úteis para se enfrentar a vida 

cotidiana (TEMER, 2001, p.135). 

 

   Segundo Temer (2001), igualmente, no jornalismo utilitário predomina o caráter 

orientador, direcionado ao consumo ou à formação do comportamento do público. 

              Com os avanços da tecnologia, os meios digitais influenciaram no acesso mais 

rápido às notícias, até mesmo aquelas que são transmitidas em tempo real, e, com isso, o 

telejornalismo passou por uma reinvenção. Os jornais transmitidos pela televisão 

começaram a também ser assistidos em outras plataformas digitais e através da 

interatividade passaram a ter um acesso maior ao público. Conforme Beatriz Becker 

(2015), os telejornais ainda mantém a produção de conteúdos através das notícias e das 

reportagens, o que influência no tempo de apuração e edição, mas já sofrem influência 

dos canais de notícia 24 horas, dos processos de notícias online e das produções em 

redações integradas. 

              A linguagem sofreu alterações do modelo formal para o informal, do começo ao 

fim do telejornal, facilitando o entendimento do telespectador. Outra mudança realizada 

foi a partir do quadro da meteorologia, em abril de 2015, com a vinda da Jornalista Maria 

Júlia Coutinho, a qual passou a utilizar mais uso de imagens nas apresentações. 

 

2.2 METEOROLOGIA 

 

              Coutinho (2016) define a meteorologia como a ciência que trata do tempo e que 

oferece uma análise da atmosfera, em determinado local e horário. O diagnóstico da 

meteorologia indica como a atmosfera vai se apresentar durante um determinado tempo. 

Segundo a autora, a meteorologia é: 

 

Como se fosse uma radiografia de um paciente entregue a um médico. O doutor, 

nesse caso, é o meteorologista. Ele aplica as leis da física, expressas por meio da 

matemática, para estudar as condições atmosféricas e verificar a evolução do 

quadro clínico (COUTINHO, 2016, p.19). 

 

   A meteorologia está presente na vida das pessoas e abrange atividades da 

humanidade, como por exemplo, a aeronáutica, o setor agrícola, marítimo, a saúde, entre 

outras.  Ao longo da história da humanidade, a previsão do tempo esteve presente nas 

diversas civilizações que habitaram o planeta, começando com os homens das cavernas. 

Para Wolfe (1961), nessa época, o homem tinha que conhecer o máximo que podia sobre 
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a atmosfera para saber aonde iria caçar o seu alimento. A meteorologia esteve presente 

também no Antigo Egito para ajudar aquela civilização com o desenvolvimento da 

agricultura. Segundo o autor: 

 

Apesar dos gregos acreditarem não em um, mas em muitos deuses, também 

acreditavam que a atmosfera e as suas variações eram divinamente controladas. A 

maioria dos gregos também cria que os deuses não deveriam ser interrogados sobre 

a natureza, e falar acerca do tempo era desastroso e um sacrilégio (WOLFE, 1961, 

p.10). 

 

 

                 Ainda seguindo o pensamento do referido autor, há mais de quatro mil anos, 

os babilônios faziam elucubrações acerca do tempo e suas transformações. Eles 

estudavam os ventos e as nuvens, assim como também as estrelas, o ar, através do cata-

vento, ou então, com anotações diárias sobre as condições do tempo. Assim, evoluíram 

os estudos acerca da meteorologia e novos utensílios foram sendo aprimorados para que 

outras investigações surgissem e, desta forma, ajudassem as populações com suas rotinas 

diárias.  

                A primeira notícia ligada a transformações meteorológicas no Brasil aconteceu 

em 11 de julho de 1887, quando uma tempestade fez naufragar um navio que fazia a rota 

Rio de Janeiro / Montevidéu (BARBOZA, 2017).  De acordo com José Carlos Sardá 

(2010), o Rio Apa, um curso de água que banha parcialmente a fronteira entre o Brasil e 

o Paraguai, enfrentou uma das maiores tempestades do século XIX, e foi registrada pelas 

meteorologias da época, com ventos cíclicos e ondas que ultrapassavam os seis metros de 

altura. 

                 Em 1917, tem início no Brasil o serviço de previsão do tempo de forma 

sistemática. Começam neste período as elaborações dos primeiros mapas, que abrangiam 

inicialmente o estado do Rio de Janeiro. Já em 1921, grandes avanços são realizados a 

partir da instalação de radiossondas e previsão numérica do tempo. Nesse ano surgiu o 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já em 1930, com Getúlio Vargas no poder, o 

Brasil vivia sobre três reformas estruturais: social, política e econômica, que 

influenciaram em diversas áreas do país, inclusive no setor meteorológico, que passou 

por um período complicado. 

  Na década de 50, com o fim do Estado Novo, o setor da telecomunicação passou 

a incluir notícias que abrangiam o sistema de meteorologia. A previsão do tempo tornou-

se importante também durante o século XX, nas guerras mundiais, que impulsionaram a 
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meteorologia dada a necessidade de uma precisão mais exata sobre o tempo para que as 

estratégias nos conflitos pudessem sair conforme o planejado.  

              Esses aprimoramentos resultaram na criação de um sistema denominado 

Vigilância Meteorológica Mundial (VMM). No Brasil existiam três setores responsáveis 

pela meteorologia: o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o 

Ministério da Defesa e Tecnologia, cujo órgão responsável é o já citado Instituto Nacional 

de Meteorologia. 

A previsão do tempo foi evoluindo com o passar dos anos no Brasil, e, em 1958, 

surgiram os primeiros cursos de meteorologia, além da Sociedade Brasileira de 

Meteorologia. Podemos dizer que os avanços iniciais da meteorologia começaram com o 

desenvolvimento dos primeiros instrumentos meteorológicos, como os pluviômetros, os 

barômetros, os anemômetros e os termômetros. (COUTINHO, 2016, p.22). Outra marca 

importante para o setor foi a criação do primeiro curso de nível superior na Universidade 

do Brasil, em 1964. Em 1971, a Sociedade de Meteorologia passou a ser chamada de 

Instituto Nacional de Meteorologia, cuja sigla é Inmet.  

Para Coutinho (2016), a meteorologia não é precisa, mas apesar dos erros, a 

previsão do tempo tem avançado. Para a autora, um ramo novo da área é a chamada 

previsão de curto prazo, que surgiu no ano de 2016, chamado SOS Chuva, pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe. Este serviço traz informações sobre os raios, as 

rajadas de vento e os processos físicos que ocorrem dentro de uma nuvem. Com o auxílio 

do aplicativo “SOS Chuva”, os usuários podem saber se haverá presença de tempestades 

severas, por exemplo. 

                 Hoje, os serviços meteorológicos têm várias áreas de atuação, tais como a 

previsão do tempo, a climatologia, a agrometeorologia e a meteorologia ambiental. Tais 

áreas são definidas como: (i) previsão do tempo: elaborada com a ajuda de satélites, 

análises climáticas e radares que auxiliam na construção de boletins e alertas diários sobre 

a condição do tempo no período estipulado; (ii) Climatologia: é a área que se preocupa 

em determinar as condições médias do tempo em diversas regiões do mundo e lida com 

a pesquisa sobre as mudanças climáticas;  (iii)  Agrometeorologia: definida como  a 

aplicação da meteorologia nos projetos agrícolas, como o plantio e a colheita; e. por fim,   

(iv) Meteorologia ambiental: é o estudo ligado ao controle da atmosfera. 

Dessa forma, os serviços de meteorologia conseguem atender os consumidores do 

dia a dia e, também, o público que necessita de informações mais específicas, que estudam 

as mudanças climáticas e suas consequências para a natureza e para a população mundial. 
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2.2.1 A PREVISÃO DO TEMPO NOS TELEJORNAIS 

 

  O quadro da Previsão do Tempo iniciou no dia 1º de setembro de 1969 no Jornal 

Nacional da Rede Globo. Em 1991, o telejornal criou um quadro fixo que era apresentado 

pela jornalista Sandra Annemberg, produzido em São Paulo e transmitido para o Rio de 

Janeiro, como nos dias atuais. 

  Com o avanço tecnológico, a previsão do tempo deixou de ser feita apenas com 

termômetros e passou a utilizar satélites, estações de monitoramento, balões 

meteorológicos, pluviômetros e computadores que permitem acessar mapas e imagens 

em tempo real. Munhoz (2017) ressalta que a internet é um dos fatores que auxiliaram na 

evolução do jornalismo através da instantaneidade, interatividade, agilidade e liberdade, 

que proporcionou o crescimento significativo do gênero utilitário, e, com ele, a 

meteorologia. 

  A apresentação da Previsão do Tempo é feita por um jornalista no telejornal, e 

não por um meteorologista, o que torna o quadro informativo, junto com a composição 

do cenário, a tecnologia e a apresentação da “moça do tempo”. Para Garcia e Machado 

Filho (2018), em qualquer programa televisivo, o corpo do apresentador, seja o de um 

homem ou de uma mulher, é o que prende também o telespectador, pois exibe o corpo 

inteiro e está exposto ao julgamento social. Contudo, a apresentação do quadro por 

mulheres tem elevado a audiência dos programas. 

   Essas alterações podem ser visíveis na apresentação do tempo nos telejornais, pois 

além de transmitir as notícias básicas como a previsão do tempo, se irá chover ou não, o 

quadro passou a ter uma interação maior com o telespectador e a utilizar imagens e 

infográficos. Segundo Munhoz (2017), a tecnologia favoreceu os noticiários que estão 

mais modernos nas transmissões, com qualidade de som e imagem oferecidas ao 

telespectador, o qual passou a ter maior acesso às notícias nos smartphones, tablets e 

computadores, através do sinal digital.  Entretanto, a convergência das mídias não veio 

para substituir os meios mais antigos, mas para criar uma interação entre o novo e o 

antigo. As mudanças proporcionaram mais visibilidade aos telejornais, que podem ser 

assistidos em várias plataformas.  

        O quadro da meteorologia apresentado nos principais telejornais do Brasil, tanto em 

canal fechado como no aberto, passou por alterações sobre influência da tecnologia, que 

deixou a previsão do tempo mais dinâmica. Atualmente, os principais telejornais do Brasil 
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possuem o quadro da previsão do tempo, tais como a TV Bandeirantes, a Rede Record, o 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), a Rede Tv e a Rede Globo. O telespectador pode 

saber sobre as ressacas do mar, as previsões diárias e semanais, os temporais, pancadas 

de chuva ou sol, com o uso de imagens ilustrativas e infográficos.  

           Na Rede Record, que funciona em modo aberto, o Jornal da Record, além de trazer 

as principais notícias do dia, também apresenta o quadro da previsão do tempo com a 

jornalista Lidiane Shayuri. A apresentação conta com a presença de imagens ilustrativas 

de um mapa e ícones que ilustram o quadro, enquanto a jornalista explica sobre o tempo, 

usando como fonte a SOMAR1, fundada em 1995. A duração do quadro é de 

aproximadamente um minuto e meio. O telejornal também transmite a previsão do tempo 

pelo site. 

 

FIGURA 1 - Quadro da previsão do tempo do Jornal da Record, apresentado pela jornalista Lidiane 

Shayuri. 

 

   O Jornal Band News, transmitido à noite, tem como apresentadora da previsão 

do tempo a jornalista Fabiana Panachão, com um quadro de duração média de dois 

minutos. A apresentação faz uso de imagens ilustrativas e de mapas, e tem como ponto 

forte o Clima Tempo. 

             Outra emissora importante na transmissão do quadro previsão do tempo é o 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).  O quadro meteorológico denominado “Nosso 

                                                           
1 SOMAR – A Somar Meteorologia é uma empresa fundada em 1995 com profissionais especializados em 

radar exclusivo, que fornece produtos e serviços personalizados, atendendo a mídia, o setor do campo, o 

mercado financeiro, os transportes e a Defesa Civil.  
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Clima”, pela jornalista Carolina Aguaidas, utiliza uma linguagem mais informal com o 

telespectador. A apresentadora utiliza imagens ilustrativas de mapas, de ícones de sol, 

nuvens, ventos e imagens gravadas pelo próprio programa com a inserção de infográficos. 

O espaço disponível para o quadro é de aproximadamente um minuto. 

 

FIGURA 2 - Quadro previsão do tempo do SBT chamado “Nosso Clima”. 

 

               Todavia, a Rede Globo de Televisão é a que dispõem de um tempo mais flexível 

para o quadro meteorológico nos telejornais diários. O primeiro telejornal apresentado no 

turno da manhã é o Hora Um, das 4 horas às 6 horas da manhã. O quadro meteorológico 

é apresentado tanto pela jornalista Izabella Camargo, como pelo jornalista Tiago Scheuer, 

em dias diferentes. A previsão do tempo ocorre em três apresentações durante o telejornal 

e tem um tempo aproximado de quatro minutos para cada interseção. No Bom Dia Brasil, 

a previsão do tempo é apresentada por dois jornalistas, Izabella Camargo e Tiago Scheuer, 

que dividem o trabalho, com duração aproximada de três minutos, e apresentam ilustração 

de imagens. 

  O Jornal Hoje conta com a participação alternada das jornalistas Eliana Marques 

e Jacqueline Brazil para a previsão do tempo, as quais utilizam ilustrações e infográficos. 

O quadro tem uma duração de aproximadamente dois minutos, exibido de segunda-feira 

até sábado. Foi transmitido pela primeira vez em 21 de abril de 1971. É apresentado direto 

de São Paulo pelos jornalistas Dony de Nuccio e Sandra Annenberg, tendo a previsão do 

tempo feita pela jornalista Eliana Marques, com duração média de dois minutos, com a 

presença de ilustrações e infográficos.  Já o Jornal Nacional conta com a performance da 



29 
 

apresentadora e jornalista Maria Júlia Coutinho, a Majú, com um tempo médio de dois a 

quatro minutos. O telejornal também utiliza imagens na previsão do tempo para ilustrar 

assuntos relevantes, tais como catástrofes naturais. 

 

FIGURA 3 - A previsão do tempo apresentada pela jornalista Maria Júlia Coutinho no Jornal Nacional da 

Rede Globo. 

         

   Com o aprimoramento da tecnologia, o quadro meteorológico presente no 

telejornalismo adquiriu um novo formato, passando a ser mais dinâmico através da 

utilização de um banco de imagens, ao vivo ou não, pela participação do público e 

também pela inserção dos infográficos. 

 

2.3 INFOGRÁFICOS 

Segundo o Manual de Infografia da Folha de São Paulo (1998, p.2), a infografia 

é um recurso gráfico que utiliza ferramentas visuais para explicar um assunto ao leitor ou 

ao telespectador através de tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações ou fotos que 

enriqueçam o texto, permitindo, assim, a visualização da pauta. 

  As publicações originais que utilizaram o recurso da infografia datam do século 

XIX.  A primeira publicação com esse formato ocorreu no dia 20 de abril de 1801, data 

em que foi noticiada e explicada a vitória britânica. Já o segundo infográfico a aparecer 

em um jornal impresso aconteceu somente cinco anos mais tarde, no Jornal The Times, 

de Londres, na Inglaterra, no dia 07 de abril de 1806. Nesse dia ocorreu um assassinato 
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na cidade, e o infográfico foi utilizado para exemplificar a maneira como ocorreu o crime. 

Para Rodrigues e Biernath (2015), a intenção era tornar a matéria visualmente mais 

impactante, deixando a compreensão do texto por último. 

  A figura de número 4 foi a primeira a ser publicada durante o século XIX pela 

grande imprensa, conforme os autores Rodrigues e Biernath (2015, p. 4). Ela descreve o 

passo a passo de um assassinato. O personagem dentro da casa, a trajetória da bala e o 

homicídio de Isaac Blight. 
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Figura 4. Detalhes mencionados no jornal The Times, em 1806, sobre o assassinato.  

  Conforme Teixeira (2010), existem vários exemplos de infográficos que foram 

criados ao longo da história da humanidade, como o de William Playfair, com The 

Commercial & Political Atlas, datado de 1784, que contém 44 gráficos, e John Snow, que 

desenhou um mapa de Londres, Inglaterra, usando informações que comprovaram a 

ligação entre a água contaminada e a epidemia de cólera ocorrida em 1854.  
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Os infográficos foram importantes para descreverem os processos das guerras 

daqueles anos, e mesmo não apresentando fielmente o que acontecia, ainda assim tinham 

por objetivo principal a dramatização para atrair os leitores, através das imagens que 

ilustravam os periódicos. Para Quadros (2005), só no ano de 1875 se verificam as 

evoluções na infografia, que utilizou a técnica de gravuras em pedras, chamadas de 

litografia. Depois, o uso da fotografia possibilitou o surgimento da composição da 

tipografia, que facilitou a publicação das fotos e dos desenhos nos jornais da época. Outro 

avanço do período foi a publicação de mapas que relacionavam a meteorologia através 

das indicações das temperaturas e as condições do tempo.  

Em relação à classificação dos infográficos, dois autores analisam esta ferramenta. 

Para Sancho (2001), existem dois modelos de infografia: a individual e a coletiva. A 

primeira trata de apenas um assunto com o uso de um infográfico, e a segunda, a coletiva, 

refere-se à construção de duas ou mais infografias para a contextualização de uma 

informação. O autor também estabeleceu quatro exemplos de classes para o infográfico, 

definidos como: comparativas, documentais, cênicas e localizadoras. A comparativa é 

usada para comparar um objeto com outros elementos, com o uso de recursos gráficos 

para se obter um resultado rápido. Os documentais utilizam um objeto para explicar as 

características presentes, que ilustram e documentam o acontecido, sejam com pessoas 

ou com outros elementos. O tipo definido como cênicas é usado para demonstrar como 

ocorreu um fato, como, por exemplo, um assassinato; e, por fim, as localizadoras servem 

para situar as informações e delimitar o espaço aonde ocorreu um determinado fato. 

  Peltzer (1992), entretanto, apresenta uma outra definição para a infografia, 

considerando-as como modelos de: vista, plano e corte. A vista é definida como um 

desenho explícito de todo o cenário, acompanhado ou não de legendas. O modelo de plano 

é um gráfico que representa um terreno ou uma planta de um local. Já o corte está 

localizado na parte interna do ambiente, podendo ser longitudinal, transversal, 

tridimensional, perspectiva ou panorâmico. O autor também cita modelos de infográficos 

explicativos, tais como os (i) de causa e efeito, que estão relacionados com uma ação; os 

(ii) retrospectivos, que demonstram como ocorreram os fatos; o (iii) antecipatório, para 

adiantar um acontecimento e projetar informações detalhadas sobre as pessoas, posições, 

processos ou sequências; o formato (iv) passo a passo, em que descreve cada etapa de um 

processo; o (v) fluxo, que serve para relacionar um ou mais processos; a (vi) reportagem, 

que é produzida através de um relato visual completo de uma situação; a (vii) realista, 
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que descreve de maneira fiel como a cena foi presenciada; e o (viii) simulado, que é um 

modelo de gráfico que representa os fatos como o autor imaginou ter acontecido. 

  De fato, a maioria dos modelos exemplificados pelos autores estão presentes nos 

jornais dos séculos anteriores e continuam fazendo parte do jornalismo nos dias atuais, 

seja no jornal impresso ou no telejornalismo. 

Os infográficos começam a ocupar um papel importante a partir da inserção dos 

computadores, que possibilitam o uso da imagem em forma de ícone, índice ou símbolo. 

Para Modulo (2008), os infográficos recorrem à linguagem não verbal e verbal na 

comunicação midiática.  A presença dessa ferramenta não se restringe apenas aos meios 

de comunicação, mas também é encontrada nos livros didáticos, nos trabalhos científicos, 

nos manuais de produtos eletrônicos, entre outros. Esses modelos são usados para tornar 

a explicação sobre um produto ou notícia mais fácil de ser compreendido pelo público 

(MODULO, 2008, p. 17). Scalzo (2004) complementa: 

Esse recurso é ótimo para descrever processos (como um acidente de avião 

aconteceu, como um vírus ataca o corpo, como é a órbita de um planeta, 

como dar um nó na gravata), para fazer analogias (de tamanho, de tempo, 

de espaço) e para explicar coisas que são grandes demais (galáxias, 

constelações) ou pequenas demais (células, partículas subatômicas) 

(SCALZO, 2004, p. 75). 

  

 

  Logo, a infografia é usada para dar mais detalhes sobre um acontecimento ou 

deixar de forma mais clara um exemplo, que não seria tão compreensível com o texto 

verbal. 

           Em 1980, com o advento da cultura da imagem, é necessária a busca por novas 

alternativas, que chamem a atenção novamente dos leitores para os jornais (RODRIGUES 

E BIERNATH, 2015).  Os autores citam o exemplo do jornal americano, USA Today, que 

tinha uma proposta diferente, através de textos curtos e concisos, o uso de cores, a 

inserção dos mapas, dos infográficos, dos gráficos.  

            Cairo (2008) acrescenta: 

A paginação era dinâmica e aproveitava a tecnologia de ponta naquele momento. 

Também fazia uso massivo da infografia. O diário pretendia adaptar-se a um 

leitor mais ocupado, que não lia realmente o jornal, apenas passava o olho, e que 

estava muito acostumado a acompanhar as notícias pela televisão (CAIRO, 

2008, p.51-52). 

                  



34 
 

  Mudanças como a inclusão das cores e na diagramação do jornal despertam o 

interesse dos leitores.  Dessa forma, os jornais chamam a atenção dos leitores que naquele 

momento estavam mais interessados nos telejornais, pela dinâmica na linguagem e por 

suas imagens.  

               No Brasil, o primeiro infográfico a ser publicado foi no jornal Folha de São Paulo, 

no dia 18 de agosto de 1909, mas a consolidação só acontece na década de 1990 

(RODRIGUES E BIERNATH, 2015).                      

 A figura de número 2 ilustra o crescimento nas taxas de navegações com o 

aumento das relações comerciais com outros países, através de desenhos que 

complementavam a notícia publicada no dia.  

 

Figura 5 - Primeiro Infográfico brasileiro publicado no jornal Folha de São Paulo. 

Porém, a infografia só ganhou relevância no final da década de 80 e início dos 

anos 90, quando se tornou presente nas principais redações brasileiras, destacando os 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre (TEXEIRA, 2011).  No começo do 

ano de 1990, os infográficos eram encontrados na editoria de ciência e saúde, onde tinha 

a utilidade de descrever um objeto ou algum crime que acontecesse, como o exemplo 

mostrado por Teixeira, Pasqual e Sturmer (2012).                

           A figura de número 3 exemplifica através das imagens as posições da ginasta, e, 

com o auxílio do texto, é informado ao leitor como realizar a mesma posição. Nesse 

exemplo, conforme os autores Teixeira, Pasqual e Sturmer (2012), o autor da reportagem 
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é a própria fonte. 

 

 

Figura 6 - Reprodução da Folha de São Paulo, 3 de julho de 1983, p. 6 e 7. 

  Na década de noventa surgiram softwares que começaram a facilitar o processo 

de criação dos infográficos, tais como: o FreeHand, da Macromedia, e o programa 

Illustrator, da Adobe. (NEIVA, 2004). Hoje, jornalistas utilizam o Quark Express para a 

criação e o desenvolvimento da infografia. 

  De acordo com Teixeira (2010), a partir dos de 1990 acontecem as reformas 

gráficas-editoriais que proporcionaram aos jornais brasileiros, junto com consultorias 

internacionais, a presença da infografía com maior frequência nos jornais impressos 

daquela época. Um dos primeiros jornais do Brasil a inovar esse setor foi o Jornal O Dia, 

que ganhou o prêmio Malofiel, em 1996. Nesse ano, o departamento meteorológico 

transformou-se em uma editoria do jornal. 
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Algumas questões devem ser levadas em conta durante o desenvolvimento de um 

infográfico, quais sejam a observação de elementos essenciais, tais como: o título, a 

indicação das fontes, o texto introdutório e a assinatura do autor: 

Na infografia jornalística, esta construção narrativa não deve perder de vista a 

importância que cada elemento verbal e gráfico deve ter e ai a necessidade do autor 

de um infográfico estar sempre atento ao fato de que, como modalidade 

jornalística, cada elemento componente do discurso do infográfico como uma peça 

da narrativa deve manter uma relação evidente com aquilo que se compreende 

como realidade (TEIXEIRA, 2010, p. 34).  

  A união desses dois elementos prevê um complemento de um para com o outro, 

para que a matéria produzida tenha uma compreensão mais exata por parte do leitor, 

telespectador ou ouvinte.  

Para Teixeira (2010), uma infografía bem elaborada pode colaborar com a 

narrativa da informação, e desta forma torna mais compreensível o material para os 

leitores. No entanto, a infografia está dividida em dois grupos: enciclopédicos e 

jornalísticos. O primeiro está relacionado com assuntos universais, como os temas que 

tratam sobre o corpo humano, o universo, os partidos políticos, entre outros assuntos que 

assumem a forma generalista, que para Tattiana (2010), estão associadas a infográficos 

documentais, como consta na figura a seguir.  

 

Figura 7 – Exemplo de infográfico enciclopédico. Fonte: Educação Física Conceitos. Disponível em: 

http://educacaofisicaconceitos.blogspot.com/2011/06/respeite-o-limite-fisico.html?m=1.  
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           Já os infográficos jornalísticos são caracterizados por estarem mais próximos dos 

acontecimentos, como demonstra a figura a seguir.  

 

Figura 8 – Exemplo de infográfico jornalístico. Fonte: Design e Comunicação Visual. Disponível em: 

https://dcv1anocc.blogs.sapo.pt/3808.html.  

Amaral (2010) acrescenta à discussão que o processo do infográfico é 

caracterizado como a terceira geração do jornalismo com o uso de recursos midiáticos: 

 

Geralmente as informações presentes no infográfico 

jornalístico são dotadas de especificidades e a maneira com 

que os infográficos apresentam essas informações, em muitas 

situações, as tornam mais acessível ao público de uma forma 

geral. O infográfico não diminui a complexidade das 

informações, mas as apresenta de uma forma diferenciada 

(AMARAL, 2010. p. 26). 

 

   Para o autor, a infografia tem como objetivo a complementação da matéria 

produzida e para que também seja compreendida facilmente por quem vai consumi-la. 

Ainda para Amaral (2010), o infográfico é pertencente ao gênero opinativo já que 

tem, igualmente, a função de disponibilizar ao consumidor as informações jornalísticas, 

com o objetivo de explicar um acontecimento ou modo de funcionamento de algo 

específico. O recurso também está associado à multimidialidade, com base nos recursos 
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visuais e linguísticos que são empregados aos infográficos para a exemplificação de uma 

notícia. Conforme Rivas (2005): 

A infografia multimídia adequa-se como modelo específico de composição da 

informação jornalística na Web, oferecendo ao usuário elementos potencializados 

pelas características do meio. Com isso, não desconsideramos a importância do 

texto na Web, mas acreditamos que na conjuntura de uma nova formação cultural, 

o texto torna-se complementar ao modelo infográfico multimídia, assim como a 

fotografia, a imagem em movimento, a gravação sonora, a ilustração e os demais 

códigos comunicativos (RIBAS, 2005, p. 140). 

 

 

Esse modelo de geração está associado ao jornalismo online, mas que também 

está presente no novo formato do telejornalismo, que utiliza desses modelos de 

ferramentas para chamar a atenção do telespectador. 

Teixeira (2010) também nomeia a ferramenta como um gênero jornalístico, mas 

que no Brasil ainda é raramente discutida nas empresas jornalísticas, apesar do país ser 

reconhecido mundialmente pela qualidade dos infográficos. Para o autor: 

Às vezes vista como como um recurso estético ou um substituto das fotografias e 

até mesmos dos textos tradicionais, a infografia não é, em essência, jornalismo. 

Seu uso é disseminado em livros didáticos, trabalhos científicos, manuais de 

produtos eletrônicos. Ou seja, sempre que se pretende explicar algo, de uma forma 

clara e, sobretudo, quando só o texto não é o suficiente para fazê-lo de maneira 

objetiva (TEIXEIRA, 2010, p. 112). 

 

Tanto Amaral (2010) como Teixeira (2010) explicam que o infográfico aparece 

como um complemento, seja em qual setor ele estiver inserido. 

           Com a chegada dos aparelhos televisivos no Brasil, e a primeira transmissão 

realizada na década de 50, também ocorria na televisão americana o fenômeno da 

“industrialização hollywoodiana”, que visava a importância da visualidade, assim, 

ressaltando os sistemas expressivos. Conforme Fontes (2016), em 1962, com o advento 

da computação gráfica surgem os graphics. Para a autora, é possível que os modelos de 

grafismo tenham surgido no telejornalismo a partir da criação de uma identidade visual 

para as emissoras de televisão, além das vinhetas e dos quadros que integravam os 

telejornais.  

             A primeira emissora a utilizar os recursos visuais foi a TV Tupi, em São Paulo, 

com a primeira vinheta que remetia à logomarca da empresa, desenvolvida por Mário 

Fanucchi. De acordo com Fontes (2016), nesse período, os recursos gráficos presentes na 

televisão consistiam em cartelas fixas de imagem e texto, filmados quadro por quadro 
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para passar a ideia de movimento. 

Para Machado (2012), esse formato é denominado de imagens técnicas, pois não 

são geradas por uma lente de uma câmera, mas criadas através de um computador. 

Segundo o autor: 

A intervenção do computador compreende, portanto certa margem de 

ambiguidade: o fato de ele dispensar inteiramente a mediação da câmera para a 

enunciação da imagem, de um lado, e as imensas possibilidades de manipulação e 

metamorfose que ele abre, por outro, relativizam bastante o seu apetite de realismo 

fotográfico (MACHADO, 2012, p. 210). 

 

 

O autor explica que para a produção dessas imagens houve uma intervenção 

técnica por meio dos computadores para auxiliar no processo da criação de uma imagem 

passada para uma rede televisiva. 

             A presença dos infográficos no telejornalismo é definida como infografia 

telejornalistica, constante nas reportagens ou nas notícias dos telejornais com o objetivo 

de complementar a matéria. (NETO, 2013, p. 63), associa a utilização dos infográficos 

nas notícias pelo fato do telejornalismo utilizar recursos como imagens. 

             Os gráficos têm como objetivos no telejornalismo clarificar os assuntos que 

aparentemente possam ser de difícil entendimento, cobrir a falta de imagens, destacar a 

matéria e podem comparar eventos anteriores e posteriores (NETO, 2013, p. 63). 

              Outra função presente nos telejornais é a parte visual associada às notícias, visto 

que o jornalismo necessita ser factual. Valero (2009) ressalta a importância do 

imediatismo no telejornalismo associado com a presença dos infográficos, que servem 

para suprir a falta de imagens de um determinado acontecimento. 

               A infografia segue um padrão determinado de acordo com o programa de cada 

emissora, justamente pela parte visual do mesmo. Neto (2013) comenta sobre o modelo 

de gráficos em barras utilizados com frequência no Jornal Nacional da Emissora Globo. 

O autor também menciona as cores utilizadas na infográfica que determinam o que está 

sendo tratado na apresentação. 

              Conforme Neto (2013), na infografia jornalista existem três condições 

limitantes: o tempo de exibição reduzido, o espaço reduzido e constante e a inserção no 

contexto de reportagens telejornalistica.  
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               A inclusão dos infográficos através de mapas, gráficos, fotos ou outros 

formatos, no telejornalismo, veem a complementar a informação a ser transmitida aos 

telespectadores, visto que a inserção de imagens facilita a compreensão junto com uma 

linguagem mais aproximada ao do público. 

 A missão de um infográfico na televisão é árdua e cronometrada. Dispõe de 

poucos segundos para explicar realidades abstratas a um telespectador cuja 

atenção é desviada a todo instante. O desafio de reduzir a complexidade da 

informação para garantir a compreensão da mensagem de forma praticamente 

instantânea sempre esteve presente na produção da narrativa telejornalística. A 

questão é que a carga informativa aumentou com a disponibilidade de dados no 

meio digital – bem como a necessidade de contar estórias de diferentes formas, 

meios e telas (FREITAS, 2018, p,36). 

 

 

                 Com a inserção da tecnologia e a facilidade em ter acesso às notícias pela 

internet, o telejornalismo passou por transformações para que chamasse a atenção do 

público, o que incluiu o uso de imagens e infográficos que demonstram uma mesma 

notícia em diferentes formatos. O que fez com que Cabral (2012) nomeasse essa área 

como realidade expandida, a que envolve a construção do infográfico dentro das 

tecnologias digitais dando à notícia, com isso, com um tom mais verídico: 

Tanto as imagens criadas quanto as manipuladas foram usadas como estratégias 

para mostrar os fatos e produzir sentidos nas notícias. O que caracteriza essa 

produção além do fato em si, é o processo de investigação jornalística e a oferta 

de imagens de qualquer origem para a construção da verdade jornalística no 

processo de edição do telejornalismo no contexto contemporâneo (CABRAL, 

2012, p. 165). 

 

  A autora ressalta a produção jornalística que envolve a investigação das notícias 

e os sentidos que elas transmitem ao público, junto com as imagens que facilitam o 

entendimento por parte desse público. 

  O processo de criação de um infográfico é realizado através de um profissional 

denominado artista gráfico. Neiva (2008) acrescenta que quanto maior for o número de 

informações disponibilizados para o profissional dessa área, melhor fica o produto final. 

Entretanto, para que o artista gráfico possa desenvolver um modelo de infográfico é 

necessário que ele saiba a definição de notícia. 

                    A etapa de criação inicia com o levantamento das informações e a verificação 

das mesmas. Após isso começa-se a trabalhar com os elementos visuais, como os mapas, 

gravuras, fotos, detalhamentos e outros elementos que deem visibilidade à notícia.  

  Segundo Neiva (2008), a união do texto com a imagem é apenas a primeira etapa, 
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contudo o material proposto deve ser entregue no prazo previsto. Após a montagem, a 

figura é impressa em tamanho real para que se possa fazer as correções necessárias. 

  Para Moraes (1998), a etapa de produção de um modelo de infográfico é composta 

por: uma escolha de linguagem, a avalição de quantidades de informações necessárias, o 

levantamento dessas informações, a seleção de dados, o projeto do infográfico, a nova 

avaliação, a produção dos elementos visuais e não visuais, a montagem, a edição, a 

revisão, a paginação e a avaliação final. 

            Todo esse processo torna-se fundamental para que o infográfico seja bem 

desenvolvido e possa contribuir com o texto verbal, no intuito de tornar a notícia ao 

público mais completa e coerente. Neiva (2008) denomina essa área de jornalismo visual, 

pois para a autora o infográfico é um trabalho jornalístico que passa por todo um processo 

de apuração até o uso da ilustração. 



 
 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

                   

  A natureza de pesquisa desse trabalho é qualitativa, descritiva e explicativa.  Elas 

estão classificadas com base nos conceitos de Gil (2008). De acordo com o autor, a 

pesquisa social utiliza a metodologia científica, permitindo a descoberta de novos 

conhecimentos no campo da realidade social.  Para Gil (2008), entende- se a realidade 

social como um sentido abrangente, que envolve aspectos relativos ao homem, e, 

consequentemente, aos relacionamentos com outros homens e com as instituições sociais. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população, como a procedência, o nível de escolaridade, o nível de renda ou 

outro aspecto que possa ser semelhante entre um grupo de indivíduos. Entretanto, para 

Gil (2008), são inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título, e uma de 

suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. As pesquisas descritivas assemelham-se às pesquisas exploratórias, pois 

ambas estão associadas com a atuação prática e servem para mostrar uma nova visão do 

problema da pesquisa. 

              A pesquisa descritiva também se aproxima da explicativa. Esse modelo de 

pesquisa tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. 

Segundo Gil (2008), pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, 

posto que a identificação dos fatores mostram um fenômeno que exige descrição 

completa. Contudo, as pesquisas explicativas nas ciências naturais se valem na maioria 

das vezes do modelo de método experimental. 

                 O método qualitativo surgiu como uma alternativa ao positivismo 

quantitativista e está presente na antropologia e na sociologia, vindo a ser executado nos 

estudos educacionais. Triviños (1990) relaciona cinco características fundamentais para 

a pesquisa qualitativa, que são citadas a seguir: um ambiente natural como fonte direta 

dos dados, e o pesquisador como instrumento-chave; a técnica descritiva, em que os 

pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não apenas com os 

resultados e com o produto. Os pesquisadores costumam analisar os dados indutivamente 

e o significado é uma preocupação fundamental na abordagem 
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qualitativa. 

                    Michel (2009) complementa a pesquisa qualitativa acrescentando a ideia 

como uma interpretação de fenômenos à luz do contexto, do tempo e dos fatos. Com isso, 

o presente trabalho utilizará como o modelo de pesquisa a qualitativa descritiva e 

explicativa, para realizar a análise de três quadros meteorológicos do Jornal Nacional da 

Rede Globo de Televisão, nos meses de janeiro, março e abril deste ano. 

 

3.2 TÉCNICA DE PESQUISA: ANALÍSE TEXTUAL QUALITATIVA 

 

   A técnica de pesquisa desse trabalho é a análise textual qualitativa, que já vem 

sendo usada em pesquisas como o mestrado e o doutorado, estando presente em vários 

cursos, entre eles, o da comunicação. Esse modelo de análise consiste em quatro etapas: 

a desmontagem dos textos, o estabelecimento de relações, a captação do novo emergente 

e de um processo auto-organizado. 

  A desmontagem dos textos está ligada ao significado da leitura, que, por sua vez, 

possibilita inúmeras interpretações. Conforme Galiazzi (2000), é necessário ter presente 

a relação entre a leitura e a significação, pois todo o texto mostra uma multiplicidade de 

leituras, em função da interpretação de cada leitor. Para o autor, as leituras consideradas 

fáceis são denominadas de leituras do manifesto ou explícitos, pertencentes ao sentido 

denotativo. Já ao contrário, é chamada de leitura do latente ou implícito, quando 

considerada de difícil interpretação. Na análise existe um conjunto de textos, que podem 

ser produzidos durante a pesquisa ou já terem sido produzidos e são denominados corpus, 

que representam as informações da pesquisa para que se tenha um resultado final, válido 

e confiável. A seguir vem a desconstrução e a unitarização, que servem para separar e 

priorizar os elementos mais importantes, os quais são separados por unidades, através de 

códigos como letras ou números.  

O estabelecimento de relações está relacionado com a categorização das unidades, 

envolvendo cada modelo de categoria através da comparação entre as unidades para que 

tenham elementos semelhantes. Para Galiazzi (200), a categorização define o metatexto, 

que o texto baseado nas interpretações de quem está desenvolvendo uma nova pesquisa. 

No entanto, a análise traz consigo os métodos indutivos e dedutivos.  O primeiro método 

formula as categorias com base nas informações apresentadas no corpus, e o segundo 

constrói as categorias sem a realização da leitura. 
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O terceiro tópico estabelece a captação do novo emergente que está relacionado 

com o metatexto, que é constituído através da interpretação e da descrição do que foi 

estudado. Galiazzi (2000) compreende a descrição como um esforço que expõe os 

sentidos e os significados dos textos analisados. Com isso, o autor esclarece que a 

descrição da análise textual qualitativa está inserida dentro das categorias criadas na 

pesquisa e envolve a interpretação, pois para o autor, a leitura já pode ser considerada 

uma interpretação, um exercício de teorização. 

  Já a auto-organização inicia um movimento de desconstrução, onde os textos são 

separados e desorganizados para se seguir um processo de intuição. Galiazzi (2000) 

afirma que esse exercício gera uma nova compreensão e interpretação da pesquisa dentro 

da análise qualitativa, sendo descrita como um movimento em formato de ciclo. 

  Portanto, esse modelo de trabalho utiliza essa técnica na pesquisa dos textos, no 

desenvolvimento das categorias e sub-categorias, onde foi realizado o processo de 

descrição e interpretação de dados apresentados nos infográficos do quadro 

meteorológico do Jornal Nacional da Rede Globo. 

 

3.3 OBJETO EMPÍRICO 

 

3.3.1 DESCRIÇÃO DO QUADRO DE METEOROLOGIA DO JORNAL 

NACIONAL  

 

  Para a realização dessa pesquisa, foram recortados três quadros de meteorologia 

inseridos no Jornal Nacional da Rede Globo. Os programas selecionados são os dos 

seguintes dias: (i) dia 07 de janeiro de 2019; (ii) dia 22 de março de 2019; e (iii) dia 08 

de abril de 2019.  

              Os três programas foram decupados na integralidade, com uma média de dois 

minutos de duração. Também se percebeu que os três quadros estão estruturados com as 

mesmas características: conversa informal entre as âncoras, apresentação de infográficos, 

descrição do  clima nas diferentes regiões do Brasil, alertas de possíveis tempestades e 

mudanças climáticas, além de previsões sobre possibilidades do clima nos dias 

subsequentes. 

 

                    ******** 
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PROGRAMA 1:  Dia 07 de janeiro de 2019 

 

    O quadro de meteorologia inicia com a chamada da âncora Renata Vasconcelos: 

 

Renata Vasconcelos: Está aí mais um motivo, viu, Maju, para se fazer atividade física! 

Boa noite, agora vamos falar do tempo e desse calorão, será que ele continua?   

   A partir desse instante, a repórter Maria Júlia Coutinho aparece na tela, vestida 

com macacão pantacourt na cor preta e sapato de salto alto, cumprimentando os 

jornalistas âncoras do telejornal, William Bonner e Renata Vasconcellos. Logo em 

seguida, Maria Júlia inicia a apresentação do quadro meteorológico informando aos 

telespectadores como será o tempo no dia seguinte. 

  

Maria Júlia Coutinho: Pois é, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. 

Continua, sim, Renata. Amanhã a gente tem o Brasil acima de 30 graus. As únicas capitais 

aonde a máxima deve ficar um pouco abaixo dos 30°, aí, são: Maceió, São Luís e Porto 

Velho. E tem um time que deve ter um dia de calor e de sol sem sobra de chuva, como 

Brasília está nesse time, com 30 graus, Goiânia, Belo Horizonte e Vitória com 33 de 

máxima também. Mas é no Rio onde o calor vai continuar inigualável e inabalável. Hoje 

fez 39, 6°, amanhã deve fazer 40°, sem nenhuma gota de chuva para contar história, e até 

quinta o tempo deve continuar firme e forte e muito quente no Rio de Janeiro. Parte dessa 

falta de chuva está na conta desse sistema de alta pressão, que se afastou para o oceano, 

e o vento que ele gera está se deslocando por áreas mais secas do país e afastando a chuva 

do rio. Agora, nos níveis mais altos da atmosfera, chamado de Vórtice Ciclônico, que é 

uma espécie de redemoinho, esse vórtice funciona assim: nas bordas dele ocorre, aí, o 

levantamento do ar, e aí, por consequência, a gente tem a formação das nuvens 

carregadas, mas no centro dele o ar é empurrado para baixo e cria-se uma espécie de 

tampão e dificilmente chove. Parte de Goiás, da Bahia, de Minas e do Espirito Santo vão 

estar bem debaixo, aí, do centro desse sistema, Renata, portanto, nada de chuva nessas 

áreas amarelas aqui que eu mostrei. 

        Em seguida, a jornalista Renata interage com Maria Júlia para questionar aonde iria 

chover no dia seguinte. 

 

Renata Vasconcellos: E aonde chove, Majú?  

Através desse bate papo com interrogativas, Majú explica para Renata aonde irá 
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chover. 

        Maria Júlia Coutinho: Vamos lá! A gente tem previsão de pancada para grande 

parte do país, aquelas pancadas isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, pois 

podem chegar, aí, com força e volume a um ponto ou outro. No sul do país a chuva tá na 

conta de uma nova frente fria que vai avançar pela região. Pode chover bastante desde 

cedo lá em Porto Alegre. Florianópolis, Curitiba e São Paulo tão com previsão de 

pancadas, a partir da tarde, sendo que, aqui em São Paulo, essa chuva deve ser bem isolada 

mesmo. Rio Branco, Porto Velho, Belém e Manaus podem ter uma terça-feira bem 

molhada, Renata. 

         Logo após encerrar a explicação sobre o tempo no Brasil, o quadro é finalizado pela 

âncora Renata Vasconcellos. 

Renata Vasconcellos: A gente volta, então, a se falar amanhã. Obrigada, Majú. 

 

 

Figura 9 - início do quadro meteorológico do JN da Rede Globo, com a âncora Renata Vasconcellos e 

Maria Júlia Coutinho. 

 

******* 

 

 

PROGRAMA 2: Dia 22 de março de 2019 

  O quadro meteorológico é chamado pela jornalista Renata Vasconcellos, que 
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cumprimenta a apresentadora já presente na tela interativa do Jornal Nacional. 

Renata Vasconcellos: Hora da previsão do tempo! Então, vamos falar com a Majú 

Coutinho. Oi Majú, boa noite, a gente começa por onde hoje? 

  Após o chamado da jornalista Renata Vasconcellos, Maria Júlia Coutinho inicia 

o quadro com os cumprimentos aos jornalistas e aos telespectadores, logo em seguida fala 

sobre a previsão do tempo, iniciando pelos alertas de chuva. 

Maria Júlia Coutinho: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. 

Começamos pelos alertas, Renata, porque a área com riscos de chuva volumosa diminuiu, 

ainda bem!, ela vai valer para esse trecho aqui, entre o norte do estado Espirito Santo e o 

sul da Bahia. Ilhéus, Porto Seguro e Linhares estão nessa rota dessa chuva mais pesada. 

Salvador também deve sentir os reflexos do sistema que vai provocar a chuvarada. Trata-

se dessa baixa pressão aqui, que pode se intensificar, gerar ventos fortes, e, com isso, 

ganhar status de ciclone tropical. Por isso, a marinha emitiu aviso de tempo severo. Se o 

ciclone tropical se formar, ela será chama de IBA, palavra de origem indígena que 

significa “ruim”. As rajadas podem chegar, aí, a 100 quilômetros por hora, e tem previsão 

de chuva muito intensa no mar. Tem previsão também de ressaca entre Salvador e Vitória, 

e entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo, 

Renata. 

Ao terminar de explicar sobre os alertas de chuva, inclusive no mar, a jornalista 

Renata Vasconcellos segue interagindo com Maria Júlia. 

Renata Vasconcellos: E para as outras regiões? 

  A jornalista Maria Júlia responde a interrogativa da âncora do telejornal, 

explicando sobre a baixa e a alta pressão, mostrando como elas afetam o clima em alguns 

estados do país. 

Maria Júlia Coutinho: Vamos lá! Olha só, se eu falei da baixa pressão anteriormente, 

agora eu cito essa alta pressão que vai continuar levando muita humidade para a parte do 

sul e de São Paulo também. O dia pode ser chuvoso em Porto Alegre e Florianópolis, 

Curitiba só com 21° e chuva fraca a qualquer hora. São Paulo, essa chuva fraca deve 

chegar à tarde, e faz 26° por aqui, 28 de máxima em Porto Alegre, pancada à tarde. Dia 

chuvoso em Vitória, com 30°, e pode chover bastante também em Brasília e em Goiânia. 

Sábado com previsão de chuva encorpada também em pontos da região norte, aqui do 

norte e do nordeste. Tempo firme em tempo integral só no Mato Grosso do Sul, no oeste 

e no litoral de São Paulo, e em pontos do Rio, incluindo, aí, vocês, Renata. Vocês vão ter 

31° amanhã e sol entre nuvens. 

Ao concluir a explicação de como o tempo iria ficar em cada estado brasileiro, 

Maria Júlia interage com a jornalista Renata Vasconcellos ao comentar sobre o clima na 

cidade onde ela reside. Renata também interage com a apresentadora e encerra o quadro. 

Renata: Tá bom! Tá uma temperatura um pouquinho mais amena. Agente viu, aí, chuva 
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na maior parte do país. Bom fim de semana, Majú.  

Majú: Pra vocês também. 

 

Figura 10 - Começo do quadro meteorológico do JN da Rede Globo. 

 

********* 

 

PROGRAMA 3: Dia 8 de abril de 2019  

          O terceiro programa selecionado inicia com a bancada do Jornal Nacional diferente 

do usual.  No lugar da jornalista Renata Vasconcellos está presente a jornalista Giuliana 

Morrone, que inicia a apresentação do quadro meteorológico concluindo uma matéria 

anterior transmitida ao telespectador, como é possível entender. 

Giuliana Morrone: Essa chuva toda é assunto para a Maria Júlia Coutinho. Majú, muito 

boa noite, qual a previsão aqui para o Rio de Janeiro? 

          Com a interrogativa, a jornalista Maria Júlia Coutinho, já presente na tela interativa 

do telejornal, trajada com um vestido vermelho na altura dos joelhos e um sapato cinza 

de salto médio. Maria Júlia cumprimenta os profissionais Giuliana, Bonner e ao público 

telespectador, dando sequência para a resposta da pergunta feita pela âncora no dia. 

Maria Júlia Coutinho: Oie Giuliana. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. 

Giuliana, nessa chuva que chegou ao Rio, aí, no final do dia, deve piorar nas próximas 

horas, e, principalmente, de madrugada. Por isso, se você ainda não se cadastrou, mande 

o número agora do seu CEP para 40199, receba alertas da Defesa Civil de graça. Com 

tanta água e nada de sol, a temperatura deve cair no Rio amanhã. Hoje fez 34, 2°, amanhã 

fará 27°, e, atenção, que também pode chover nas outras áreas do litoral fluminense, como 
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lá em Parati, e também na região serrana, como em Teresópolis, e sobra chuva encorpada 

também para o litoral norte de São Paulo. Esse cavado aqui que são fortes ventos em 

altitude, e esse sistema de baixa pressão, que é a fábrica, aí, de nuvens carregadas, é que 

contribuíram pra chuva, aí, no Rio de Janeiro, e amanhã deixarão São Paulo frio e úmido, 

com 22° apenas de máxima, Vitória com 34 , e BH com 29°, e pancada de chuva, à tarde, 

em BH e Vitória, Giuliana. 

           Após comentar sobre a forte chuva que atingiu o Estado do Rio de Janeiro e 

explicar o procedimento para cadastro no sistema de alertas de chuvas, através do Órgão 

da Defesa Civil, a jornalista Giuliana segue perguntando sobre o tempo. 

Giuliana Morrone: Majú fala um pouquinho pra gente das outras regiões, no nordeste 

vai continuar chovendo? 

           Logo em seguida, Majú, como é conhecida no telejornalismo e pelo público 

telespectador, menciona algumas cidades do nordeste do Brasil, a respeito da intensidade 

da chuva nessas regiões. 

Maria Júlia Coutinho: Vai continuar sim, Giuliana, principalmente no Maranhão, Piauí 

e no Ceará. São Luiz, Teresina e Fortaleza estão na rota das tempestades que ainda 

chegam em bastante quantidade. Natal, Recife e Aracajú, deve chover menos, e 

observando o volume de chuva nas capitais do nordeste, fica claro o contraste dessa 

distribuição da chuva. Em Teresina, em apenas oito dias de abril choveu cerca de 69% da 

média do mês, já Aracajú acumulou só 6% da média, e essa discrepância é normal, já que 

a chuva mais encorpada se concentra no norte e no nordeste entre março e abril, e no leste 

da região entre maio e junho. As pancadas também vão atingir boa parte do centro-oeste 

e da região norte. Em Belém e Porto Velho, a chuva prevista é mais volumosa, pode 

começar logo de manhã; em Brasília chove à tarde e faz 29°; Cuiabá que completou hoje 

300 anos, pode ter pancada à tarde, e a máxima de 34°. Tempo firme em toda a área 

amarela, entre lá, o Acre, chegando ao sul do país, destaco as seguintes capitais com sol: 

Porto Alegre, Floripa, Campo Grande, Rio Branco e Curitiba, Giuliana. 

           Ao terminar de responder, Giuliana agradece a jornalista pelas informações 

transmitidas a eles e ao público que assiste ao telejornal, e tem-se a intromissão do 

jornalista e âncora do programa, William Bonner, comentando que ele é assinante e que 

recebeu horas antes um alerta da Defesa Civil. Por isso, pediu para que Maria Júlia 

repetisse o número do SMS. 

Giuliana Morrone: Obrigada, Majú! 

William Bonner: Ah! eu queria antes de encerrar com a Majú, Majú, 

Maria Júlia Coutinho: oi 

William Bonner: olha só, você estava falando assim daquele... daquele SMS que a 

Defesa Civil manda para as pessoas. 
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Maria Júlia Coutinho: isso 

William Bonner: Eu sou assinante, Maria Júlia vive recomendando que a gente assine 

esse serviço, vou dar um exemplo: essa chuva caiu muito forte mais pro fim da tarde, mas 

eu recebi o alerta eram 14h e 27min. dizendo que tinha um alerta de chuva forte entre a 

tarde de hoje e a manhã do dia 9, e em caso de emergência, ligar para o 199. Ou seja, isso 

que a Majú tem repetido à exaustão aqui no Jornal Nacional, você que está em casa, faça! 

Repete, por favor, o número que você falou do SMS, Majú. 

Maria Júlia Coutinho: 40199, Bonner, é só enviar um CEP para esse número, é de graça, 

vale para todo o país, e isso ajudar a salvar vidas, é sério! 

William Bonner: é isso ai. 

Giuliana Morrone: é, e fica no celular, né? 

William Bonner: Perfeito, obrigado gente, valeu! 

         No entanto, dessa vez, o quadro meteorológico é finalizado pela apresentadora 

Maria Júlia Coutinho. 

Maria Júlia Coutinho: de nada, tchau tchau! 

 

Figura 11 - Apresentação do quadro meteorológico pela âncora do dia, Giuliana Morrone. 

 

      3.3.2 – MARIA JÚLIA COUTINHO 

 

  Maria Júlia Coutinho Portes, conhecida como Majú Coutinho, nasceu no dia 10 

de agosto de 1978, em São Paulo. Ela é formada no curso de Jornalismo pela Faculdade 
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Cásper Libero, e foi estagiária durante o período de estudante na Fundação Padre 

Anchieta, localizada na capital paulista. No referido local, Maria Júlia passou por diversos 

cargos até chegar a repórter. 

  Já no ano de 2005, apresentou o Jornal da Cultura ao lado do jornalista Heródoto 

Barbeiro. Em seguida, foi transferida para o telejornal Cultura Meio-dia, onde apresentou 

junto aos profissionais Vladimir Lemos e Laila Dawa. Dois anos mais tarde, já no ano de 

2007, passou a integrar a equipe da Rede Globo, onde voltou a realizar reportagens. 

  Alguns anos depois, em 2013, com o sucesso nas apresentações do quadro 

meteorológico do Jornal Nacional, a apresentadora do quadro passou a ser a titular, e até 

os dias atuais vem apresentando diariamente as previsões climáticas. Nesse setor, a 

jornalista também apresentou o quadro nos telejornais Jornal Hoje, Hora Um da Notícia 

e Bom Dia Brasil. Em 2015, participou de uma apresentação ao vivo do quadro 

meteorológico, e, no mesmo ano, passou a fazer parte também do conjunto de 

apresentadores do SPTV. No ano seguinte, foi eleita pela equipe do Jornal O Globo como 

a Personalidade do ano na categoria Segundo Caderno/+ TV. E, ainda em 2016, recebeu 

o prêmio “Faz diferença”, no qual são indicadas pessoas que fizeram a diferença naquele 

ano. Coutinho venceu por dois anos consecutivos, 2015 e 2016, o Troféu Observatório da 

televisão – Categoria Melhor Garota do Tempo. 

   A partir do dia 10 de junho de 2017, passou a assumir o cargo de apresentadora 

eventual do Jornal Hoje, da Rede Globo. Em 2018, entrou para o elenco do programa Saia 

Justa, no GNT.  

  No dia 16 de fevereiro de 2019, a profissional foi a primeira mulher negra a 

integrar a bancada do Jornal Nacional. Entretanto, no ano de 2015, a jornalista Maria Júlia 

foi alvo de comentários racistas, e, nessa época, em função desse infeliz episódio, foi 

criada a hashtag #SomostodosMaju, que teve uma ampla repercussão e presença nas redes 

sociais. O caso inclusive foi apresentado no Jornal Nacional pelos âncoras William 

Bonner e Renata Vasconcellos, com a presença de Majú. 
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                        Figura 12 - A jornalista e apresentadora do quadro meteorológico do JN da Rede 

Globo, Maria Júlia Coutinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 LEITURAS DO QUADRO DE METEOROLOGIA DO JORNAL NACIONAL: 

IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS COMUNS  

 

A leitura do quadro de Meteorologia foi feita a partir de três categorias, a saber: 

linguagem coloquial, pedagogização dos infográficos e alertas. Estas categorias foram 

escolhidas por serem identificadas em todos os quadros apresentados diariamente no 

Jornal Nacional da Rede Globo. 

             Como linguagem coloquial entende-se uma versão oral da língua padrão, 

considerada norma culta, que, conforme Kneipp (2008), é um formato mais livre e 

espontâneo, usada entre dois ou mais falantes. A linguagem coloquial é a língua do 

cotidiano de cada região do país, e contém gírias e demais expressões populares, o que é 

apresentado durante as explicações pela jornalista Maria Júlia Coutinho no quadro 

meteorológico do Jornal Nacional. 

             A pedagogização das informações, por seu turno, é percebida através do uso dos 

infográficos e dos modos como eles são explicados no jornal. Pedagogizar está 

relacionado com o ato de ensinar algo para uma pessoa, o que se torna visível no objeto 

analisado, pois a jornalista explica os termos e os infográficos para que o telespectador 

possa compreender o que significa cada modelo de infográfico presente nos quadros, que 

complementam as matérias. 

            Já na categoria alerta está relacionada a semântica da palavra, que traduz inúmeros 

significados, referindo-se à ação de vigilância e uma interjeição de aviso, indicando que 

se deve estar atento para o que pode vir a acontecer em um determinado momento. 

Conforme a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os avisos e alertas são baseados nos 

diversos centros meteorológicos espalhados pelo país, e comunicam a população sobre as 

transformações climáticas e desastres naturais. 

             Com a utilização das três categorias empregadas no objeto de estudo, é possível 

compreender o avanço tecnológico utilizado em cada apresentação, tal como a inserção 

dos infográficos. Estes, além de complementar os assuntos abordados em cada quadro, 

também tornam-se explicativos no momento em que se faz a demonstração sobre o 

funcionamento de cada ação dos acontecimentos climáticos pela apresentadora do quadro 

meteorológico, através da linguagem coloquial que aproxima e facilita o entendimento do 

telespectador, inclusive com o acréscimo dos modelos de alertas disponibilizados pela 

Defesa Civil em casos de emergência. 
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4.1 LINGUAGEM COLOQUIAL 

 

          Com um formato mais dinâmico, o quadro meteorológico do Jornal Nacional da 

Rede Globo de Telecomunicação vem se apropriando de uma linguagem coloquial, ou 

seja, informal, semelhante à fala popular, para se aproximar cada vez mais do 

telespectador, e fazer com que ele possa ter um maior conhecido e entendimento acerca 

daquilo que está sendo transmitido naquele momento na previsão do tempo, ao inclusive, 

utilizar de bordões e termos regiões para atrair o público telespectador. 

           Essa mudança tornou-se perceptível a partir do mês de abril de 2015, quando a 

jornalista Maria Júlia Coutinho começou a integrar a equipe jornalística do jornal e a 

apresentar o quadro meteorológico. Majú, como é conhecida e chamada pelos âncoras do 

telejornal, utiliza algumas palavras recorrentes do cotidiano para exemplificar um termo 

científico, e, também, para explicar um modelo de infográfico que aparece para 

complementar o assunto. 

         O primeiro quadro a ser analisado na nossa pesquisa é o referente aodia sete de 

janeiro de 2019. Aos vinte e três segundos de apresentação, a jornalista usa a frase e tem 

um time que deve ter um dia de calor e sol, sem sombra de chuva. Nessa frase, o 

vocábulo time, que está relacionado ao esporte, ligado à ideia de uma equipe de futebol, 

vôlei, basquete ou alguma outra modalidade esportiva, no contexto em que é utilizado 

pela jornalista faz menção às cidades de Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Vitória, para 

relatar o calor intenso que fará nestas cidades no dia seguinte. Com um minuto e dez 

segundos de apresentação surge outro termo, desta vez mais técnico, Vórtice Ciclônico 

de Altos Níveis, em que a jornalista associa como sendo um forte redemoinho, para que 

o telespectador entenda do que se trata, e explica através de um infográfico de causa e 

efeito, como esse fenômeno se desenvolve.  

          Outro episódio analisado é o do dia 22 de março de 2019. Nos primeiros vinte e 

cinco segundos é utilizado o vocábulo pesada, em tom coloquial, com o intuito de 

transmitir ao telespectador que a chuva é em grande quantidade, complementando com o 

termo chuvarada, para intensificar o volume da chuva. Nesse episódio ela também 

explica a palavra IBA, de origem indígena, e que significa em linguagem diária ruim. 

Com um minuto e vinte e um segundos, Maria Júlia utiliza a palavra chuvoso, para 

explicar a condição climática na região sul do país. Ela também acrescenta a esta a palavra 
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encorpada, para exemplificar a quantidade de chuva na região norte e do nordeste do 

Brasil. 

            No terceiro e último episódio analisado em relação à linguagem coloquial, a 

jornalista usa a frase e sobra chuva encorpada, para comentar sobre o litoral norte da 

cidade de São Paulo em relação à quantidade de chuva que também vai estar presente 

naquela região. É explicado, igualmente, a palavra cavado, que segundo a jornalista trata-

se de fortes ventos em altitude, junto com a menção de fábrica de nuvens, que significaria 

uma alta produção de nuvens de chuva. Com dois minutos e dez segundos do quadro, a 

apresentadora utiliza a palavra volumosa, para comentar que a chuva continuará em 

grande quantidade. 

Embora não seja objeto desse estudo, a linguagem coloquial da jornalista Maria 

Júlia Coutinho é reforçada por uma linguagem corporal, através dos gestos com as mãos 

e o posicionamento do corpo diante das câmeras, o que transmite naturalidade à fala da 

jornalista. 

 

  

Figura 13 – Modelo de gesto usado para complementar a linguagem coloquial da apresentadora do 

quadro meteorológico do JN. 

             

4.2 OS INFOGRÁFICOS COMO PEDAGOGIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO                

 

Complementando o uso de uma linguagem coloquial, a segunda categoria de 

análise entende que o uso dos infográficos explicativos no quadro meteorológico pode 
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ser denominado como pedagogização, como já foi anteriormente mencionado, uma vez 

que a jornalista utiliza-se dos infográficos para explicar a previsão do tempo e de todo o 

conteúdo meteorológico com o intuito de torná-lo compreensível.  

     Percebe-se na leitura do quadro de meteorologia a relação que a jornalista Maria 

Júlia Coutinho estabelece entre as informações e os infográficos, através de um diálogo 

com os âncoras para explicar a previsão do tempo de forma acessível aos telespectadores. 

Esse processo, denominado nesse trabalho de pedagogização da informação, permite que 

os telespectadores possam compreender alguns termos científicos ou de difícil 

entendimento, bem como o funcionamento de alguns infográficos que surgem para 

complementar o programa. 

            No programa do dia 07 de janeiro de 2019, a jornalista explica o modelo de 

infográfico denominado de vórtice ciclônico: 

 “Agora, nos níveis mais altos da atmosfera, chamado de Vórtice Ciclônico, que é 

uma espécie de redemoinho, esse vórtice funciona assim: nas bordas dele ocorre, aí, 

o levantamento do ar, e aí, por consequência, a gente tem a formação das nuvens 

carregadas; mas no centro dele o ar é empurrado para baixo e cria-se uma espécie 

de tampão e dificilmente chove”. 

 

 

Figura 14 - A jornalista Maria Júlia Coutinho explica como funciona o vórtice ciclônico. 

 

             No dia 22 de março de 2019, a previsão do tempo é voltada para a quantidade de 

chuva no país, variando a intensidade entre os estados brasileiros. No entanto, Maria Júlia 
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explica as consequências do sistema de baixa pressão, que poderia ser comparado a um 

ciclone tropical, e exemplifica o nome IBA, conforme pode ser observado na citação 

abaixo: 

“Trata-se dessa baixa pressão aqui, que pode se intensificar, gerar ventos fortes, e, 

com isso, ganhar status de ciclone tropical. Por isso, a marinha emitiu aviso de tempo 

severo. Se o ciclone tropical se formar ela será chamado de IBA, palavra de origem 

indígena que significa ruim”. 

                   

    

Figura 15 – Explicação da palavra IBA, de origem indígena. 

 

  A pedagogia também está inserida no programa do dia 08 de abril de 2019, para 

alertar sobre a intensidade da chuva e orientar o telespectador para a utilização da ajuda 

oferecida pelo Órgão da Defesa Civil, através de mensagem, para que o público fosse 

avisado horas antes sobre as condições climáticas: “Por isso, se você ainda não se 

cadastrou, mande o número agora do seu CEP para 40199, receba alertas da Defesa Civil 

de graça”. 

           Na sequência, Maria Júlia comenta sobre o infográfico que aparece na tela, 

utilizando a palavra cavado, conforme verificaremos pela citação transcrita abaixo:  

“Esse cavado aqui, que são fortes ventos em altitude, e esse sistema de baixa pressão, 

que é a fábrica, aí, de nuvens carregadas, é que contribuíram pra chuva aí no Rio 

de Janeiro, e amanhã deixarão São Paulo frio e úmido, com 22º apenas de máxima, 

Vitória com 34º, e BH com 29º, e pancada de chuva à tarde em BH e Vitória, 

Giuliana”. 
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Figura 16 – A pedagogização do infográfico denominado cavado. 

  Também no quadro do mês de abril é utilizado o modelo de infográfico que 

Sancho (2001) denomina como comparativa, cuja utilização serve para comparar a 

intensidade de chuva durante os meses de março e abril, e maio e junho, como mostra a 

explicação transcrita a seguir: 

“Observando o volume de chuva nas capitais do nordeste, fica claro o contraste 

dessa distribuição da chuva. Em Teresina, em apenas oito dias de abril, choveu cerca 

de 69% da média do mês, já Aracajú acumulou só 6% da média, e essa discrepância 

é normal, já que a chuva mais encorpada se concentra no norte e no nordeste entre 

março e abril, e no leste da região entre maio e junho”. 
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Figura 17 – Infográfico comparativo do mês de abril. 

                                       

4.3 OS ALERTAS COMO AGENDAMENTO DOS PRÓXIMOS DIAS NO PAÍS 

 

  O quadro meteorológico do Jornal Nacional da Rede Globo utiliza os alertas e 

avisos emitidos pela Defesa Civil para deixar o público telespectador informado em 

relação às mudanças climatológicas e às catástrofes naturais, como, por exemplo, os 

deslizamentos de terras que prejudicam os moradores de uma determinada região afetada, 

podendo causar até mesmo a perda das moradias, ou, ainda pior, a presença de tornados 

e ondas extremas de calor ou frio. 

  No dia 07 de janeiro de 2019, a apresentadora do quadro comenta sobre a chuva 

no país e utiliza a palavra menosprezadas, para avisar que, mesmo a chuva estando fraca 

em algumas regiões, em outras ela pode se apresentar diferente: “Vamos lá, a gente tem 

previsão de pancada para grande parte do país, aquelas pancadas isoladas, mas que jamais 

devem ser menosprezadas, pois podem chegar, aí, com força e volume a um ponto ou 

outro” (COUTINHO, JN, 07.01.2019). 
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Figura 18 – Chuvas isoladas em diferentes regiões do Brasil. 

                               

Já o quadro do dia 22 de março de 2019 inicia após a jornalista cumprimentar os 

âncoras e o público, com um alerta emitido pela Defesa Civil com relação às fortes chuvas 

que diminuíram entre o norte do estado Espírito Santo e o sul da Bahia. Mesmo assim, 

ela avisa ao público sobre outras cidades que continuam com chuva mais pesada. 

 

 

Figura 19 – Aviso sobre a quantidade de chuva nas diferentes regiões do país. 

 

O outro quadro meteorológico selecionado também inicia com alertas em relação 
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à chuva intensa no Rio de Janeiro, e avisos de que o tempo poderia ser mais severo, 

conforme verifica-se na transcrição a seguir: 

“Giuliana, essa chuva que chegou ao Rio, aí, no final do dia, deve piorar nas 

próximas horas, e principalmente de madrugada. Por isso, se você ainda não se 

cadastrou, mande o número agora do seu CEP para 40199, receba alertas da Defesa 

Civil de graça”. 

 

 

Figura 20 – Alerta de chuva forte no Estado do Rio de Janeiro. 

 

  O jornalista William Bonner também comenta ACERCA Do alerta e Do uso do 

SMS com âncora Renata Vasconcellos, a jornalista Maria Júlia Coutinho e o 

telespectador. Diz o âncora sobre o assunto:  

“Eu sou assinante, Maria Júlia vive recomendando que a gente assine esse 

serviço.vou dar um exemplo: essa chuva que caiu muito forte mais pro fim da tarde, 

mas eu recebi o alerta eram 14h e 27 min. dizendo que tinha um alerta de chuva 

forte entre a tarde de hoje e a manhã do dia 9, e em caso de emergência, ligar para 

o 199 “. 

 

 

 

 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Essa pesquisa foi elaborada ao longo de dois semestres, entre os anos de 2018 e 

2019, tendo como objeto principal a análise crítica do quadro meteorológico do Jornal 

Nacional da Rede Globo, que, na época desse estudo, era apresentado pela jornalista 

Maria Júlia Coutinho. Para dar suporte teórico a essa análise, refletiu-se sobre assuntos 

relacionados ao tema em questão, quais sejam: os gêneros jornalísticos, especificamente 

para entender o telejornalismo; os infográficos, para compreender os modelos mostrados 

pela apresentadora do quadro; e a meteorologia, que, em síntese, fundamenta o quadro do 

Jornal Nacional selecionado como objeto de estudo.  

  Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionados três quadros de Previsão 

do Tempo do Jornal Nacional da Rede Globo, todos apresentados pela jornalista Maria 

Júlia Coutinho, entre os meses de janeiro, março e abril do ano de 2019. Nesse recorte, e 

mesmo antes, apenas pela observação empírica do quadro, foi constatada a presença dos 

infográficos como pedagogização da informação, bem como a presença dos alertas do 

agendamento dos próximos dias no país, e, a marca registrada da jornalista, que é a 

presença da linguagem coloquial. 

  Uma das características recorrentes no quadro de meteorologia do Jornal 

Nacional, aliás, foi coloquial modo informal e a linguagem coloquial amplamente 

difundidas pelos âncoras quando estão em contato com a jornalista Maria Júlia Coutinho. 

Assim, criou-se a categoria “linguagem coloquial”. Esse jeito de expressar os dados 

informativos está inserido no quadro que pretende facilitar o entendimento do 

telespectador acerca dos acontecimentos meteorológicos, e que permite com que os 

termos científicos e mais difíceis de serem compreendidos pelo público possam ser 

explicados de uma forma simples, de fácil entendimento, através de termos utilizados no 

cotidiano das pessoas e presentes no seu universo congnitivo. A modificação da 

linguagem nesse quadro foi notada a partir de abril de 2015, quando a jornalista Maria 

Júlia Coutinho começou a apresentar o quadro meteorológico, e trouxe esse novo formato, 

incluindo uma maneira inovadora na televisão na forma de se comunicar com o 

telespectador e com os âncoras do telejornal. 

  Outro elemento comum em todos os quadros nessa análise está relacionado ao uso 

dos infográficos e à pedagogização da informação, através da explicação do que eles 

significam. A jornalista Maria Júlia Coutinho, ao apresentar os modelos de 
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infográficos que complementam a matéria do dia, comenta a respeito do que eles estão 

tratando, e explica a forma como se desenvolvem os eventos meteorológicos, para que o 

telespectador compreenda o que significa um termo científico, por exemplo.  

  Identificou-se, ainda, a categoria relacionada aos alertas do comportamento do 

clima nos próximos dias, que, na presente pesquisa, aparece inclusa aos modelos de 

infográficos utilizados no quadro meteorológico, onde são apresentados pela titular do 

quadro, a respeito de algum acontecimento que possa se tornar perigoso para as pessoas.  

Com isso, o alerta é transmitido para que o telespectador fique ciente dos acontecimentos 

meteorológicos e atento às mudanças no tempo e em possíveis acontecimentos 

possivelmente catastróficos, emitidos pelo órgão da Defesa Civil.  

Conclui-se a pesquisa ressaltando a importância de abordar a meteorologia com o 

jornalismo, já que essa prestação de serviço relevante à comunidade aparece em todos os 

jornais brasileiros, tendo um espaço maior de apresentação no Jornal Nacional da Rede 

Globo. As catástrofes naturais ou as causadas pela mão  do homem, modificam o cenário 

brasileiro e a vida das pessoas que são atingidas por um determinado evento 

climatológico. Mas, também, a meteorologia se faz presente no dia a dia das pessoas, 

orientando-as nas mais diversas áreas, como, por exemplo: se deve sair de casa com um 

guarda-chuva, se vai esfriar ou fazer mais calor. No entanto, essa pesquisa é apenas o 

princípio de uma abordagem mais ampla ou mais aprofundada em outros aspectos, para 

que outros trabalhos sejam realizados pelos acadêmicos da Universidade Franciscana, 

visto a meteorologia tratar-se de um assunto abrangente e de suma relevância para o 

jornalismo, mas ainda estar sub-explorada enquanto objeto de pesquisa. 
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