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RESUMO 

 

As suítes telejornalísticas são o objeto desta pesquisa – uma noção amplamente utilizada na 

prática profissional no Brasil, mas ainda pouco discutida academicamente. Para isso, foram 

utilizadas como fundamentação teórica as abordagens do construtivismo social, com base nos 

estudos e teorias do jornalismo, com destaque para a perspectiva do agendamento. 

Entendemos que a suíte telejornalística pode ser estudada como um tipo de agendamento que 

propomos de curto prazo. As discussões teóricas se articulam com o trabalho empírico de 

análise de conteúdo das edições do Jornal Nacional, da Rede Globo, veiculadas entre os dias 

1º de janeiro e 30 de junho de 2012, totalizando 156 programas. Observamos que as chamadas 

suítes telejornalísticas possuem repercussões importantes no agendamento da sociedade em 

torno de determinadas pautas jornalísticas, influenciando, portanto, a visão de mundo 

preponderante, de acordo com a perspectiva de construção social da realidade e da agenda-

setting theory. 

 

Palavras-chave: telejornalismo; suítes telejornalísticas; agendamento; construção da realidade 

  



ABSTRACT 

 

The TV news suites are the subject of this research – a concept widely used in professional 

practice in Brazil, but still little formally discussed. For this I used the constructionist 

approaches as the theoretical foundation, particularly the theories of the social construction of 

reality and social representations, as well as the agenda-setting theory. I understand that TV 

news suite can be analyzed as a short term type of agenda-setting. Theoretical discussions are 

articulated with the empirical work, through the analysis of the bulletins of the Jornal 

Nacional, from Rede Globo, aired between 1 January and 30 June 2012, totaling 156 

programs. I argue here that serializing highly publicized cases in the media (TV news suites) 

has important repercussions on societal agenda-setting, build around certain journalistic 

guidelines. And has therefore an impact on the predominant view of the world, according to 

construction of reality and agenda-setting theories. 

  

 

Keywords: telejournalism; TV news suite; agenda-setting; social construction of reality 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Pensar o papel central da comunicação na contemporaneidade é uma tarefa 

demasiado exigente para uma pesquisa de mestrado. Desde o princípio, é reiterada ao 

pesquisador a necessidade de “fazer um recorte” adequado às limitações teóricas (e 

temporais) nesse primeiro passo na vida acadêmica. Na área da comunicação, o campo 

jornalístico
1
 é nossa preocupação essencial, tanto por questões profissionais, buscando uma 

prática crítica e reflexiva, como também por uma curiosidade acadêmica fundamental: tentar 

compreender as relações de força estabelecidas entre o jornalismo e os demais campos 

(econômico, político, artístico, científico, etc.) e como essas relações repercutem na vida de 

agentes sociais os quais, ainda que alheios à dinâmica do campo, têm sua relação com a 

realidade social mediada diariamente por outros agentes sociais aptos a jogar de acordo com 

as regras do campo jornalístico. Em outras palavras, acreditamos que é preciso entender as 

normas e as práticas inerentes ao jornalismo, bem como a complexidade das relações de poder 

que o envolvem, para desvelar as relações de dominação nas quais o cidadão comum está 

envolvido cotidianamente ao ler um jornal, folhear uma revista, escutar um programa de 

rádio, assistir o telejornal da noite ou navegar em um portal de notícias, a fim de produzir uma 

contribuição crítica para o senso comum. 

Dentre os inúmeros fenômenos jornalísticos que poderíamos analisar no Brasil, 

um especificamente atrai nosso olhar: o telejornalismo feito pela 17ª maior empresa de mídia 

do mundo, a Rede Globo
2
. Dentre seus noticiários televisivos, o Jornal Nacional foi o eleito 

pela sua representatividade – é o telejornal mais assistido do País, transmitido no horário 

nobre da televisão brasileira, acompanhado diariamente por milhões de espectadores, logo 

presente na rotina de milhões de brasileiros de segunda a sábado. 

Ao adotar a linha do paradigma construtivista (que já começamos a esboçar aqui 

com o conceito de campo de Bourdieu e aprofundamos nos capítulos subsequentes deste 

trabalho), impõe-se ao pesquisador a necessidade de um objeto de estudo que dê conta dessa 

dinâmica de (re)formulação diária do real nas mentalidades dos indivíduos, que mostre a 

                                                 
1
 Aqui, a noção de “campo” é aquele relacional de Bourdieu (1994; 1997; 2002; 2008): um espaço estruturador 

de posições que produz habitus, no sentido de disposições incorporadas pelos agentes sociais, que são, ao mesmo 

tempo, fruto e condição de seu funcionamento. Os conceitos serão aprofundados no capítulo 3. 

2
 De acordo com a pesquisa Top Thirty Global Media Owners, realizada pela ZenithOptimedia com base nas 

receitas publicitárias das empresas de mídia em 2011 e divulgada em 2013. Disponível em: 

<http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/internacional/59360/google+e+maior+empresa+de+midia+do+mundo

+globo+aparece+na+17+posicao>. Acesso em: 16 jun. 2013. 
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edificação em processo e revele a continuidade do modelo interpretativo que nos é fornecido 

diariamente pela maior empresa de comunicação do País. Assim, recorte após recorte, 

chegamos ao objeto desta dissertação: as suítes telejornalísticas.  

Esse objeto nos coloca um problema já no primeiro contato – a terminologia, 

amplamente empregada na prática das redações, é ainda pouco ou nada refletida de uma 

perspectiva acadêmica. Para tentar discuti-la como parte de uma reflexão mais ampla sobre o 

papel do telejornalismo na construção social da realidade de milhões de brasileiros 

precisaríamos, pois, explorar formulações conceituais diversas, a fim de reunir elementos que 

nos permitam dizer o que são as suítes, como identificá-las, quais as estratégias normalmente 

adotadas na prática profissional para a construção dessas suítes, o que a adoção dessas 

estratégias nos diz do telejornalismo feito pela maior emissora do País e da audiência desse 

noticiário televisivo. Essas são algumas das questões que emergiram de imediato e que 

tentamos responder no decorrer desta pesquisa. 

As razões dessa escolha têm, portanto, raízes epistemológicas. Na tentativa de 

justificá-la para além das constatações já apresentadas e dos dados que serão elencados ao 

longo deste estudo, iniciaremos situando nosso lugar de fala, expondo algumas das bases 

teóricas que nos levam a crer que esse objeto tem algo a dizer do cenário brasileiro atual da 

comunicação e, de certa forma, das características de uma sociedade de telespectadores 

(ainda) fiéis
3
 a esse veículo sexagenário. Adotaremos a perspectiva construtivista dos estudos 

em comunicação no sentido de perceber a realidade social não como algo “dado”, à moda 

positivista, mas sim como algo construído e de cuja construção nós, enquanto pesquisadores, 

podemos participar ativamente através da observação crítica e propositiva. 

Em um resumo eficiente das teorias sociológicas contemporâneas, Corcuff (2001) 

parte das oposições clássicas entre os paradigmas Positivista e Crítico (idealismo versus 

materialismo, sujeito versus objeto, coletivo versus individual) para chegar à problemática 

construtivista e às questões que se colocam em torno dela na França atual. Ele percebe na 

academia francesa uma tentativa de superar esses pares de conceitos a partir da compreensão 

da relação intrínseca e mutualística entre seus elementos: 

 

É um desafio assumido, de diversas maneiras, pelas problemáticas que 

denominamos de construtivistas, e que supõe um deslocamento do próprio 

                                                 
3
 Segundo o estudo internacional Barômetro de Engajamento de Mídia da Motorola Mobility, o Brasil é um dos 

países onde mais se assiste TV no mundo, ocupando a sexta posição no ranking com uma media semanal por 

telespectador de 20 horas. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasileiro-consome-20-

horas-semanais-de-tv>.  Acesso em: 16 jun. 2013. 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasileiro-consome-20-horas-semanais-de-tv
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasileiro-consome-20-horas-semanais-de-tv
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objeto da sociologia: nem a sociedade nem os indivíduos, encarados como 

entidades separadas, mas as relações entre indivíduos (...), bem como os 

universos objetivados que elas fabricam e que lhes servem de suportes, 

enquanto eles são constitutivos ao mesmo tempo dos indivíduos e dos 

fenômenos sociais. (CORCUFF, 2011, p. 24, grifo do autor) 

 

Nessa linha de análise, a historicidade dos fenômenos ganha relevância, a dialética predomina 

como modo de analisar os acontecimentos sociais, sem se perder no niilismo de compreender 

a realidade apenas como representação – pelo contrário, trata-se de uma nova forma de 

realismo que, diferente do positivismo, é capaz de questionar o que está “dado”. 

Na raiz dessa tendência conciliatória se enquadrariam os trabalhos de autores 

como Norbert Elias, Pierre Bourdieu e Anthony Giddens, os quais lançaram as bases para a 

teoria da construção social da realidade de Berger e Luckmann (2004, 2009). Acreditamos 

que essa perspectiva muito acrescenta ao olhar do pesquisador de comunicação. Primeiro, 

porque esses autores, assim como Thompson (2009), apontam para a centralidade que os 

meios de comunicação de massa devem ter em qualquer teoria social sobre a modernidade, já 

que seriam eles catalisadores em um processo global de trocas simbólicas que, se influenciam 

diretamente na crise de sentido dessa era, também se estabelecem como zonas seguras que 

fornecem interpretações válidas para a imensa pluralidade do real com a qual estamos em 

contato. Segundo, porque a teoria da construção social da realidade reforça o processo 

dialético que é a relação entre o indivíduo e o mundo – a sociedade é um produto humano e, 

ao mesmo tempo, uma realidade objetiva, e o homem é um produto social (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 87), em uma percepção que nos pressiona a olhar os meios de 

comunicação de uma angulação mais complexa do que aquelas que procuram tão-somente 

estabelecer relações econômicas, pressões políticas e manipulações mercadológicas. 

Podemos exemplificar esses dois pontos com uma breve leitura do papel que os 

meios de comunicação assumiram no primeiro momento da onda de protestos no Brasil, 

iniciada com a manifestação promovida contra o aumento das tarifas do transporte público da 

cidade de São Paulo, no dia 13 de junho de 2013. As críticas, no primeiro dia de passeata, em 

torno do que chamavam de “vandalismo dos manifestantes” e o apoio à resposta da Polícia 

Militar com spray de pimenta, gás lacrimogêneo e tiros com balas de borracha pareceram à 

grande mídia a postura adequada à situação. No entanto, nas redes sociais, explodiram 

denúncias de agressões gratuitas de oficiais aos integrantes da passeata, inclusive a vários 

jornalistas que estavam trabalhando na cobertura dos protestos. Imediatamente se viu uma 

mudança de tom dos veículos de comunicação, que passaram a frisar que o movimento era 

pacífico e apartidário, com apenas alguns casos isolados de violência, abrindo mão da postura 
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de “endossar o discurso oficial” que havia sido inicialmente assumida. Novamente, contudo, o 

discurso jornalístico foi alvo de críticas: não estaria a grande mídia, agora, esvaziando o 

significado ideológico das manifestações? Os repórteres foram alvo de represálias nas 

passeatas, com atos que iam de xingamentos em coro a dano aos equipamentos de trabalho, a 

partir da generalização de uma ideia de que toda a mídia, bem como todos os jornalistas que 

trabalham nas empresas de comunicação, estaria contra o movimento. 

Certamente que, dentro do conteúdo deste trabalho, não pretendemos dar conta de 

questão tão controversa, mas apenas exemplificar a centralidade dos meios de comunicação 

de massa na sociedade contemporânea e a dialética que se estabelece entre indivíduos e 

sociedade mediada por esses aparatos. A articulação de indivíduos já engajados em torno de 

movimentos sociais angariou simpatizantes quando focou na questão do alto custo do 

transporte público sem oferecer qualidade correspondente aos usuários, promovendo uma 

articulação via redes sociais que culminou numa série de passeatas como há muito não se via 

no País. Contudo, da mesma forma que os manifestantes reconheceram a centralidade dos 

meios de comunicação de massa na tentativa de desvirtuar a causa, não foram capazes de 

reconhecer a relevância da grande mídia no sentido de dar visibilidade cada vez maior a um 

movimento que começou bastante localizado, mas que rapidamente tomou conta de diversas 

cidades brasileiras, e usar isso em proveito da causa. 

De modo similar, distante da perspectiva construtivista, a complexa dinâmica da 

relação indivíduo-sociedade mediada pelos veículos de comunicação passou longe das 

análises mais apressadas. A mudança de postura dos veículos de comunicação diz respeito, 

sim, às pressões políticas e econômicas do campo jornalístico, mas é preciso levar em conta 

que, enquanto mediadores, eles precisam adequar seus discursos à percepção de mundo dos 

seus leitores, ouvintes e espectadores, a fim de permanecer crível. Da mesma forma, a 

execução do trabalho jornalístico é realizada por indivíduos – ou, para usar a terminologia de 

Bourdieu (1994), por agentes sociais – que possuem, também, cada qual, um modo de 

perceber e contar a realidade, e que, por sua vez, sofrem pressões institucionais e exercem 

alguma forma de pressão. Sem dúvida que toda essa cadeia de relações é dificilmente levada 

em conta no calor dos acontecimentos, o que gera julgamentos extremos em torno da postura 

de algumas empresas de comunicação, trazendo à tona a força de uma visão positivista, 

simplista e maniqueísta da questão, na linha dos conceitos de pró e contra, do mocinho e do 

vilão, da manipulação, da qual não compactuamos. 

Ainda no contexto do paradigma construtivista, não se pode deixar de mencionar 

as contribuições recentes da psicologia social, particularmente do estudioso romeno radicado 
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na França Serge Moscovici. No foco da abordagem desenvolvida por esse autor, o conceito de 

representações sociais chega com Durkheim, mas, enquanto a sociologia se limitou a vê-las 

como artifício explanatório sem investigar sua dinâmica interna, a psicologia social passa a 

percebê-las como fenômeno (MOSCOVICI, 2003, p. 45). Nessa mudança de angulação, 

Moscovici acrescenta duas qualificações significativas: primeiro, que as representações 

sociais devem ser vistas como uma maneira específica de compreender e comunicar o que os 

sujeitos sociais já sabem, possuindo duas faces interdependentes, a saber, a icônica (imagem) 

e a simbólica (significação), que iguala mutuamente. Segundo, que as representações sociais 

são dinâmicas e não estáticas, como queria Durkheim na linha kantiana. Moscovici sublinha 

esse segundo ponto na medida em que seu interesse é estudar as representações sociais na 

sociedade atual, na qual elas “nem sempre têm tempo suficiente para se sedimentar 

completamente para se tornarem tradições imutáveis” (MOSCOVICI, 2003, p. 48), nem por 

isso perdendo sua importância como sistemas unificadores. Isso é ainda mais gritante por 

causa dos meios de comunicação de massa, que aceleram a tendência de explicar e unificar, 

ou seja, de reconstituir permanentemente a realidade e a percepção geral sobre ela. 

A defesa do construtivismo como teoria adequada para os estudos de jornalismo – 

e, particularmente no nosso caso, de telejornalismo – no Brasil é, portanto, a tentativa de 

superar a dicotomia entre a exterioridade real e a interioridade do sujeito, ainda bastante 

arraigada tanto nos meios acadêmicos quanto no senso comum. Situamos, portanto, nosso 

lugar de fala na relação intrínseca entre sujeito e realidade mediada pelas representações, 

pelos “mapas de significados”
4
 para os quais, na contemporaneidade, o jornalismo contribui 

decisivamente e, no Brasil, a televisão ocupa papel de destaque. 

Uma das mais relevantes aplicações do paradigma construcionista nos estudos de 

comunicação se dá com a teoria do agendamento (agenda-setting), de McCombs e Shaw 

(2006). De acordo com esses autores, nosso repertório público é formado através do que 

lemos nos jornais e sites, ouvimos no rádio ou assistimos na televisão – nossa percepção do 

mundo depende do contato com essa “realidade de segunda mão” (MCCOMBS, 2006, p. 24) 

veiculada pelos meios de comunicação. Entretanto, para eles, mais do que sinalizar fatos 

importantes, as informações selecionadas diariamente pelos profissionais da mídia “dirigem 

nossa atenção e influenciam em nossa percepção de quais são os temas mais importantes do 

dia. Esta capacidade para influenciar na relevância das questões do repertório público é o 

                                                 
4
 No sentido do conjunto de pressupostos sociais sobre os modos de interpretação e a relação dos sujeitos com o 

contexto social que a mídia assume ao elaborar uma notícia de uma determinada maneira; cf. HALL, 1997. 
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que se chamou a fixação da agenda por parte dos meios informativos” (MCCOMBS, 2006, p. 

24, grifo nosso), resumem os autores. 

Na prática, a observação da relação entre as pautas jornalísticas e a opinião 

pública ocorreria da seguinte maneira: os jornais impressos forneceriam “pistas” do que deve 

ser considerado mais relevante pela posição da notícia no veículo – na capa, no topo da 

página, em destaque no caderno, etc. O mesmo valeria para as formas de organização nos 

portais da internet. No caso da televisão, contudo, a capacidade de exteriorizar essa agenda 

informativa é considerada por McCombs mais “limitada” porque “até uma pequena menção 

no telejornal da noite já nos diz às claras que essa questão tem relevância” (MCCOMBS, 

2006, p. 24). Por outro lado, a localização da notícia no programa e o tempo de duração 

fornecem pistas. De qualquer forma, seria a repetição de um tema um dia após o outro a mais 

potente mensagem de sua importância – o que nos conduz de volta ao objeto de pesquisa 

dessa dissertação, as suítes telejornalísticas. 

A partir dessas considerações teóricas e epistemológicas, chegamos à formulação 

de um problema de pesquisa com o intuito de contribuir para as reflexões atuais em torno do 

campo jornalístico no Brasil. Partiremos da seguinte preocupação: discutir a suíte 

telejornalística enquanto tipo de agendamento social, identificando recorrências que 

permitam apontar para certas tendências no modo de fazer do telejornalismo brasileiro atual 

e problematizando as consequências desse modelo para a percepção da realidade pelos 

brasileiros. Com uma análise metódica e sistemática, objetiva-se desmistificar algumas 

impressões negativas consolidadas em torno da principal fonte de informação do brasileiro, o 

telejornal, contribuindo também com novos questionamentos, tentando compreender o campo 

jornalístico a partir de uma ótica que não seja maniqueísta e presa a situações pontuais, mas 

que consiga observar a questão em um panorama mais amplo, com a análise de estratégias 

utilizadas em suítes de editorias diversas. Dessa forma, será proposto um inventário de suítes-

agenda
5
 identificadas no período analisado e, a partir do material empírico analisado, 

empreenderemos uma reflexão crítica sobre o (tele)jornalismo do País. 

O objetivo geral deste trabalho é propor uma discussão acadêmica da suíte 

telejornalística como tipo de agendamento social. De modo mais específico, tentaremos 

mostrar como identificar uma suíte, mostrar que não se trata de um gênero jornalístico, mas 

de um tratamento editorial que é mais que a notícia em si – é um agendamento de notícias que 

influencia tanto na agenda midiática quanto na agenda do público. A observação de 100 

                                                 
5
 Terminologia da autora que será explorada como categoria de análise no capítulo 5. 
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edições consecutivas do Jornal Nacional extraídas do corpus expandido nos indica a 

frequência da presença de suítes no telejornal mais assistido do país, bem como nos permite 

apontar algumas características do modo de contar as histórias em um noticiário em que, se a 

factualidade impera, é também combinada com séries e especiais que aprofundam questões 

avaliadas como de maior relevância ou interesse para o espectador.  

Traçamos três hipóteses a serem demonstradas com este estudo. A primeira delas 

é a de que o conceito de suíte jornalística não é tão evidente quanto parece ao senso comum 

da prática jornalística. A ideia é discutir a questão ancorada na teoria do agendamento – a 

suíte como uma manifestação do agendamento social feito pelos veículos jornalísticos e, 

particularmente, pelo telejornalismo – e demonstrar que a necessidade de participação dos 

jornalistas em maior ou menor grau na repercussão de uma notícia é um indicativo da 

diferença entre suítes. Em outras palavras, entendemos que nem sempre a repercussão é um 

imperativo motivado pela função social do jornalismo de ofertar assuntos de interesse 

público, mas é fruto de uma escolha editorial perpassada pela relação de forças inerentes ao 

campo jornalístico, bem como pelas influências de outros campos sobre o fazer jornalístico 

diário. 

Nossa segunda hipótese é de que as suítes de casos de grande repercussão 

midiática no telejornalismo possuem desdobramentos importantes no agendamento da 

sociedade em torno de determinadas pautas jornalísticas e, portanto, na visão de mundo 

preponderante, de acordo com a teoria da construção da realidade. Essa será uma discussão 

teórica a ser empreendida no capítulo 3, na defesa da validade e empregabilidade dessas 

linhas teóricas nos estudos acadêmicos em torno do campo jornalístico, e complementada pela 

análise de conteúdo, a partir da qual procuraremos evidenciar elementos importantes do 

panorama de realidade construído pelo noticiário. 

Por fim, antecipamos, na terceira hipótese, a crença de que insistir na repercussão 

social de um determinado fato com as suítes pode conter um potencial transformador se visa 

aprofundar ou prolongar o debate em torno de questões de interesse público. Há uma 

preocupação da autora no sentido de exemplificar e compilar didaticamente as categorias de 

suítes telejornalísticas observadas no período, de modo a demonstrarem de que forma 

acontecimentos pontuais se articulam em sentidos globais indicando um perfil do telejornal – 

além de servirem de base para estudos e discussões posteriores. 

Diante da impossibilidade de contemplar vários noticiários televisivos numa 

pesquisa de mestrado, foi eleito para análise um noticiário televisivo emblemático para o 

brasileiro, o Jornal Nacional, iniciando com um corpus extenso composto por 156 programas 
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veiculados entre os dias 1º de janeiro e 30 de junho de 2012. Desse período, após uma pré-

análise, foram extraídos dados quantitativos e qualitativos sobre as suítes em um corpus 

representativo de 100 edições consecutivas de 1º de fevereiro a 1º de junho de 2012, que 

foram categorizadas tematicamente e observadas quanto aos critérios de noticiabilidade que 

justificam a presença delas no telejornal. 

Para dar conta do problema das suítes telejornalísticas, iniciamos nosso percurso 

no capítulo 2, “Televisão no campo do jornalismo”, com uma justificativa mais aprofundada 

em torno da centralidade do telejornalismo como objeto de estudo, o que passa pela 

relevância do tema, pela contextualização do problema e por uma revisão histórica dos 

trabalhos da área. Assim, nos valemos da filosofia fenomenológica (SHUTZ, 2003, 2008) e 

da sociologia construcionista (BERGER; LUCKMANN, 2009), bem como de trabalhos 

contemporâneos sobre o tema na comunicação (HOHFELDT, 2008; TRAQUINA, 2004; 

WOLF, 2005) e de dados atualizados sobre o telejornalismo no Brasil, para defender o 

importante papel ocupado pelo jornalismo e, no nosso País, especialmente, pelo 

telejornalismo, como lugar de referência (VIZEU, 2008) para os cidadãos.  

Para situar o problema, elaboramos ainda um panorama das questões atuais do 

telejornalismo, mais especificamente pela ideia de uma “hipertelevisão” (SCOLARI, 2008, 

2010; CARLÓN; SCOLARI, 2009), que se seguiria à paleo e à neotelevisão de Eco (1984). 

Em seguida, concluindo a contextualização, é feita uma breve retomada a história da televisão 

e do telejornalismo no Brasil, a fim de situar a relevância desse objeto de estudo e demonstrar 

a ampla penetração do veículo nos lares brasileiros ao longo das últimas sete décadas. 

Já no capítulo 3, “Telejornalismo e construção social da realidade”, nos 

dedicamos às teorias da construção social da realidade, justificando com mais profundidade 

nosso posicionamento epistemológico e fazendo a defesa de que a serialização de casos de 

grande repercussão midiática em suítes possui desdobramentos importantes no agendamento 

da sociedade em torno de determinadas pautas jornalísticas e, portanto, na visão de mundo 

preponderante. Para isso, partiremos do histórico sobre a teoria da construção social da 

realidade e suas relações com a sociologia do conhecimento (BURKE, 2003; MANNHEIM, 

1967; SEARLE, 1997) nos direcionando para as abordagens de Berger e Luckmann (2004, 

2009) e Bourdieu (1994, 1997, 2002, 2003, 2008), autores que norteiam a linha 

construcionista deste trabalho. Também serão exploradas, nesse contexto, a teoria das 

representações (HALL, 1997, 1999, 2003; MOSCOVICI, 2003), a fim de discutir a 

centralidade do telejornalismo na mediação simbólica entre o grande público e a realidade. 
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No capítulo 4, “Suíte telejornalística: um conceito em construção”, nos dedicamos 

a discutir a ideia de suíte telejornalística com vistas a propor um discussão a partir da teoria 

do agendamento (MCCOMBS, 2008). Inventariamos as formas como os manuais jornalísticos 

e diversos autores da área abordam as sequências de notícias, a fim de demonstrar a 

fragilidade acadêmica de uma terminologia já amplamente empregada na prática da redação e 

reunir os principais elementos associados à suíte. Em seguida, fazemos uma retomada dos 

principais conceitos e resultados em mais de 50 anos de aplicação da teoria do agendamento 

nas pesquisas da área para, na sequência, defender a suíte telejornalística como forma de 

agendamento social em curto prazo, argumentando no sentido da existência de certas 

recorrências que sinalizam para um modo de encarar a realidade e transmiti-la para o 

telespectador alinhado com as características de cada noticiário. 

As escolhas metodológicas e os resultados iniciais da análise compõem o capítulo 

5, “Um olhar sobre o Jornal Nacional”, que inicia com o detalhamento do processo, desde a 

escolha do tema e do corpus até a opção pelo método a análise de conteúdo, justificando-as. 

Em seguida, apresentamos os resultados quantitativos e qualitativos da observação e a 

incidência suítes no período analisado. Também nos dedicamos a demonstrar as estratégias 

observadas nesse estudo, indicando a confluência das características do agendamento nas 

suítes a partir da identificação de dez suítes-agenda no período observado: crime, protesto, 

julgamento, greve, acidente, ambiente, morte, CPI, eleições e diplomacia foram as agendas 

midiáticas de maior relevância e com maior temporalidade a serem apresentadas para o 

público, exacerbando tendências nos modos de agendamento de curto prazo pelo telejornal 

que repercutem, acreditamos, no agendamento em médio e longo prazo do público. 

As discussões em torno das estratégias identificadas nas suítes são retomadas nas 

considerações finais deste trabalho. Empreendemos uma abordagem crítica do problema, 

preocupada em estabelecer relações entre as escolhas cotidianas do telejornalismo e a “visão 

de mundo” predominante na sociedade brasileira.  

Essa pesquisa é, portanto, uma tentativa de contribuir com os estudos de 

telejornalismo não apenas com a discussão teórica e empírica da noção de suíte, mas também 

com contextualização desse fenômeno no panorama maior da comunicação intermediando a 

relação dos agentes sociais com a realidade. Discutir as suítes telejornalísticas, estruturar uma 

explicação didática sobre elas e entender como elas se relacionam com os demais fenômenos 

atuais da comunicação é, pois, a finalidade desta dissertação, esperando que ela seja a base 

para outros voos acadêmicos. 
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2 TELEVISÃO NO CAMPO DO JORNALISMO 

 

Já na introdução deste trabalho, procuramos deixar claro nosso lugar de fala: a 

pesquisa em comunicação, particularmente no campo do jornalismo. O ecossistema midiático 

– no sentido da convivência entre os meios, que não devem ser observados isoladamente, mas 

em relação uns com os outros (SCOLARI, 2010) – é cada vez mais diverso, com informações 

que podem chegar tanto em 140 caracteres quanto em longas reportagens especiais, escritas 

ou audiovisuais – a história milenar da imprensa periódica convive com novos aplicativos 

jornalísticos para tablets e smartphones, o quase centenário rádio é modelo para podcasts. 

Nessa conjuntura, e nos atendo especialmente ao caso brasileiro, a televisão (e o 

telejornalismo, já que, na prática, estes foram criados concomitantemente) completa sete 

décadas como o meio de comunicação emblemático do século XX. Ao mesmo tempo, se 

perguntam teóricos, comunicólogos e futurólogos se esta mídia sobreviverá ao século XXI e 

que mudanças seus conteúdos e gêneros ainda sofrerão. 

Este capítulo consiste, portanto, em uma justificativa mais aprofundada da opção 

pelo telejornalismo como objeto de estudo, complementando os argumentos trazidos na 

introdução e colocando esse objeto em relevância a partir da contextualização do problema e 

da retomada histórica da construção desse fenômeno no Brasil. Partiremos da defesa do 

telejornalismo como objeto de estudo destacando o papel que ele assume no cenário nacional 

como lugar de referência (VIZEU, 2008) no cotidiano da população brasileira, além de 

insistir nos elementos deste meio de comunicação que o fazem estabelecer laços de 

confiabilidade com os espectadores, do discurso narrativizado próprio do audiovisual à 

organização de uma realidade a princípio inapreensível em blocos coerentes pelos 

gatekeepers.  

Também situaremos os problemas que o cenário de convergência midiática com a 

digitalização – com suas novas palavras de ordem, como interatividade, rede, 

hipertextualidade e fragmentação – colocam para a televisão e, especialmente, para o 

telejornalismo, na defesa de que, com todas as transformações que se possam vislumbrar, 

meio e formato são consistentes e permanecerão. Por fim, uma breve revisão da história da 

televisão e do telejornalismo no Brasil vai contribuir com o argumento de que a centralidade 

desse meio de comunicação na rotina dos brasileiros nos últimos 70 anos aponta para a 

necessidade de pesquisas que discutam a profundidade da relação entre o cidadão e o meio, 

percebendo nas peculiaridades das mediações elementos que contribuíram para a formação 

das mentalidades de gerações brasileiras no século XX. 
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2.1 Por que estudar telejornalismo? 

 

Quando Alfred Schutz (2003) colocou a sociedade, o “mundo da vida” (ou 

“mundo do senso comum”) e a “atitude natural” diante da realidade como problema filosófico 

central da sua fenomenologia, tomando os pressupostos da vida cotidiana como principal alvo 

de uma fundamentação racional, esse filósofo austríaco propiciou um aporte de sentido ao 

estudo dos meios de comunicação que complexificou substancialmente a análise do 

jornalismo. Primeiramente porque a prática jornalística é justamente a atividade profissional 

da captação, organização, estruturação e comunicação diária dos elementos que compõem 

esse “cotidiano” pesquisado por Schutz. O trabalho do jornalista é, portanto, estabelecer as 

pontes entre os sujeitos (ou agentes) sociais e a realidade que os rodeia e da qual (por serem 

organismos, logo, possuírem um espaço e tempo fisicamente bastante limitado) não podem 

tomar conhecimento direto todos os dias em sua completude. 

Em segundo lugar, vale notar que, quando Schutz fala em “tipificações” como 

aquelas estratégias utilizadas pelo sujeito na sua relação com o mundo e com os outros a fim 

de apreender a realidade, ele tratava do mesmo ponto que é discutido por Stuart Hall (1999) 

ao mencionar os “mapas de significados” comuns que são realimentados pelos meios de 

comunicação. Quer dizer, o papel do jornalismo é fundamental para fornecer os “horizontes 

de ação” da conduta humana em sociedade, na medida em que, através do noticiário, 

tomamos contato todos os dias com um imenso inventário de situações, possibilidades de 

interpretação e significados disponíveis no “mundo do senso comum”, nessa realidade 

eminente com a qual lidamos. “Inserir-se no mundo significa também comunicar-se com ele”, 

diria Schutz (2003, p. 29), e essa comunicação num mundo em que realidades cada vez mais 

espacial e temporalmente distantes se influenciam mutuamente se dá através dos meios. 

A fenomenologia de Schutz trabalha com a construção social da realidade de 

Peter Berger e Thomas Luckmann, que terá desdobramentos ainda mais incisivos no estudo 

dos meios de comunicação
1
. Para esses pensadores, sendo a sociedade uma realidade ao 

mesmo tempo subjetiva e objetiva, qualquer análise dela deve levar em conta os momentos de 

exteriorização da subjetividade, objetivação de uma realidade que independe do sujeito para 

existir e interiorização dos elementos que permeiam essa realidade. Tais processos devem ser 

vistos não como sequenciais, mas em uma relação dialética e simultânea. Isso vale também 

                                                 
1
 Nesse momento, apresentamos apenas uma visão resumida da teoria da construção social da realidade, já que 

voltaremos a esses autores no capítulo seguinte, dedicado ao construcionismo. 



19 
 

para um membro individual dessa sociedade, “o qual simultaneamente exterioriza seu próprio 

ser no mundo social e interioriza este último como realidade objetiva” (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 173). Assim, dando um passo a frente das compreensões que reduzem 

o homem à estrutura social ou aos processos da mente, eles postulam que, “na dialética entre a 

natureza e o mundo socialmente construído, o organismo humano se transforma. Nesta 

mesma dialética o homem produz a realidade e com isso se produz a si mesmo” (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 241). O paradigma construtivista foi amplamente integrado à 

pesquisa em comunicação (HOHFELDT, 2008; TRAQUINA, 2004; VIZEU, 2008; WOLF, 

2005), pois revela a complexidade de um processo que nada tem de linear, isento, imparcial 

ou objetivo, pelo contrário – é uma trama de interesses que vai do mercado ao consumidor 

final da informação, passando por vários níveis de filtros profissionais e pessoais. 

Já podemos, então, elencar três pontos importantes que, em larga medida, 

justificam nossa opção pela pesquisa do telejornalismo brasileiro: como todas as demais 

formas de jornalismo, ele é mediador da relação entre sujeito e realidade, fornecedor de 

esquemas interpretativos desta realidade e participante ativo na sua construção. Claro que essa 

tríade se aplicaria a muitos outros fenômenos sociais além da mídia, da educação formal à 

religião, dos livros aos diálogos entre pais e filhos na hora do jantar. Mas o que dizer dos 

cerca de 40 minutos diários nos quais mais de 100 milhões de brasileiros assistem ao mesmo 

noticiário televisivo para tomar contato com “os fatos mais importantes do dia” – segundo 

determinado por alguém ou por uma equipe de jornalistas, ainda que isso não seja posto em 

questão – com a certeza da fidedignidade do que estão vendo na televisão? Há fenômeno tão 

homogêneo em escala similar com qualquer outro meio de comunicação ou aparelho social 

que possa fazer frente ao poder que detém esse canal aberto com a população, conectado 

diretamente com as famílias, no lugar de destaque da sala de jantar? Seria possível, portanto, 

discutir a sociedade brasileira sem levar em conta algo desta dimensão? 

Por acreditar que a análise dos telejornais e, particularmente, do mais assistido 

dentre eles, o Jornal Nacional, nos fornece importantes pistas sobre a circulação dos 

discursos, a formação de mentalidades e a visão de mundo da maior parte da população 

brasileira, elegemos este noticiário como objeto de análise. É porque percebemos que, se 59,4 

milhões de residências ou 96,9% dos lares brasileiros possuem um televisor, número que 

supera ainda os que têm geladeira (95,8% do total)
2
, é devido ao fato de que a televisão, 

enquanto dispositivo e linguagem, é representativa para o cotidiano de centenas de milhares 

                                                 
2
 Todos os dados apresentados neste parágrafo constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

2011 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período de 2001-2009 (IBGE, 2012). 



20 
 

de brasileiros. Também porque, revelam as pesquisas, cerca de
 
75,2 milhões (42,9%) de 

pessoas no país assistem televisão por mais de três horas diárias – com o bônus da surpresa 

para os apocalípticos da “morte” da televisão de que 58,2% das crianças de até 9 anos e 

58,8% dos jovens entre 10 e 17 anos estão entre esses espectadores, sendo essas as faixas de 

idade com maior percentual de realização dessa atividade. Além disso, a Rede Globo ocupa o 

segundo lugar mundial em renda comercial entre as emissoras de televisão, atrás apenas da 

norte-americana ABC
3
. 

Mais que isso: quando o assunto é telejornalismo, é válido notar que a televisão 

aberta é a principal fonte de informação dos brasileiros, segundo 94% dos entrevistados pela 

pesquisa “Hábitos de Mídia 2011” do Instituto Datafolha
4
. Por sua vez, o Jornal Nacional é o 

noticiário televisivo mais assistido do país
5
, com uma média de 35 pontos no Ibope e 57% de 

participação na audiência
6
, sendo, portanto, referência para outros telejornais, jornais 

impressos e sites de notícia. Mesmo que a principal justificativa desta pesquisa vá emergir da 

necessidade de perceber qualitativamente as formas como a mídia e, particularmente, o 

telejornalismo influenciam na construção da visão de mundo dos sujeitos sociais, os números 

são indicativos que reforçam a importância de estudar criticamente as estratégias utilizadas 

para chamar atenção dos telespectadores, bem como entender a repercussão que o tratamento 

dado a certas notícias pode gerar. 

Podem-se questionar, então, as razões pelas quais esse contingente enorme de 

pessoas não só confia na informação que recebe do telejornal como também incorpora à sua 

rotina diária o hábito de assisti-lo. Neste sentido, compactuamos com Alfredo Vizeu e João 

Carlos Correia (in VIZEU, 2008) da hipótese do telejornalismo como lugar de referência para 

os brasileiros. De acordo com esses autores, a informação noticiosa é uma forma de 

conhecimento que pertence a um contexto teórico da práxis e que teria as seguintes funções 

reconhecidas: exotérica, no sentido empregado por Bourdieu (1997), de tornar 

compreensíveis para o grande público informações a princípio esotéricas, herméticas, 

                                                 
3
 Os dados estão disponíveis no Portal Comunique-se: < http://portal.comunique-se.com.br/index.php/editorias 

/3-imprensa-a-comunicacao-/68574-globo-se-torna-a-segunda-maior-emissora-de-tv-do-mundo.html>. Acesso 

em 02 de novembro de 2012.  

4
 Disponível em: <http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/45840/pesquisa+datafolha+aponta+que+21+ 

milhoes+de+brasileiros+se+informam+por+meio+de+jornais>. Acesso em 02 de maio de 2012. 

5
 Dados da pesquisa “Hábitos de informação e formação de opinião da população brasileira” realizada pelo 

Instituto Meta para a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) em 2010. Disponível em: 

<http://www.fenapro.org.br/relatoriodepesquisa.pdf>. Acesso em 27 de julho de 2012. 

6
 Segundo a página da Direção Geral de Comercialização da Rede Globo, disponível em: < http://comercial.rede 

globo.com.br/programacao_jornalismo/jnac5_ap.php>. Acesso em 24 de outubro de 2012. 

http://portal.comunique-se.com.br/index.php/editorias
http://comercial.rede/
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fechadas em uma comunidade; pedagógica (ou didática), ou seja, de pré-ordenar um universo 

discursivo a fim de oferecer ao interlocutor orientações e respostas; de familiarização (com 

um tema, um rosto, uma comunidade, uma prática social, etc.); e de segurança, que se propôs 

então substituir pela ideia de lugar de referência. 

A mudança não é uma mera troca de termos. Para os autores, o jornalismo é um 

lugar de referência na medida em que discursa sobre a atualidade, no “presente do ato 

comunicativo” (VIZEU, 2008, p. 23). Também porque propõe certa objetividade ou verdade 

daquilo que é dito, interpela os espectadores, aciona seus percursos discursivos e traduz as 

informações técnicas de modo didático para a audiência, funcionando, então, como um “laço 

social” (em termos de WOLTON, 2004 op. cit. VIZEU, 2008, p. 25), em uma realidade de 

distanciamento dos laços primários, tais como a família, a vizinhança, a classe e a religião. “O 

país se veria como uma nação, uma comunidade imaginada” (VIZEU, 2008, p. 25). 

A hipótese do telejornalismo como lugar de referência diz muito das práticas 

sociais do brasileiro. Quando assistimos a uma notícia no telejornal, não pontuamos de que 

fontes ela partiu e a quem interessa, não pensamos se ela entrou no ar por ter uma boa 

imagem ou por imposição de uma figura do alto escalão da emissora, não nos indagamos dos 

direcionamentos do produtor antes de a equipe sair para a rua, não nos questionamos em que 

medida aquela história poderia ser contada sob um ângulo diferente se outro repórter fizesse a 

cobertura, não imaginamos que o editor pode ter cortado algum texto ou optado por uma 

imagem mais ou menos chocante, tampouco vem à nossa mente o que pode ter deixado de ir 

ao ar naquela mesma noite por decisão do editor-chefe ou da diretoria de jornalismo da 

empresa. Não há, portanto, uma propensão crítica em relação ao telejornal mais assistido do 

país (pelo menos do que diz respeito à maior parte da população), pelo contrário: em termos 

de Schutz (2008), já tipificamos em nossa mente o conteúdo que vai ser transmitido no 

noticiário televisivo como a verdade daquele dia, como o que houve de mais relevante – 

encaramos os fatos do dia com a atitude natural própria do senso prático do ser humano. 

Da mesma forma, se alguém põe em dúvida na manhã seguinte algum fato que 

comunicamos, podemos atestar sem medo: “é verdade, deu no telejornal, eu vi na TV”. Uma 

afirmação costumeira, mas reveladora do tipo de relação estabelecida entre os brasileiros e os 

veículos de comunicação: a da referencialidade como endosso, com a informação do 

telejornal servindo para corroborar versões de fatos, interpretações de acontecimentos e, em 

longo prazo, visões de mundo. Sequer pensamos nas emissoras como empresas, mas como 

prestadoras de serviço – no que concerte à televisão aberta e gratuita –, ou nos apresentadores 
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como sujeitos com concepções de mundo próprias
7
, tampouco na longa cadeia de produção da 

notícia. A referencialidade dos telejornais é algo que nos parece natural, assim como sua 

credibilidade e seu compromisso com a informação. 

Assim também podemos pensar em referência no sentido de ponto de localização. 

Analogamente, os telejornais são uma indicação do nosso lugar no mundo e na sociedade, na 

medida em que atuam reforçando tipificações e estereótipos, conservando nossa base de 

significados ou implementando novos padrões. Novamente lançando mão da fenomenologia 

(SCHUTZ, 2008), poderíamos afirmar que, ao assistir o telejornal, o sujeito dotado de um 

tempo, um espaço e uma subjetividade na relação com a realidade, se ressitua 

intersubjetivamente no contato com a comunidade da qual ele faz parte no momento em que 

partilha daquela emissão televisual com outros milhares de espectadores. Ele reafirma, pois, 

seu tempo no contato com a atualidade, seu espaço na relação com as notícias que ocorreram 

aqui (próximo) ou ali (em outra cidade, estado, país...) e sua subjetividade, quando reforça o 

seu acervo partilhado de acontecimentos e objetos do mundo. 

A percepção desse cenário não se limita ao Brasil, como aponta Mariano Cebrián 

Herreros (2004). Para esse teórico espanhol, a televisão não é só mais um meio de 

comunicação, mas a fonte de informação por excelência da população, sublinhando, assim, o 

protagonismo desse veículo. O telejornal, então, localiza-se no cerne de uma relação que 

envolve controles comerciais e políticos, relacionados aos anseios da audiência e dos 

patrocinadores, bem como aos interesses das empresas de comunicação, e que precisam ser 

articulados com sua função de prestação de serviço, enfoque que, para este autor, estaria 

enfraquecendo frente aos demais (HERREROS, 2004). A pesquisa contemporânea aponta, 

pois, para um cenário do telejornalismo atual repleto de desafios que, se põem na berlinda 

algumas certezas clássicas do gênero informativo em televisão, também mantém o noticiário 

televisivo no foco das preocupações atuais de empresas, profissionais e da academia, cujos 

dilemas apontamos a seguir. 

 

 

 

                                                 
7
 Estudos mais recentes (FECHINE, 2008a), contudo, apontam para uma mudança no ethos do apresentador, que 

deixa de ser aquela figura impessoal que lê as notícias e passa a ser aquela figura de confiança para o espectador, 

dotado de uma personalidade, o que é sentido nas mudanças que já chegaram às bancadas dos telejornais de todo 

o mundo. No caso do Jornal Nacional, objeto desse estudo, nota-se, nos últimos anos, o estabelecimento de um 

“diálogo” entre os apresentadores após a exibição da notícia, o tratamento mais informal, a caracterização 

(roupas, maquiagens, acessórios) menos sisuda, culminando com a troca da experiente apresentadora Fátima 

Bernardes pela jovem apresentadora até então no comando do Fantástico, Patrícia Poeta, em dezembro de 2011. 
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2.2 Questões atuais do telejornalismo 

 

Em 1983, quando a televisão estava prestes a completar quatro décadas de 

transmissões massivas, coube a Umberto Eco (1984) sintetizar em um artigo esse momento de 

crise do meio – com o termo aqui empregado naquele sentido da krisis grega, ou seja, um 

momento decisivo de mudanças, que poderiam ser para melhor ou para pior, uma fase de 

transição ou ruptura. Foi esse semiólogo italiano que cunhou os termos que seriam ainda 

utilizados 30 anos depois para designar as fases históricas da televisão: a paleotelevisão, no 

sentido daquele primeiro momento em que o meio de comunicação ensinava e divertia com 

uma postura didática, difundindo conteúdos normativos, hierarquizando a relação emissor-

receptor e ao mesmo tempo adotando uma enunciação que mascarava a instância enunciativa, 

possuindo uma grade que, se era escassa, era também rígida em termos de separação entre 

gêneros e formatos, ficção e não-ficção, entretenimento e informação. Era uma televisão que 

atuava para formar as audiências, ainda desacostumadas com aquela intrusa na sala de casa, 

desconfortáveis no seu papel, necessitando entender e aprender. 

A esse momento – não diríamos consecutivamente, mas concomitantemente – foi 

surgindo uma nova forma de fazer televisão, que tanto se relacionava com as tecnologias que 

avançavam na época como também com um novo modelo de sociedade, com uma geração já 

acostumada com o veículo, com a exploração das potencialidades discursivas do audiovisual. 

Essa seria a neotelevisão – neo porque, logicamente, era a novidade da época –, com mais 

canais (no caso europeu, aquele com que Eco tinha contato, as emissoras comerciais 

dividindo o espectro com os canais públicos), logo maior competitividade. É a fase da 

metatelevisão, da linguagem autorreferente e da indistinção entre os gêneros. Também de 

novos formatos, que interpelavam o espectador e convidavam a audiência a participar por 

telefone, contavam com a presença de pessoas “comuns” e do “ordinário” no espetáculo 

televisivo, dessacralizando a TV e firmando um novo contrato com o público, na medida em 

que este, então, seria capaz de perceber o enunciador e as estratégias de enunciação, 

estabelecendo uma relação de confiança com o meio que tudo lhe revelava (ECO, 1984). 

Novamente, no século XXI, a televisão vive um momento de crise frente aos 

meios digitais: conectividade, não-linearidade, hipertextualidade, conteúdo por demanda, 

cultura participativa e tantos outros termos-chave compõem a configuração atual com a qual o 

meio de massa paradigmático do centenário anterior aprende a lidar. A possibilidade de 

multiplicação das telas e da mobilidade, a necessidade de falar para um público cada vez mais 

autônomo e acostumado a uma recepção fragmentada, as chances de complexificar a narração 
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com conteúdos transmidiáticos, os reality shows como formato por excelência caracterizam 

essa fase, que vem sendo tratada por Scolari (2008; 2010) e Gordillo (2009a; 2009b) como 

hipertelevisão
8
. Utilizaremos esse termo para problematizar o contexto atual da televisão 

daqui para frente. 

Vale notar que, a defesa que faremos a seguir, visa antecipar o coro de vozes que 

proclamam o fim da televisão e a supremacia da Internet como meio de comunicação e, dessa 

forma, acrescentar elementos à justificativa do objeto de estudo desta pesquisa – o 

telejornalismo brasileiro. Partimos do princípio de que, como afirma Mario Carlón (in 

CARLÓN; SCOLARI, 2009), precisamos olhar para a televisão não apenas como aparelho, 

mas também e principalmente como programação, prática social e negócio. Ela é meio, mas 

também dispositivo e linguagem e, como esses dois últimos, não morreu – da mesma forma, 

os meios massivos não chegam ao fim, mas chega ao fim a era de hegemonia do broadcasting 

com o compartilhamento cada vez maior do ecossistema midiático (CARLÓN; SCOLARI, 

2009, p. 163). Assim, nossa argumentação se fundamenta numa visão da TV como tecnologia 

e bem de consumo integrante de uma lógica industrial, político-econômica, sócio-cultural, 

textual e, sem dúvida, ideológica, como mídia e suporte, objeto material e simbólico, na 

tentativa de compreender os objetivos das mudanças que o dispositivo cultural e político mais 

relevante da sociedade pós-Segunda Guerra Mundial vem sofrendo na atualidade. 

Carlón acredita na importância da transmissão direta como momento em que 

natureza e cultura se encontram e o espectador tem a oportunidade de ser testemunha da sua 

história (CARLÓN; SCOLARI, 2009, p. 180), discordando, assim, do construtivismo radical 

de Eco. Diz ele:  

 

Não se põe em dúvida o fim da televisão como meio: o que se assinala é que, 

por sua vez, a grande novidade discursiva que a televisão instaurou vai 

persistir, inclusive para além do televisor, graças ao poder representativo 

(espacial) e presentativo (temporal) do direto como linguagem e dispositivo, 

que é algo distinto. (CARLÓN; SCOLARI, 2009, p. 183).  
 

Ele complementa, ainda, a lógica interna da história da televisão desenvolvida por Eco: se a 

PaleoTV se ocupava do mundo exterior e a NeoTV, de si mesma (metatelevisão), a televisão 

atual se ocupa do destinatário, o que, se destrói sua concepção como meio massivo, reforça 

sua permanência como linguagem e dispositivo, bem como a do telespectador.  

                                                 
8
 Também são utilizados frequentemente os termos pós-televisão, de Alejandro Piscitelli (apud CAPARELLI, 

1997), e cibertelevisão (HERREROS, 2004). 
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Seguindo a nomenclatura desenvolvida por Umberto Eco para explicar a 

cronologia da televisão europeia, Inmaculada Gordillo chama de hipertelevisão a televisão no 

contexto dos tempos “hipermodernos”, com a primazia do reality shows como formato e a 

fusão das lógicas informativa e ficcional, seguindo a terminologia de Gilles Lipovetsky (apud 

GORDILLO, 2009b, p. 24-25). Para essa autora, a partir do ano 2000, vive-se o momento de 

aprofundamento da pós-modernidade que exige o prefixo hiper: a hipertelevisão, que segue 

como principal tela da indústria de entretenimento mundial convergindo e convivendo com 

tecnologias mais recentes. Essa passagem modifica as narrativas, que passam a ser marcadas 

pela hibridação entre os gêneros. Contudo, para Gordillo (2009a), a capacidade de 

entretenimento das narrações é uma característica que une todas as sociedades e a televisão se 

mantém, no século XXI, o mais poderoso veículo de narrações em todos os seus gêneros e 

formatos, e por isso perdurará. 

Vale também relembrar a perspectiva de Herreros (2004), para quem a 

convergência de conteúdos da televisão e da Internet, a continuidade da programação do 

noticiário televisivo na web, são questões relacionadas ao domínio do que o autor chama de 

cibertelevisão, caracterizada pela junção entre a comunicação audiovisual e escrita, mais 

aberta à interatividade, saindo do modelo massivo para um modelo mais personalizado, 

conduzido pelos usuários, com potencial de ultrapassar as fronteiras locais e gerar conteúdos 

que podem ser acessados de qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Dessa forma, 

mudam as formas de controle e vigilância, enquanto as formas de comunicação interpessoais 

passam a utilizar os mesmos canais da comunicação “oficial”, regulada por instituições 

(públicas ou privadas) de uma maneira mais fragmentada, gerando novas disputas por espaço. 

Ainda dando os primeiros passos, os conglomerados midiáticos avaliam as vantagens e 

desvantagens de colocar seu conteúdo em rede e como melhor fazê-lo. 

No seu mapeamento do cenário midiático, ele aponta ainda que um primeiro passo 

para o que se chama de interatividade já foi pretensamente dado pela televisão fechada, 

oferecendo ao usuário opções de grade de programação personalizadas, canais diversificados, 

seleção de idiomas, canais exclusivos de compra e venda, entre outros modelos vinculados a 

uma lógica comercial e não de participação efetiva do espectador nos conteúdos 

(HERREROS, 2004). Outra mudança já sentida é a associação das emissoras de televisão e 

dos seus telejornais a portais informativos, que veiculam parte do conteúdo audiovisual 

ampliando com matérias escritas, criando relações com históricos, organizando as 

informações em hiperlinks que auxiliam a contextualização, num campo ainda aberto à 

experimentação tanto das empresas como dos usuários.  
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Para as plataformas de televisão por assinatura, conteúdo web e revistas impressas 

complementam a grade com informações relacionadas aos conteúdos televisivos (críticas de 

filmes, destaques, conteúdo publicitário), modelo bastante diferente da televisão aberta. O 

autor alerta, contudo, para os riscos de “infoxicação” (intoxicação informativa), excesso de 

conteúdos mal relacionados que acaba por superar a capacidade de assimilação dos usuários 

(HERREROS, 2004, p. 161), cabendo aos profissionais jornalistas a seleção ainda mais 

rigorosa das informações, contextualizando, valorizando e hierarquizando, elegendo a melhor 

maneira de transmitir para cumprir a função de comunicar. 

Nesse ponto, chegamos aos dilemas que Henry Jenkins (2009), ao discutir a 

cultura da convergência, identifica nos tempos atuais: os binômios concentração e 

desconcentração econômica, processo corporativo e iniciativa do consumidor, consumidores 

ativos e produtores agressivos sintetizam algumas das maiores preocupações do mercado 

atual. Esse autor percebe a convergência como transformação cultural e não como um mero 

processo tecnológico, e destaca as mudanças “nos cérebros dos consumidores individuais e 

em suas interações com os outros” (HERREROS, 2004, p. 28). Assim, as velhas mídias não 

morreram, o que morreu foi a nossa maneira de se relacionar com elas, esclarece. 

Convergência também é a palavra de ordem para Newton Cannito, para quem 

“em muitos casos do ambiente de convergência, mais do que „concorrer‟ entre si, as diferentes 

mídias se retroalimentam” (CANNITO, 2009, p. 276). Ele prossegue:  

 

Por isso, enfatizamos que a televisão não está com seus dias contados. Ao 

contrário, na era digital a televisão poderá efetivar ainda mais suas 

especificidades. Isso porque a televisão não pode ser definida apenas como 

um aparelho no qual os conteúdos são transmitidos. Não se trata apenas de 

uma plataforma, mas sim de um conteúdo que carrega em si um histórico 

cultural, e por isso mesmo preservará suas características independentemente 

da plataforma em que for exibida. Conforme já exemplificamos antes, a 

internet não deixa de ser internet se a acessamos por meio do celular, do 

mesmo modo que a televisão não deixará de ser televisão se pudermos vê-la 

com ajuda do computador. (CANNITO, 2009, p. 277).  
 

Ele aposta, inclusive, na manutenção do modelo broadcasting, mesmo com uma perda 

significativa de audiência total, sempre terá uma audiência relativamente muito superior a 

qualquer conteúdo de transmissão pela Internet. 

Na mesma linha, Fraçois Jost afirma que “não se deve considerar como um dado 

evidente de determinismo tecnológico que aparelhos, ou aplicativos, ou mesmo 

funcionalidades potenciais produzam, necessariamente, mecanicamente, diria, novos 

comportamentos” (JOST, 2011, p. 94). No entanto, ele prefere, ao invés de falar de 
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convergência (termo que, para ele, teria uma conotação pacífica e agregadora), pensar numa 

luta intermídias, ou seja, em meios que disputam espaço: os jovens não querem mais 

obedecer à rigidez das grades de programação e baixam conteúdos da Internet, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, os produtores de conteúdo audiovisual permanecem os mesmos, sendo 

referência e, ao mesmo tempo, se adaptando à estética web. Além disso, retomando o mito do 

anel de Gyges descrito por Platão – aquele que permite a quem o porta se tornar invisível para 

todos, guardando as faculdades de ver e escutar o que se passa ao redor – Jost enuncia que “as 

invenções tecnológicas passam, mudam, se aperfeiçoam, mas não os fundamentos 

antropológicos: a televisão é fundada sobre um desejo de ubiquidade, de onisciência” (JOST, 

2011, p. 110).  

Em outras palavras, precisamos refletir sobre a utopia reiterada de uma sociedade 

pós-moderna de produtores de conteúdo, ao invés de consumidores. Que grau de “atividade” 

(ou mesmo “ativismo”) dos internautas realmente se percebe no dia a dia? Sem dúvida, a 

participação com comentários, respostas a enquetes, classificação de conteúdos, 

compartilhamentos e curtidas possuem uma significação importante, na medida em que criam 

um fluxo de comunicação paralelo e uma relação com o conteúdo vinculada ao “aqui” e 

“agora” apenas do consumidor. Mas, ao mesmo tempo, esses conteúdos que são comentados, 

curtidos, compartilhados, classificados e ranqueados com muita frequência são produzidos 

pelas mesmas empresas que contratam anúncios publicitários nos intervalos comerciais da 

televisão, bem como as notícias são produzidas pelos mesmos conglomerados midiáticos que 

já possuíam espaço na radiodifusão e no impresso. A lógica de produção de poucos para o 

consumo de muitos se mantém atualmente na Internet, com os devidos méritos aos rompantes 

de produção caseira e aos fóruns segmentados por temas e interesses. 

Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de nos deter mais longamente 

em alguns argumentos relevantes de Carlos Scolari (2008). De acordo com esse teórico, a 

televisão não morre, mas precisa “rearranjar” sua posição no ecossistema midiático, 

dialogando com as novas formas de fruição às quais o público nativo digital está acostumado 

– como a interatividade, o formato em rede, a hipertextualidade e a fragmentação. É dessa 

combinação que emergem os formatos televisivos híbridos nesse momento histórico da 

hipertelevisão. Assim como Gordillo (2009a; 2009b), ele aponta para uma mudança dos 

gêneros televisivos, destacando ainda certa obsessão pela transmissão direta (SCOLARI, 

2008). Essa sobrevivência dos conteúdos televisivos no ao vivo é essencial para perceber o 

papel do telejornalismo para a informação, já que reforça a importância da ideia de 

simultaneidade na fruição do conteúdo televisivo não apenas como uma imposição do meio, 
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mas também com uma forma de que o espectador se reconheça como parte de uma 

comunidade no momento da enunciação: “o espectador não apenas vivencia um determinado 

acontecimento (toma parte) através da transmissão direta, mas vive a própria transmissão 

direta como um acontecimento (do qual toma parte)” (FECHINE, 2008b, p. 83). 

Já em obra em que trata especificamente do fenômeno das hipermediações 

(SCOLARI, 2010), esse teórico argentino radicado em Barcelona faz a crítica da visão utópica 

e acrítica que se tem construído sobre os meios digitais. De acordo com ele, um dos mitos que 

se alimenta desde os anos 1990 sobre a Internet é que esta teria alcançado os 50 milhões de 

usuários em muito menos tempo que a televisão ou o rádio. Essa ideia é desmentida por 

Scolari com dados que situam a adoção da Internet em 1989, ano da abertura comercial da 

rede, e com outra contabilidade dos usuários reais da Internet. Segundo essa análise, à 

exceção do telefone, que levou várias décadas para se estabelecer, a televisão, o rádio e a 

Internet superaram os 50 milhões de usuários em no máximo uma década (SCOLARI, 2010, 

p. 163)
9
. Outro dado importante é o percentual de usuários em relação ao total da população, 

que evoluiu enormemente durante o século XX. Considerando essa relação, os índices de 

adoção do rádio e da televisão naquele momento histórico foram superiores ao da Internet 

(SCOLARI, 2010, p. 166). Assim, mais importante do que analisar dados quantitativos é 

observar a contaminação dos hipermeios com outros meios, a ecologia das interfaces, as 

concatenações sociotécnicas. 

Além disso, Scolari chama a nossa atenção para o fato de que, como qualquer 

utopia, o digital não prescinde de relatos míticos e de discursos que tentam se combinar com 

as análises teóricas científicas para promover, legitimar e estigmatizar os novos meios. Os 

grandes relatos – ou, no caso, do digital, o Grand Récit Numérique – estão mais ativos que 

nunca (SCOLARI, 2010, p. 177), mas é preciso manter o distanciamento crítico necessário à 

compreensão de que cada uma dessas verdades sobre as hipermediações não passam de 

conhecimentos relativos. 

Scolari nota, entretanto, a aparição de estéticas hipertextuais nos meios 

tradicionais – os espectadores desenvolvem novas competências perceptivas e cognitivas e as 

linguagens dos velhos meios se remodelam para atender a um “leitor modelo” acostumado à 

                                                 
9
 De acordo com esse “mito”, o tempo de cada meio para cada meio atingir 50 milhões de usuários nos Estados 

Unidos teria sido de 38 anos para o rádio, 34 anos para o telefone, 13 anos para a televisão e quatro anos para a 

Internet. Contudo, Scolari (2010) aponta que, como meio de comunicação de massa, o rádio nasce em 1920 e 

atinge 50 milhões de usuários em 1930 – logo, em uma década. O telefone realmente levou cerca de 40 anos, 

mas a televisão, que se estabeleceu como meio de comunicação de massa em 1945, já em 1955 atingira 80 

milhões de usuários. Adotada oficialmente como meio de comunicação em 1989, a Internet alcançou 50 milhões 

de usuários em 1998 (ibidem). 
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interatividade e às redes. Isso afetaria, particularmente, a televisão, meio de massa por 

excelência e “sem dúvida, a experiência comunicacional mais impactante do século XX” 

(SCOLARI, 2010, p. 225-226). Se a maior segmentação das audiências e o ritmo fragmentado 

do consumo marcaram a economia televisiva na passagem da paleotelevisão à neotelevisão, a 

década dos computadores e das redes digitais acelera e torna mais agudo esse processo, 

culminando na hipertelevisão, que tem, entre suas características, a multiplicidade de 

programas narrativos, a fragmentação da tela, reforçando a simultaneidade e imitando a tela 

do computador, o ritmo acelerado, a intertextualidade desenfreada, a extensão narrativa e a 

ruptura da sequencialidade. 

Os argumentos aqui apresentados confluem na defesa de que a televisão, enquanto 

sistema complexo – de produção, transmissão e recepção – não morreu nem morrerá tão cedo, 

mas apresenta-se em um momento de transição influenciada tanto por tecnologias digitais, 

como também por novas maneiras de fruição dos espectadores. Se a mudança no polo da 

fruição é acelerada, o extremo da produção, diretamente vinculado às questões políticas e 

mercadológicas que já mencionamos, continua existindo. Ainda se faz e se fará televisão, 

mesmo que para ser assistida em um dispositivo de outro nome, em uma ou mais telas, via 

transmissão por satélite ou cabo, compartilhando com uma comunidade intuída, virtual, ou 

presencial, partilhando o sofá da sala. 

 

2.3 A televisão e o telejornalismo no Brasil 

 

Passamos, agora, para a retomada de alguns importantes fatos históricos da 

televisão e do telejornalismo brasileiro, que contribuirão para a fundamentação teórica desta 

pesquisa. Essa trajetória conta de um veículo que nasceu com ares amadores, tomando 

emprestados profissionais do rádio e roteiristas do ainda incipiente cinema nacional, 

vangloriando comunicadores-empreendedores tão abissalmente distintos quanto 

extremamente ousados como Assis Chateaubriand e Roberto Marinho. Assim, a transmissão 

televisiva começa no Sudeste, primeiro na cidade de São Paulo em 1950, seguida pelo Rio de 

Janeiro (1951), Belo Horizonte (1955) e Porto Alegre (1959). 

Apesar de já ter sido implantada, durante toda a década de 1950 a televisão ainda 

não apresentou uma estrutura “compatível com a lógica comercial” (ORTIZ, 2001, p.47), 

tendo poucos canais e produção regional, restrita ao eixo Rio-São Paulo. A primeira 

transmissão em rede no Brasil foi feita pela TV Excelsior em 1960, para Brasília, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, na cobertura da inauguração da capital federal 
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(HINGST, 2004, p. 30). Também na década de 1960, ocorre o processo de consolidação da 

televisão como veículo de massa. A ambição de integração nacional nasce com a televisão
10

, 

cujos interesses e possibilidades foram ao encontro de todo um cenário político que favoreceu 

seu desenvolvimento. Vale notar também que o Brasil foi o quinto país do mundo e o 

primeiro da América Latina a implantar a televisão. A Rede Globo foi inaugurada em 1965, 

no Rio de Janeiro, e já em 1º de setembro de 1969, nascia o Jornal Nacional, objeto deste 

estudo. 

Se as emissoras surgem em um dos breves períodos democráticos da sociedade 

brasileira, é durante a Ditadura Militar que elas se consolidam e expandem, contando com o 

apoio de um regime que entendia a integração como estratégica dentro da doutrina de 

Segurança Nacional que professava e por isso investiu maciçamente em tecnologia, apoiou e 

financiou as redes (com destaque para a relação polêmica com a Rede Globo), modernizando 

o parque de radiodifusão do país, além de criar a Embratel, em 1965, e um Ministério das 

Comunicações, em 1967. 

 

A Rede Globo cresceu em um momento em que o governo militar agia 

estrategicamente dentro dos conceitos da Doutrina de Segurança Nacional, 

em que o binômio segurança/desenvolvimento era fundamental e uma rede 

de comunicação com o apoio da telefonia e das telecomunicações era 

essencial para proteger as fronteiras do país. (HINGST, 2004, p. 32) 

 

Devemos acrescentar, ainda, a observação de Sérgio Mattos (2010) sobre a 

relevância da doutrina da Escola Superior de Guerra (ESG) para formatar o modelo nacional 

de radiodifusão. A ESG era uma entidade militar de elite responsável por formular a Lei de 

Segurança Nacional e fornecer direcionamentos e estratégias a serem aplicadas durante o 

governo de exceção. Segundo suas orientações, as comunicações deveriam ser priorizadas 

tanto no campo militar, cooperando com empreendimentos ligados ao desenvolvimento e à 

segurança nacional, quanto no psicossocial, usando o sistema de comunicação social 

brasileiro para esclarecer a opinião pública quanto aos problemas nacionais, bem como as 

medidas tomadas pelo governo para resolvê-los (MATTOS, 2010, p. 35).  

Mattos analisa os objetivos do Conselho Nacional de Segurança e da ESG 

relacionados de modo geral aos sistemas de comunicação, a saber: a) integração nacional e 

integridade territorial, com o objetivo de reduzir as diferenças regionais e criar um espírito 

                                                 
10

 Ortiz afirma que as rádios não funcionaram como um centro de integração nacional uma vez que sua produção 

era bastante regionalizada (ORTIZ, 2001, p. 49). Porcello lembra a implantação do Jornal Nacional dentro da 

lógica da integração nacional e ressalta a “profunda relação com o poder, seja ele civil ou militar” durante quase 

60 anos de história da televisão (PORCELLO in VIZEU, 2008, p. 52). 
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nacional, com investimentos na expansão da rede nacional de telecomunicações, por exemplo; 

b) preservação dos valores morais e espirituais da nação e a construção de um espírito 

nacional baseado nas crenças e valores brasileiros, disseminando as ideias da nova ordem 

através dos meios de comunicação de massa, persuadindo, impondo e difundindo os 

posicionamentos oficias e mantendo o status quo após o golpe – “a televisão, pelo seu 

potencial de mobilização, foi mais utilizada pelo regime, tendo também se beneficiado de 

toda a estrutura criada para as telecomunicações” (MATTOS, 2010, p. 39); e, logo, c) paz 

social. 

A Rede Globo foi, assim, a primeira emissora a utilizar o sistema de propagação 

por micro-ondas implantado pela Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) 

naquele mesmo ano de 1969. O Jornal Nacional teria sido criado, então, para competir com o 

Repórter Esso, da TV Tupi, sendo o primeiro programa televisivo brasileiro a ser transmitido 

simultaneamente em várias praças (inicialmente Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e 

Curitiba). Isso potencializava as possibilidades de anúncios publicitários e reduzia os custos 

de produção, já que uma mesma programação era utilizada em várias regiões (RIBEIRO et 

al., 2010, p. 113-114). Mas outras características diferenciavam esse telejornal desde o início: 

conteúdo voltado para a “família brasileira”, linguagem direta e coloquial (destoando do 

modelo radiofônico dos primeiros programas), locução grave e em tom sério, texto lido 

alternadamente por dois apresentadores (agilidade e dinamismo), matérias “testemunhais” 

(com voz dos entrevistados), inserção de notas cobertas (imagens com a voz do locutor), “som 

direto” (depoimentos), graças a equipamentos mais modernos.  

 

O Jornal Nacional surgiu perfeitamente integrado ao processo de 

modernização da linguagem da televisão brasileira, e, sobretudo da Globo, 

nos anos 1970. Estava igualmente sintonizado com as preocupações 

empresariais que marcaram a instauração de uma nova racionalidade de 

produção televisiva, adequada a um contexto de integração nacional. 

(RIBEIRO et al., 2010, p. 115-116) 

 

Já em 1975, 97% dos 10,5 milhões de aparelhos existentes no país estavam na área de 

cobertura da Rede Globo (ibidem). Foi um momento de adequação de interesses – político-

ideológicos dos militares e mercadológicos da emissora –, o que não eliminava de todos os 

conflitos entre o moralismo do Governo e a popularização dos conteúdos pretendida. 

Queremos pontuar, entretanto, a necessidade de compreender esse momento 

histórico e suas repercussões para o bem e para o mal. Em termos de Marilena Chauí (2000), 

observamos o papel da televisão para a difusão massiva do mito fundador – “aquele que não 
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cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e idéias, de 

tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo” 

(CHAUÍ, 2000, p. 5) – da nação brasileira, do “verdeamarelismo”, bem como para o reforço 

do semióforo-matriz da nação
11

, que cumprindo a função de integração nacional através da 

conclamação dos ideais liberais e pequeno-burgueses alinhados com os preceitos do Regime 

Militar. Essa visão analítica sobre a história da televisão e do telejornalismo brasileiro é 

essencial para dotar essa revisão de um espírito crítico, deixando ela de ser mera repetição de 

fatos já exaustivamente discutidos. O conceito de fundação é problemático para Chauí 

justamente porque essa autora se recusa a ver a história como mera sucessão de 

acontecimentos, mas (e aqui, sublinhando a tendência marxista dos seus escritos) busca nela 

um sentido e a percebe num desenvolvimento processual. 

Ao mesmo tempo, não temos a intenção de demonizar nosso objeto de estudo. 

Pelo contrário: diante da relevância deste (já exposta no início deste capítulo) e 

compreendendo a realidade como algo complexo e dinâmico, também não podemos 

compactuar com a visão maniqueísta e simplista que atribui à televisão brasileira (ou a uma e 

outra emissora) uma dose cavalar de culpa por situações econômicas, políticas e culturais das 

quais, se ela foi sujeito ativo em certa medida, também se sujeitou no processo histórico, 

sendo parte interessada e respondendo aos interesses de outras partes. Como nos lembra 

Mattos (2010), a herança da Ditadura Militar para as telecomunicações brasileiras é uma 

televisão na qual os maiores anunciantes individuais desde a década de 1970 são os governos 

federal, estadual e municipal. “Desta forma, o governo brasileiro tem o poder de influenciar 

os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, através de pressões 

econômicas e controle legal” (MATTOS, 2010, p. 42). Dessa forma, a revisão histórica da 

televisão no Brasil visa compreender que situações ela mediou e em que contexto se 

estabeleceram as relações de mediação instauradas, em termos de Jesus Martín-Barbero 

(2006). 

Prosseguindo com a revisão histórica, é importante destacar a rápida ascensão 

desse aparelho de comunicação audiovisual em um país até então essencialmente rural e cuja 

renda da maior parte da população ainda foi, por muitas décadas, proibitiva para adquiri-lo. 

                                                 
11

 O termo semióforo é empregado pela filósofa para se remeter ao uso ideológico do poder simbólico, sendo a 

geratriz de efeitos de significação. “Um semióforo é, pois, um acontecimento, um animal, um objeto, uma pessoa 

ou uma instituição retirados do circuito do uso ou sem utilidade direta e imediata na vida cotidiana porque são 

coisas providas de significação ou de valor simbólico, capazes de relacionar o visível e o invisível, seja no 

espaço, seja no tempo, pois o invisível pode ser o sagrado (um espaço além de todo espaço) ou o passado ou o 

futuro distantes (um tempo sem tempo ou eternidade), e expostos à visibilidade, pois é nessa exposição que 

realizam sua significação e sua existência” (CHAUÍ, 2000, p. 7). 
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Em três décadas, a proporção de domicílios com televisão no país saltou de 4,6% em 1960 

para 71% em 1991, sendo o Sudeste a região que mais possuía televisores, com 84,4% dos 

aparelhos (dados de HAMBURGUER, 1998, p. 453). Ao longo das décadas seguintes, a 

presença do eletrodoméstico nas residências se tornou cada vez mais comum e hoje a 

televisão é o aparelho elétrico presente em mais domicílios no Brasil, como já demonstramos 

com os dados apresentados na abertura deste capítulo.  

Ao mesmo tempo em que é criada uma audiência nacional, que chega a ser a 

sétima maior do mundo ainda em 1980, com 3,1% do total mundial dos espectadores, a 

produção brasileira se fortalece, principalmente com as telenovelas, produto que, se detém 2% 

de horas-audiência em São Paulo em 1963, chega a 22% das horas-audiência em 1977, 

superando as séries estrangeiras, que tinham 17% do horário (ORTIZ, 2001) e se 

estabelecendo como o “programa de maior popularidade e lucratividade da televisão 

brasileira”, segundo Esther Hamburguer (1998, p. 442), até a década de 1990. Para essa 

autora, a televisão, evoluindo concomitantemente a diversas mudanças políticas, econômicas 

e sociais, estabelece padrões de consumo entre as décadas de 1970 e 1990 e,  

 

principalmente por meio das novelas, capta, expressa e alimenta as angústias 

e ambivalências que caracterizaram essas mudanças, se constituindo em 

veículo privilegiado da imaginação nacional, capaz de propiciar a expressão 

de dramas privados em termos públicos e dramas públicos em termos 

privados. (HAMBURGUER, 1998, p. 458) 
 

Aproveitamos para pontuar a relevância histórica das telenovelas na programação nesse 

momento, mas deixaremos para nos aprofundar no histórico da ficção televisiva brasileira no 

capítulo seguinte, no qual abordaremos a relação que se estabeleceu desde o princípio entre os 

gêneros informativo e ficcional. 

Por fim, gostaríamos de observar duas recentes sequencializações históricas da 

televisão brasileira, uma delas empreendida por Sérgio Mattos (2010) e a outra por diversos 

autores relevantes no campo da pesquisa em televisão e telejornalismo no país, organizada por 

Ana Paula Goulart Ribeiro, Igor Sacramento e Marco Roxo (2010). Essas duas perspectivas 

de análise nos ajudarão a situar o telejornalismo nacional na sua relação com os polos da 

produção e da recepção, profissionais e espectadores, e também com as demais forças 

políticas, econômicas, sociais e culturais que contribuíram para que formato se estabelecesse e 

consolidasse como uma das maiores audiências da televisão brasileira. 

Iniciaremos por Mattos (2010), que busca resgatar a história da televisão brasileira 

registrando as influências sócio-culturais, econômicas e políticas que influenciaram direta e 
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indiretamente seu processo de desenvolvimento. Ele observa duas correntes tradicionais de 

pesquisadores da área que analisam a história da televisão: a neomarxista, que trata do 

problema do imperialismo na mídia e defende a teoria da dominação, e a não marxista, 

apregoando o difusionismo e a teoria do ciclo de vida do produto (inovação, expansão, 

maturação e declínio). O autor acredita que as duas tendências se complementam para 

explicar o desenvolvimento da televisão no Brasil e aponta sete fases da televisão no Brasil, a 

saber: 

 

(1) A fase elitista (1950-1964), quando o televisor era item de luxo ao qual 

apenas a elite econômica tinha acesso. Contudo, se no início eram apenas 200 televisores que 

teriam sido contrabandeados por Assis Chateaubriand, o aparelho foi rapidamente 

massificado, e ao final da década de 1960 já havia mais de quatro milhões de televisores no 

país. Duas importantes características da televisão brasileira já podem ser notadas nesse 

início: a dependência da publicidade para seu financiamento (os programas recebiam o nome 

dos patrocinadores, a exemplo do famoso Repórter Esso, de 1952-1970) e o conteúdo 

direcionado para programas populares com vistas à expansão da audiência (o Ibope já existia 

então), principalmente a partir da década de 1960. Também os dois programas pilares da 

televisão brasileira acompanham o seu surgimento: o primeiro telejornal foi veiculado dois 

dias após a inauguração da primeira emissora e a primeira telenovela, “Sua vida me pertence”, 

apenas um ano e dois meses depois da primeira transmissão televisiva, antes mesmo da 

chegada do videotape (MATTOS, 2010, p 90-91). 

 

(2) A fase populista (1964-1975), quando a televisão era símbolo da modernidade 

e boa parte da sua programação consistia em programas de auditório. Mattos destaca nesse 

período a dualidade entre as influências governamentais e a estrangeiras na programação 

televisiva brasileira. Por um lado, o Regime Militar, ancorado na lógica desenvolvimentista e 

de integração nacional, realizava investimentos maciços para expandir a rede de transmissões 

e aumentar o número de emissoras no país, exigindo como contrapartida conteúdos que não 

“ferissem” os ideais do governo (culminando com a censura a partir do Ato Institucional de 

número 5, o AI-5, em 1967) e que fossem voltados para objetivos culturais e educativos. 

Contudo, foi nesse momento em que os “enlatados” estrangeiros, principalmente norte 

americanos, dominaram a programação, chegando a 50% das horas de transmissão nos seis 

primeiros anos ditatoriais – na década de 1970, predominava a tríade novelas, enlatados e 

programas de auditórios (MATTOS, 2010, p. 103), uma vez que as notícias televisivas 
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perdiam para o rádio em termos de instantaneidade – bem como as multinacionais respondiam 

pelos maiores investimentos de publicidade em televisão, ainda que o governo fosse o maior 

anunciante individual. Paradoxalmente, na medida em que fortalecia o nacionalismo, o 

Governo Militar enfraquecia a programação regional e local, num momento em que 

movimentos como o Cinema Novo viviam seu ápice (MATTOS, 2010, p. 97). O autor avalia 

esse momento na mídia brasileira em analogia ao desenvolvimento industrial: com foco 

nacionalista, mas altamente dependente de tecnologia e capital externos. Também foi nesse 

período que, contrariando a legislação vigente, a Rede Globo firmou o famoso acordo de 

cooperação técnica e financeira com a Time-Life (EUA). 

 

(3) A fase do desenvolvimento tecnológico (1975-1985), quando as redes de TV 

se aperfeiçoaram e começaram a produzir seus próprios programas, devido aos estímulos de 

órgãos oficiais do Governo Militar que defendiam uma programação mais nacional, tanto no 

discurso quanto na prática, com linhas de crédito, isenções fiscais e coproduções com 

emissoras oficiais (MATTOS, 2010, p. 114). Um caso emblemático da época é o da Rede 

Globo que, já dominando o mercado nacional, lançou seus produtos internacionalmente e já 

em 1979 exportava seus programas para mais de 90 países. É também nesse momento que o 

AI-5 é revogado, marcando o fim da censura aos meios de comunicação; que o caráter 

nacional das redes de televisão se fortalece, transmitindo uma programação padronizada para 

mais de 70% dos lares brasileiros, com destaque para o nascimento das redes SBT e 

Manchete; e por fim é o período em que os investimentos publicitários em televisão se 

solidificam, representando 60% do total gasto pelos anunciantes. 

 

(4) A fase da transição e expansão internacional (1985-1990), durante a Nova 

República, na qual se intensificam a exportação dos programas brasileiros, especialmente pela 

Rede Globo. Essa fase é marcada pela Constituição de 1988, que regulamentava as concessões 

de canais de televisão, agora feita por licitação e aprovada pelo Congresso Nacional e não 

pelo poder Executivo, entre outras mudanças nos critérios de outorga, revogação da censura e 

preconização de conteúdo educativo, cultural e informativo para utilização do espectro 

público de radiodifusão. Logo antes da promulgação da Carta Magna, contudo, o autor 

identifica a ação de José Sarney “distribuindo” canais para seus aliados políticos, prática que 

teria sido repetida nos governos Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, com 

finalidade de barganha. 
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(5) A fase da globalização e da TV paga (1990-2000), quando a televisão se 

adapta aos novos rumos da democratização e enfrenta novos problemas, tanto econômicos 

quanto éticos. O autor discute a inserção da TV a cabo no Brasil e sua regulamentação como 

um momento de potencial democratização e regionalização do conteúdo da televisão, que 

acabou não dando os resultados esperados. Pelo contrário, com a queda da audiência sentida 

pela TV aberta, os programas resvalaram para o que Mattos qualifica como “baixaria” 

“grostesco” e “mau-gosto” com o objetivo de atrair a nova massa de telespectadores advindos 

das classes D e E após os anos 1990 (Plano Real), o que motivou críticas de vários setores do 

governo, da sociedade civil organizada e da Igreja. O autor faz uma análise também do 

ingresso de capital estrangeiro nas emissoras nacionais (limitado por lei a 30%) e dos lucros 

na Rede Globo com a exportação de telenovelas, conteúdo considerado por Mattos bem aceito 

entre as camadas mais populares sem pender para a baixaria excessiva (MATTOS, 2010, p. 

148-149). 

 

(6) A fase da convergência e da qualidade digital (2000-2010), quando o 

sistema digital é adotado no país, devendo substituir o analógico até 2016. Nesse momento, 

há grande expectativa em torno da interatividade entre os veículos de comunicação, 

especialmente televisão e Internet, bem como é o momento da implantação da TV digital no 

Brasil e de debates que vão desde a escolha do modelo (europeu, americano ou japonês, este 

último prevalecendo) até as potencialidades da convergência e a necessidade de uma 

legislação que integre os meios de comunicação. 

 

(7) A fase da portabilidade, mobilidade e interatividade digital (2010-?), na 

qual o autor preconiza que o mercado de comunicação e o modelo de negócios deverão se 

adaptar em função das novas mídias, cabendo a televisão a produção e distribuição de 

conteúdo. Mattos dá um enfoque especial à telefonia celular, destacando que, em 2009, o 

número de aparelhos já era o dobro do de televisores no país. Ele comenta a disputa entre 

operadoras (que querem lucrar com a distribuição de conteúdo) e emissoras (que querem 

manter o controle do mercado, da produção à transmissão) e conclui com a centralidade da 

convergência digital para os novos modelos de comunicação que estão sendo construídos 

atualmente no país
12

. 

 

                                                 
12

 A discussão que travamos na seção anterior diz respeito a essa fase da convergência, ampliando o fenômeno 

num contexto internacional de modificações tecnológicas e cognitivas (cf. capítulo 2.2). 
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Outra cronologia da televisão brasileira obedece ao critério de décadas, 

sublinhando as principais características de cada momento (RIBEIRO et al., 2010). Diante 

dos ainda escassos estudos históricos sobre a televisão brasileira – que os autores classificam 

em “generalistas”, que perdem de vista os detalhes e processos, e os “particularistas”, que 

tendem a desconsiderar o contexto, é feita a opção metodológica de analisar os laços 

indissolúveis entre as dimensões “internas” e “externas” da televisão brasileira discutindo 

marcos históricos da programação televisiva nacional que permitam fazer essa articulação 

(RIBEIRO et al., 2010, p. 8). Dessa forma, a mídia é observada em suas múltiplas facetas: 

social, política, econômico, cultural, discursiva, estética, produtiva, profissional e tecnológica. 

Assim, são identificadas as seguintes configurações históricas: 

 

(1) Anos 1950: a televisão em formação, período marcado pela aventura e pelo 

improviso, além do alto custo do aparelho, da limitada amplitude social, da inédita 

experiência de ver TV e da adaptação dos programas de rádio e peças de teatro ao meio 

televisivo. É o momento em que é construída a “estrutura de sentimento” do público, 

representado a princípio como massa, diante desse meio que levaria para a casa das pessoas 

realidades antes improváveis de serem vivenciadas através das suas imagens, além de dialogar 

com o conceito de “privatização móvel” – ver as imagens em movimento sem sair de casa, 

fazer parte do mundo real no comodismo do seu sofá. A imaginação televisual pré-concebida 

antevê o telespectador individual como algo entre o público e o privado, uma situação 

qualitativamente nova, na análise da autora (BARBOSA in RIBEIRO et al., 2010, p. 26-27). 

Também é o momento de aprender com as experiências do rádio e do teatro, com destaque 

para a experiência do teleteatro como formato no qual eram adaptadas obras primas da 

literatura ou do teatro “à comoção de maiores e heterogêneas platéias” (RIBEIRO et al., 2010, 

p. 41). 

 

(2) Anos 1960: a televisão em ritmo de popularização, quando, após os 

primeiros dez anos de existência, a televisão brasileira torna-se mais profissional, com 

produtores, artistas e especialistas, além de novos ídolos musicais. É o prenúncio da 

massificação televisiva e a formatação da indústria cultural no Brasil, paralelamente a um 

momento de tensão política – a Ditadura Militar. Para Alexandre Bergamo (in RIBEIRO et 

al., 2010, p. 59-82), é nesse momento em que é criado um modo de fazer televisão, com uma 

grade de programação conectada com a rotina familiar e com gêneros próprios, como a 

teledramaturgia, formando uma camada de produtores culturais do meio e visando um perfil 
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de público que não era nem aquele do rádio, nem do teatro, nem do cinema – era o povo, 

assim como o imaginavam os anunciantes. Também é a era dos festivais de canção, fenômeno 

que, para Marcos Napolitano (in RIBEIRO et al., 2010, p. 87), marca a transição no Brasil da 

paleotelevisão (dos programas de auditório) para a neotelevisão (da teledramaturgia), além de 

ser o momento de um embate político-ideológico vivenciado pós-Golpe Militar, com um 

retorno ao popular que não queria se prestar ao nacionalismo do regime. Essa fase também é 

caracterizada pela fluidez das fronteiras entre os nichos de consumidores, na perspectiva de 

um público formado pelas classes médias (B e C), catalisando a faixa etária consumidora 

dessa nova MPB, bem como por um fenômeno do “entrecruzamento de séries culturais 

diferentes”, ou seja, pela adoção de códigos e linguagens próprios do rádio em concomitância 

com o desenvolvimento daqueles próprios da televisão, visando agregar audiência.  

 

(3) Anos 1970: a televisão em tempo de modernização, década marcada pelo 

início da hegemonia da Rede Globo dos pontos de vista estético e comercial. Também foi um 

momento de experimentação num contexto de tensão entre formatos antigos e modernos e de 

consolidação da TV como meio de comunicação de massa, abrindo o debate acerca do seu 

papel social e lançando o dilema entreter versus conscientizar. Ana Paula Goulart Ribeiro e 

Igor Sacramento destacam a TV Excelsior, criada em julho de 1960, como primeira a ser 

administrada com uma “visão empresarial moderna” que incluía a racionalização nos níveis 

da produção, programação e gestão de negócios, com destaque para a primeira telenovela 

diária, para a horizontalização e verticalização da grade de programação (programas diários 

em horários fixos) e para a preferência pela linguagem coloquial e pelas temáticas nacionais 

(in RIBEIRO et al., 2010, p. 109). Mas a partir dos anos 1970, graças à parceria com o grupo 

Time-Life para a profissionalização da produção e da programação e o apoio (que já 

mencionamos) do Governo Militar, a Rede Globo assume a liderança que vai seguir pelas 

quatro décadas seguintes. Também um marco dessa década é, segundo Regina Mota (in 

RIBEIRO et al., 2010), o programa Abertura, dirigido e eventualmente apresentado por 

Glauber Rocha na TV Tupi durante o ano de 1979, que marcou o retorno da crítica política à 

televisão brasileira e a ampliação das possibilidades estéticas do meio. 

 

(4) Anos 1980: a televisão em transição democrática, época que conta da 

televisão brasileira no processo redemocratização no país. Foi o momento do retorno aos 

programas populares, tanto jornalísticos como humorísticos e de auditório, reacendendo a 

crítica à qualidade do que era veiculado na TV. As emissoras tentam combinar popular e 
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moderno e o SBT se posiciona como opção “popular de qualidade” diante da Rede Globo, 

mais conectada à juventude. Maria Celeste Mira fala da ascensão do SBT enquanto projeto 

pessoal de Sílvio Santos, lançando mão de programas sensacionalistas como o Aqui Agora, 

sinaliza também Marcos Roxo (in RIBEIRO et al., 2010). Na teledramaturgia brasileira, o 

programa “Armação Ilimitada”, da Rede Globo, é revelador da mudança na caracterização do 

jovem pelas emissoras – agora menos engajado do que aquele fã dos festivais de música dos 

anos 1960 e mais formatado midiaticamente, reforçando a cultura do consumo (RIBEIRO et 

al., 2010, p. 198). 

 

(5) Anos 1990: a televisão em divergência, década marcada pela reconfiguração 

do mercado televisivo a partir da segmentação dos canais, da TV a cabo, do videocassete e da 

digitalização. A programação das emissoras SBT, Manchete e TV Globo dão mostras da crise 

vivida pela televisão aberta. “A disputa pela audiência, diante do maior número de emissoras 

e redes e da migração progressiva para a televisão fechada dos estratos socioeconômicos mais 

elevados, levou à queda na qualidade da programação, proliferando a exploração humana”, 

apontam Valério Cruz Brittos e Denis Gerson Simões (in RIBEIRO et al., 2010, p. 231), que 

afirmam ainda que até o Jornal Nacional desse período teria priorizado o sentimentalismo, os 

dramas humanos e o mundo animal, em detrimento de notícias consideradas “sérias”, como 

política. Já Beatriz Becker destaca o caso de sucesso da telenovela “Pantanal”, cujos 

resultados de audiência teriam impactado no próprio modelo de programação televisiva 

implantado pela Rede Globo, “baseado no entretenimento e na informação jornalística, que 

privilegiou o telejornalismo como um gênero estratégico na grade das emissoras para tentar 

garantir audiência e credibilidade” (in RIBEIRO et al., 2010, p.239). O gênero teria recebido 

maiores investimentos também por estar cada vez mais envolvido nas principais decisões do 

país na passagem dos anos 1980 para 1990. Também Kléber Mendonça comenta a estratégia 

do programa “Linha Direta” da Rede Globo relacionando-o ao processo de “adaptação 

crescente do jornalismo à ideia de espetáculo que tem norteado os caminhos dos meios de 

comunicação de massa” (in RIBEIRO et al., 2010, p. 261). 

 

(6) Anos 2000: a televisão em convergência, dizendo respeito ao momento ainda 

atual do avanço da digitalização, expandindo a televisão e modificando as formas de desfrutar 

do seu conteúdo, agora também presente na Internet. As empresas de comunicação ampliam 

seus negócios com o modelo “transmídia” – a associação de cinema e televisão e os reality 

shows exemplificam esse momento. Para Yvana Fechine e Alexandre Figueirôa (in RIBEIRO 
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et al., 2010, p. 281-282), a digitalização das plataformas e a intensificação dos fluxos 

transmidiáticos internacionais provocam tanto modificações nas estratégias de mercado 

quanto nos conteúdos veiculados. Seria, pois, o momento da pervasividade na ficção 

televisiva, ou seja, de uma “produção de conteúdos que migram de suportes ou que criam 

subprodutos, ou até mesmo complexificam-se em outras mídias, já que essas não se 

encontram ainda totalmente convergias”, conforme avaliam Ana Sílvia Médola e Léo Vitor 

Redondo (in RIBEIRO et al., 2010, p. 314). 

 

Percebe-se, então, que as duas reconstituições históricas da televisão brasileira 

destacam a influência política e econômica no Regime Militar como marco da década de 

1970, inclusive para o próprio nascimento da Rede Globo como emissora hegemônica no 

cenário nacional, bem como destacam também esse momento de convergência atual devida à 

digitalização como uma circunstância que impõe desafios aos meios de comunicação 

tradicionais, conforme discutimos neste capítulo. Essa avaliação é relevante para dotar as 

conclusões da análise que será aqui desenvolvida em torno do Jornal Nacional das devidas 

dimensões, compreendendo que não se trata apenas de algo pontual ou desconexo de uma 

realidade histórica particular que nos conta de uma emissora que adquiriu e consolidou sua 

relevância nos últimos 40 anos, sendo protagonista da constituição da própria identidade 

nacional brasileira, além de referência fundamental no cotidiano de milhares de pessoas. Essa 

percepção historicamente situada é fundamental para a linha de estudo fundamentada na 

teoria da construção social da realidade, que abordamos a seguir. 
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3 TELEJORNALISMO E CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE 

 

Além da relevância histórica e social que procuramos evidenciar no capítulo 

anterior, estudar o telejornalismo brasileiro demanda também uma reflexão aprofundada sobre 

o papel que o gênero exerce para a formação de uma sociedade mais crítica, com cidadãos 

mais bem informados e conscientes. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de perceber para 

quem os rostos mais conhecidos do jornalismo se dirigem ao estruturar o noticiário – que 

ideia de “povo brasileiro” procuram espelhar, o que crêem que seja mais ou menos relevante, 

o que entendem que pode ou não interessar aos espectadores, o que julgam que deve ser 

transmitido no horário nobre da televisão brasileira. 

As respostas para essas reflexões não são dadas pelo dono da empresa, pelo 

anunciante ou pelo editor – em outras palavras, não são uma determinação pura e simples de 

instituições ou indivíduos que ocupam posições de poder. Acreditar nisso é reduzir a 

complexidade do campo jornalístico a um nível simplista e a capacidade de interpretação do 

público a um patamar desrespeitoso. Também seria equivocado justificar as escolhas 

cotidianas do jornalismo a uma estrutura pronta, a um conjunto de regras objetivas e 

imutáveis, à lógica do “sempre foi assim e sempre será”. Se não acreditamos na dinâmica 

social de mudança, para quê, então, desperdiçar esforços na reflexão das práticas e de suas 

significações? 

Para evitar tais armadilhas teóricas é que optamos por um caminho 

epistemológico de viés construcionista. Neste capítulo, nos dedicaremos a diferenciar essa 

linha de pensamento de outros paradigmas e elencar as contribuições que ela pode trazer ao 

estudo do telejornalismo, objeto que se torna ainda mais rico quando compreendido a partir 

das relações entre representar e ser representado, interiorizar o que foi exteriorizado e 

exteriorizar sua interioridade, compor a realidade quando se está imerso nela, sendo também 

seu produto – problemáticas dialéticas caras aos teóricos da construção social da realidade. 

Tentaremos empreender, portanto, uma abordagem crítica do papel do noticiário 

televisivo para a construção social da realidade, preocupando-nos em estabelecer relações 

entre as escolhas cotidianas do telejornalismo e a “visão de mundo” predominante na 

sociedade brasileira, compreendendo suas mútuas influências e chamando atenção para suas 

possíveis repercussões. Para isso, partiremos de uma revisão teórica da sociologia do 

conhecimento, que abriga não apenas os teóricos construcionistas como também importantes 

contribuições fenomenológicas, estruturalistas e marxistas para a interpretação dos fenômenos 

sociais. Também nos dedicaremos, particularmente, à teoria da ação de Pierre Bourdieu, 
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pensador que fundamenta nossa visão do jornalismo como um campo, o que modifica 

profundamente as possibilidades de interpretação das suas práticas. Por fim, nos ocuparemos 

da noção de representações sociais, diretamente relacionada à perspectiva construcionista, que 

não apenas reforça nossa forma de compreender a realidade como também esmiúça a 

dinâmica de circulação e sedimentação dos conceitos na sociedade para a qual os meios de 

comunicação possuem papel fundamental. Nesse percurso, procuraremos estabelecer um 

diálogo entre teoria sociológica e as preocupações próprias da comunicação, desenhando uma 

justificativa teórica para a relevância da pesquisa na área e lançando bases para reflexões que 

pretendem ser desenvolvidas na análise do corpus. 

 

3.1 Da sociologia do conhecimento à construção do real 

 

Para pensar em termos de construção social da realidade é preciso, inicialmente, 

compreender as raízes dessa linha teórica oriunda da sociologia do conhecimento. No 

momento pós-Revolução Industrial, muitos teóricos se voltaram para a reflexão em torno dos 

“erros” cometidos na compreensão da realidade social, passando a reconhecer a influência que 

o mundo exterior exerce sobre as concepções subjetivas e tentando dar conta não apenas da 

relação homem-natureza, mas também e principalmente das relações intersubjetivas. A 

sociologia do conhecimento nasce como estratégia de conciliação, se voltando para o estudo 

das condições sociais de produção de conhecimento (BURKE, 2003). Já com Weber e 

Scheller, a sociologia passa a se preocupar com o contexto, em “situar” socialmente as ideias, 

visões de mundo e “estilos de pensamento”, mas é partir da publicação da obra “O problema 

de uma Sociologia do Conhecimento” por Karl Mannheim, em 1920, que esse ramo da 

sociologia se consolida, tendo como quadro de referência o materialismo histórico e 

conseguindo incorporar ainda tendências do idealismo alemão e da fenomenologia.  

Para Mannheim, os interesses sociais de um dado grupo deixam seus membros 

mais “sensíveis” a certas questões sociais. Adepto, como já dito, do materialismo histórico, 

ele percebe no pensamento de Marx uma transição fundamental da concepção da ideologia 

como algo particular para uma visão total, vislumbrando as raízes da possibilidade de uma 

ciência que conseguisse traçar as limitações sócio-históricas das doutrinas filosóficas e 

políticas de uma época. Para ele, no entanto, Marx não conseguiu aplicar a crítica que fez do 

sistema burguês de pensamento à sua própria ideologia – e seria essa transição entre a 

formulação especial de Marx para uma formulação geral que ele se propunha a fazer. 

Resumidamente, o método da sociologia do conhecimento “explora a dependência funcional 
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de cada posição intelectual da realidade diferenciada do grupo social que lhe está subjacente, 

e que se coloca a tarefa de retraçar a evolução das várias posições” (MANNHEIM et al., 1967, 

p. 98). Essa noção, contudo, traz o problema epistemológico clássico do historicismo radical – 

o relativismo, que Mannheim tenta vencer pela ideia do “relacionismo” (THOMPSON, 2009). 

Entre os anos 1930 e 1960, surge uma “segunda geração” dessa corrente teórica 

(BURKE, 2003). Nessa fase pós-Mannheim da sociologia do conhecimento, se situam a 

antropologia de Claude Lévi-Strauss, a história da ciência de Thoman Khun, a filosofia de 

Michel Foucault, a teoria dos establishments científicos de Norbert Elias, a discussão de 

conhecimento, interesses humanos e esfera pública de Jürgen Habermas, a prática teórica de 

Pierre Bourdieu e também Peter Berger e Thomas Luckmann com sua construção social da 

realidade. Nesse momento, há uma ênfase nos processos de aquisição e transmissão de 

conhecimento, uma inclusão e valorização dos conhecimentos práticos, locais e cotidianos, 

um maior interesse pela microssociologia e pela antropologia e uma atenção especial a 

aspectos como classe social e geração, somados aos elementos de gênero e da geografia. 

Também entre os autores que se destacaram por relacionar conhecimento e 

realidade social, elementos cognitivos e agir prático, Crespi e Fornari (2000) citam George 

Mead e sua concepção de que a unidade subjetiva (self) e a mente se constituem no interior do 

processo social de comunicação intersubjetiva, na partilha de significados comuns; Edmund 

Husserl e seu método fenomenológico transcendental neokantiano, que criticava a ideia 

positivista de ciência e entendia que a compreensão do mundo se dava na relação com o outro; 

Alfred Schütz, que inspirou Berger e Luckmann ao afirmar que a realidade seria resultado de 

um intercâmbio comunicativo entre os atores sociais e que os comportamentos sociais 

poderiam ser codificados em tipificações, devido aos significados culturais partilhados; e o 

próprio John Searle, com a teoria da verdade como correspondência entre fatos e enunciados e 

a afirmação de que “há uma realidade totalmente independente de nós” (SEARLE, 1997, p. 

22). Esses e outros teóricos compõem o extenso arcabouço de uma tendência a compreender 

que toda forma de conhecimento, seja ele comum ou científico, se relaciona com o contexto 

sóciocultural no qual esse conhecimento se desenvolve, que as atividades cognitivas e 

interpretativas dos atores sociais são constitutivas da realidade social e que a construção 

social da realidade resulta de contínuos processos de criação, produção e reprodução dos fatos 

institucionais, que subsistem com base nas crenças e na intencionalidade coletiva, bem como 

na observância prática das regras que os constituem (CRESPI; FORNARI, 2000). 

A teoria da construção social da realidade é, pois, uma linha de pensamento que 

apreende a realidade social como algo construído e não dado ou natural. O livro cujo título dá 
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nome a essa teoria foi escrito em 1966 por Berger e Luckmann, com a especificação “tratado 

de sociologia do conhecimento”. Alunos de Schütz e iniciados na fenomenologia de que já 

tratamos no capítulo anterior, esses autores escrevem uma obra com a meta ambiciosa de 

discutir de que modo a realidade é socialmente construída no cotidiano, a partir de três 

postulados: a sociedade existe como realidade objetiva e submete o indivíduo ao poder; já 

enquanto realidade subjetiva, a sociedade se estabelece na alteridade, ou seja, na relação do 

sujeito com o outro; e o fundamento para o conhecimento do mundo da vida é a linguagem. 

O livro é dividido em três partes. Num primeiro momento, o foco é na 

fundamentação do conhecimento na vida cotidiana, que seria, conforme postula a sociologia 

do conhecimento, a “realidade primordial”, ordenada pela linguagem (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 38). É a linguagem que permite a intersubjetividade, ou seja, a 

partilha de significados entre sujeitos que fazem parte desse mundo comum com o qual todos 

nós lidamos. Um dos elementos coercitivos dessa vida cotidiana real e objetiva é a própria 

temporalidade, que nos obriga a lidar com a facticidade das coisas, com uma realidade cujo 

tempo perdura enquanto o nosso é finito (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 44-46).  

A interação social na vida cotidiana busca padrões ou tipificações (bem de acordo 

com a fenomenologia schutziana) que conduzem nossa maneira de agir com o outro. O fato de 

ser uma interação direta ou indireta, com menores ou maiores graus de importância e 

intimidade, por exemplo, vai influenciar nesses padrões socialmente compartilhados. “A 

realidade social da vida cotidiana é, portanto, apreendida num contínuo de tipificações, que 

vão se tornando progressivamente anônimas à medida que se distanciam do „aqui e agora‟ da 

situação face a face” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 52), enunciam, o que leva à seguinte 

definição da estrutura social: “é a soma dessas tipificações e dos padrões recorrentes de 

interação estabelecidos por meio delas” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 52). 

A própria linguagem é utilizada como exemplo de tipificação: ela consegue se 

desprender das situações face a face, sendo capaz de estabelecer sentidos mais gerais. Ao 

mesmo tempo, a linguagem se origina e referencia na vida cotidiana, logo, nas experiências 

de sujeitos individuais, “continuamente reunidas em ordens gerais de significados, objetiva e 

subjetivamente reais” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 59). É através dela que partilhamos 

um acervo social comum de conhecimento disponível, que eles chamam de capital social de 

conhecimento. Esse conhecimento seria estruturado em termos de conveniências determinadas 

pelos interesses pragmáticos do sujeito ou por sua situação geral na sociedade. “A distribuição 

social do conhecimento começa assim com o simples fato de não conhecer tudo que é 

conhecido por meus semelhantes, e vice-versa, e culmina em sistemas de perícia 
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extraordinariamente complexos e esotéricos” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 68). 

A segunda parte do livro é dedicada à observação da sociedade como realidade 

objetiva, partindo do princípio construcionista de que a ordem social é produto da atividade 

humana em processo de exteriorização. Os seres humanos, em socialização permanente, 

adotam hábitos, ou seja, padrões nas suas atividades que visam à economia de esforços, 

liberando-os para decisões mais importantes, para a deliberação e a inovação (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 77-78). As instituições surgem da tipificação das ações habituais e 

exercem formas de controle social, sendo experimentadas como dotadas de uma realidade 

própria e exterior aos indivíduos. No entanto, o que se observa, segundo esses autores, é um 

processo dialético: a sociedade é um produto humano e, ao mesmo tempo, uma realidade 

objetiva, e o homem é um produto social (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 87). 

Há, no entanto, uma necessidade de legitimação constante desse mundo 

institucional, conseguida principalmente pela linguagem. No curso da socialização, o 

conhecimento apreendido é o intermediário na dialética da apreensão da realidade social 

objetivada e da produção contínua dessa realidade (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 94) – 

as experiências são sedimentadas pelos indivíduos e tornadas tradição por meio da linguagem, 

ou seja, configuram o conhecimento que contribui também para legitimar as instituições 

sociais através das gerações.  

Para explicar a influência das instituições nas práticas dos indivíduos, os autores 

utilizam a noção de papéis sociais – quando um segmento da personalidade se objetiva em 

termos de tipificações socialmente válidas, o indivíduo assume um “eu social” que difere do 

seu “eu total”, podendo inclusive se contrapor a ele. Assim, “as instituições incorporam-se ao 

comportamento dos indivíduos por meio de papéis” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 103). 

O marxismo aparece como influência no pensamento desses autores quando apontam a 

reificação, ou seja, a transformação de conceitos abstratos em realidades concretas, como 

estratégia comumente usada para legitimar e conservar instituições e papéis sociais (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 124-126). É assim que esses autores já apontam a existência de 

formas de dominação social, que ocorrem em vários níveis e através de diversos mecanismos, 

todos eles não-naturais, ou seja, fruto da ação social humana. 

Por fim, a sociedade como realidade subjetiva é alvo de reflexão na terceira parte 

da obra, na qual os autores postulam que, sendo a sociedade uma realidade ao mesmo tempo 

subjetiva e objetiva, qualquer análise dela deve levar em conta os momentos de exteriorização, 

objetivação e interiorização, que devem ser vistos não como sequenciais, mas em uma relação 

dialética e simultânea. 
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As maiores influências seriam sofridas pelo indivíduo nos estágios iniciais de 

socialização – a chamada socialização primária, na infância, quando o indivíduo é inserido 

nos seus primeiros ambientes sociais. Nesse primeiro momento, o processo de interiorização 

se sobrepõe aos processos de objetivação e exteriorização, e o indivíduo define a sua própria 

identidade. Ao mesmo tempo, na relação com o outro, a realidade se objetiva e quando o 

outro generalizado se cristaliza, o mundo subjetivo e o mundo objetivo do indivíduo passam a 

corresponder – ele apreende a realidade exterior como correspondente da sua realidade 

interior e passa a lidar com ela dessa forma, como verdadeira. Ele se torna, assim, um 

membro efetivo da sociedade, contudo em permanente processo de socialização e, portanto, 

de subjetivação e objetivação, explicam os teóricos. “A socialização nunca é total nem está 

jamais acabada” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 184).  

Já a socialização secundária como um processo que pode ser realizado por órgãos 

institucionais especializados (escolas, universidades, igrejas, etc.), pela tradição (os mais 

experientes passam os conhecimentos aos novatos), a depender da complexidade da 

distribuição social de conhecimento numa certa sociedade. Na socialização se revelam os 

processos de conservação e transformação da realidade subjetiva, aquele sendo o mais 

frequente justamente pela necessidade de reforço contínuo das realidades secundárias, nunca 

totalmente apreendidas pelos sujeitos. Para Berger e Luckmann, “o veículo mais importante 

da conservação da realidade é a conversa” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 202), o que 

mais uma vez reforça o poder da linguagem já destacado por esses autores.  

A ideia de conservação se relaciona à possibilidade oposta de transformação da 

realidade. Os autores optam, entretanto, pelo termo alteração, uma vez que compreendem que 

a realidade total nunca será transformada, mas os sujeitos podem viver alterações de “mundos” 

e ambientes, o que exige processos de ressocialização, ou seja, reinterpretação do passado do 

sujeito para se adequar a uma realidade presente e, assim, ser apreendido (BERGER; 

LUCKMANN, 2009, p. 208). 

A identidade é o elemento-chave da realidade subjetiva e existe em relação 

dialética com a sociedade: ela é formada por processos sociais – derivados da estrutura social 

–, também mantidas ou modificadas pelas relações sociais e, ao mesmo tempo, é capaz de agir 

sobre a estrutura social (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 228). O homem, enquanto animal 

e ser da natureza, é também organismo, cujas possibilidades biológicas limitam e são 

limitadas pela realidade social. “Na dialética entre a natureza e o mundo socialmente 

construído, o organismo humano se transforma. Nesta mesma dialética o homem produz a 

realidade e com isso se produz a si mesmo” (BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 241). 
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Entendemos que esses três eixos propostos por Berger e Luckman – realidade 

objetiva, realidade subjetiva e linguagem – são, para o pesquisador de comunicação que adota 

a perspectiva construcionista, guias para a observação e discussão do objeto que se revelam de 

grande aplicabilidade na análise do telejornalismo. Compreender a interiorização que 

vivenciam os indivíduos na construção das realidades subjetivas e a percepção dos meios de 

comunicação como instituições fortemente atuantes na socialização secundária reforça a 

necessidade de estudar aqueles veículos com maior representatividade para uma determinada 

sociedade – no caso brasileiro, a televisão – e discutir os fenômenos a eles relacionados como 

algo mais que pontual. É preciso, como sinalizam esses autores, estar atento ao binômio 

conservação-alteridade que é a marca da socialização, ora atuando para reforçar as percepções 

de mundo do sujeito, ora apresentando possibilidades de reinterpretação e fomentando uma 

mudança significativa (ou seja, de apreensões de sentido) em larga escala. 

Pensar a linguagem como forma de conhecimento do mundo cotidiano e 

tipificação da realidade exterior, intermediando a relação entre esta e a interioridade do sujeito, 

também terá repercussões metodológicas importantes na pesquisa. A atenção a esse segundo 

ponto eleva a análise do que é dito pelos jornalistas – a escolha dos termos, a formulação das 

frases, a repetição de palavras, etc. – que independe da adoção da Análise do Discurso como 

método. Ou seja, ainda que esse estudo não esteja diretamente relacionado a esse campo da 

linguística que observa construções ideológicas presentes no texto, a construção social do 

discurso é uma preocupação da teoria da construção da realidade que não pretendemos deixar 

de lado. 

Finalmente, ter em mente a existência de uma realidade objetiva 

permanentemente exteriorizada pelos sujeitos, bem como seguidamente legitimada pelas 

instituições, impele o pesquisador de comunicação – e, especialmente, no campo jornalístico 

– a buscar novas formas de tratamento da notícia não-naturalizadas, acreditando na 

possibilidade de mudança e descartando um estudo meramente descritivo em prol de uma 

análise crítica. A noção de exteriorização da teoria da construção social da realidade, 

articulada à interiorização e mediada pela linguagem, é fundamental para uma percepção 

dialética da sociedade, muitas vezes em falta nos estudos da área. 

Mais recentemente, em 1995, a obra “Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido” 

discutiu um tipo de pluralismo necessariamente ligado às crises de sentido, sejam elas 

subjetivas ou intersubjetivas, que se expressaria plenamente nas sociedades modernas 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 38). O texto é interessante por demonstrar como a visão 

da sociologia do conhecimento e da teoria da construção da realidade lida com problemas 
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mais concretos e contemporâneos. Para os autores, as instituições derivariam sua força da 

conservação da auto-evidência, ou seja, da não-reflexão sistemática dos seus membros a 

respeito dos papeis que assumem sem pensar – “as estruturas da sociedade tornam-se 

estruturas da consciência” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 56). O pluralismo moderno, 

contudo, dificultaria o controle e a libertação traria consigo o ônus da insegurança de não 

poder se arraigar a padrões de interpretação e normas de comportamento totalmente válidas.  

Exemplos desse fenômeno seriam o pluralismo de religiões e a modificação 

substancial da relação dos indivíduos com a sua fé, ao mesmo tempo em que aumenta a busca 

por novas instituições terapêuticas de produção de sentido. Além disso, para Berger e 

Luckmann, os meios de comunicação de massa, dos livros à televisão, desempenham um 

papel central na orientação moderna de sentido. 

 

São intermediadoras entre a experiência coletiva e a individual, oferecendo 

interpretações típicas para problemas definidos como típicos. Tudo que as 

outras instituições produzem em matéria de interpretação da realidade e de 

valores, os meios de comunicação selecionam, organizam (empacotam), 

transformam, na maioria das vezes no curso desse processo, e decidem sobre 

a forma de sua difusão. (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 68) 
 

Essa premissa está relacionada à discussão da tipificação e do jornalismo como lugar de 

referência (VIZEU, 2008) que empreendemos no capítulo anterior. A sociologia do 

conhecimento reconhece a posição de destaque dos meios de comunicação na modernidade 

justamente pela participação e influência que eles exercem nas situações cotidianas, se 

constituindo em instituição de referência diária para os sujeitos sociais, não podendo ser 

deixados de fora em uma análise da sociedade contemporânea. 

Ainda que relevante para a sociologia do conhecimento, a obra de Berger e 

Luckmann deixa, entretanto, uma lacuna empírica que a torna alvo de críticas entre os 

sociólogos (cf. MOSCOVICI, 2003, p. 92). Os autores não se preocuparam em observar 

metodicamente seus postulados na prática e fazem uso de situações genéricas para 

exemplificá-los. Caberia a Bourdieu, em 1979, lançar o estudo que se tornaria um marco na 

sociologia contemporânea pela demonstração da relação objetiva entre agentes sociais e 

estruturas. “A Distinção” é a obra-chave para compreender os conceitos que são aplicados 

atualmente pelos que seguem a tendência construcionista. É sobre este autor, suas obras e seus 

conceitos-chave que nos debruçaremos a seguir. 
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3.2 Razões práticas do campo jornalístico 

 

Bourdieu (1994) resume as duas características que considera essenciais no seu 

trabalho como sociólogo: primeiro, o caráter relacional, ou seja, que dá primazia às relações 

objetivas, construídas e validadas pelo trabalho científico, e não às “realidades” substanciais; 

segundo, a proposta de uma filosofia da ação, ou “disposicional”, atenta às potencialidades 

dos agentes (estruturas incorporadas) na estrutura objetiva (campos sociais) em que eles agem 

e condensada nos conceitos fundamentais de habitus, campo e capital (BOURDIEU, 1994, p. 

9). Essa filosofia da ação se opõe tanto à visão racionalista da ação do indivíduo autônomo e 

plenamente consciente como também ao estruturalismo extremo que reduz os agentes a 

“epifenômenos da estrutura” (BOURDIEU, 1994, p. 10), criticando noções que ele considera 

“sem exame” introduzidas no discurso acadêmico (sujeito, motivação, ator, papel, etc.) e 

oposições clássicas da sociologia: indivíduo/sociedade, individual/coletivo, consciente/ 

inconsciente, objetivo/subjetivo, etc. Em outra obra, o sociólogo retoma essa questão e 

sentencia: “contra a representação comum que consiste em associar sociologia e coletivo, é 

preciso lembrar que o coletivo está contido em cada indivíduo sob a forma de disposições 

duráveis, como as estruturas mentais” (BOURDIEU, 2002, p. 29, tradução nossa)
1
. 

Seguindo a tendência da sociologia do conhecimento, Bourdieu (2003) insiste que 

as ideias devem ser vistas sempre em seu contexto de produção. Só assim seria possível 

identificar o poder simbólico e aprender a  

 
descobri-lo onde ele se deixa menos ver, onde ele é mais completamente 

ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (BOURDIEU, 

2003, p. 8) 
 

A função do pesquisador seria, então, justamente, apontar para a existência desses 

mecanismos de dominação, desvelar esse poder simbólico que perpassa as relações sociais. É 

o que procuramos fazer ao discutir criticamente as estratégias empregadas pelo telejornalismo 

brasileiro, identificando nas suítes telejornalísticas traços desse poder que determina o que 

vale à pena ser socialmente agendado pela mídia e o que não vale. 

                                                           

1
 No original: “Contre la représentation commune qui consiste à associer sociologie e collectif, il faut rappeler 

que le collectif est déposé en chaque individu sous forme de dispositions durables, comme lês structures 

mentales” (BOURDIEU, 2002, p. 29, grifo do autor). 
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Os conceitos de poder simbólico e violência simbólica são caros a obra de 

Bourdieu e devem ser vistos com cuidado, sem simplificações. Se o teórico não admite o 

idealismo neo-kantiano que trata os sistemas simbólicos (arte, religião, língua, etc.) como 

estruturas estruturantes, ou seja, instrumentos de conhecimento e construção do mundo dos 

objetos sem admitir o caminho inverso, o da estruturação das ideias na relação com o mundo 

real, tampouco vai incorrer na redução dos sistemas simbólicos a estruturas estruturadas, 

como se os significados emergissem dos objetos. Pelo contrário, os sistemas simbólicos só 

podem exercer um poder estruturante porque são estruturados – é um poder de construção da 

realidade que, a partir da integração lógica (concepção homogênea do tempo e do espaço) 

garante o conformismo moral conseguido através dos símbolos, que não apenas comunicam, 

mas tornam possível o consenso e a reprodução da ordem social (BOURDIEU, 2003, p. 9). 

A linha seguida por Bourdieu, que percebe os sistemas simbólicos como 

estruturas estruturadas, dialoga com as teorias da construção social da realidade, para as 

quais os meios atuam como mediadores entre a realidade global e o público, uma função bem 

mais complexa que a simples transmissão ou comunicação, uma vez que a realidade é 

reelaborada com base em decisões tomadas no processo de seleção. Os jornais estão longe de 

ser o espelho da realidade, porque o que mostram é apenas uma interpretação moldada por 

toda uma gama de fatores, da política da empresa à limitação de recursos. Tampouco serve a 

metáfora dos meios como janela para a realidade. Os meios formariam, então, algo mais 

próximo do que Gomis (1991) chama de “presente social de referência”, utilizando a 

linguagem, que permite a atualização de uma quantidade enorme de experiências e 

significados em uma só frase.  

Dito isso, também não podemos deixar que a noção de poder simbólico em 

Bourdieu seja confundida com aquela da tradição marxista, que vê as produções simbólicas 

como instrumentos de dominação, privilegiando suas funções políticas e vinculando-as aos 

interesses da classe dominante generalizada (BOURDIEU, 2003, p. 10). As relações de 

comunicação, afirma esse teórico, são sempre relações de poder e, enquanto sistemas 

estruturados e estruturantes de comunicação e conhecimento, os sistemas simbólicos 

cumprem sua função política de impor e/ou legitimar a dominação. Contudo, as frações de 

classe
2
 estão envolvidas permanentemente numa luta simbólica pela definição do mundo 

                                                           

2
 Bourdieu não aceita o sentido marxista de classe como grupo mobilizado para um objetivo comum e 

antagonizando outras classes, mas fala em frações de classe, as quais correspondem a determinadas posições nos 

espaços sociais, sendo caracterizadas por certos habitus, por sua vez relacionados ao capital econômico e 

simbólico dos agentes sociais (BOURDIEU, 1994, p. 26). Além disso, a classe social não seria definida por uma 
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social conforme seus interesses, conflitos esses que se dão tanto na vida cotidiana quanto por 

meio dos “especialistas da produção simbólica” – no caso, os ideólogos conservadores 

(BOURDIEU, 2003, p. 11). 

Crítico da ciência e defensor de uma sociologia dos intelectuais
3
, Bourdieu 

considera, muitas vezes, equivocada a forma de interpretar variáveis das pesquisas de cunho 

social, que tendem a isolar os dados, ao invés de relacioná-los a fim de empreender uma 

análise das práticas sociais. Esse método é, para ele, essencial já que a classe social não é 

definida por uma propriedade ou por uma soma delas, “mas pela estrutura das relações entre 

todas as propriedades pertinentes que confere seu valor próprio a cada uma delas e aos efeitos 

que ela exerce sobre as práticas” (BOURDIEU, 2008a, p. 101). Para ele, o critério econômico 

possui maior peso nas determinações estruturais da classe, mas pesam, ainda, na sua 

construção, as relações de gêneros e profissão marcadas em cada estrato, bem como a relação 

origem social/trajetória (individual ou coletiva) – os diversos tipos de capital. Propõe-se, 

então, um modelo teórico que sobreponha o espaço das posições sociais (classes e frações de 

classes) e o espaço dos estilos de vida (práticas e propriedades). Entre esses dois, ele situa o 

espaço teórico do habitus, ou seja, das fórmulas geradoras que estariam na origem de cada 

classe de práticas e propriedades que distinguem os estilos de vida (BOURDIEU, 2008a, p. 

116). 

O espaço dos estilos de vida (ou o “mundo social representado”) se constituiria, 

pois, na relação entre as duas capacidades definidoras do habitus: a de “produzir práticas e 

obras classificáveis” e a de “diferenciar e apreciar” essas práticas e produtos (ou seja, no 

gosto): “o habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, 

ao mesmo tempo, sistema de classificação (princípio divisionis) de tais práticas” 

(BOURDIEU, 2008a, p. 162, grifo do autor). Assim, o habitus é estruturado pelas e 

estruturante das relações estabelecidas pelas classes; é uma lógica ou esquema de ação, o que 

faz com que o gosto exprima sempre a mesma intenção expressiva em relação a qualquer 

prática ou objeto. 

Essa noção de habitus na formação do gosto das frações de classe explica, por 

                                                                                                                                                                                     

propriedade ou por uma cadeia delas, “mas pela estrutura das relações entre todas as propriedades pertinentes 

que confere seu valor próprio a cada uma delas e aos efeitos que ela exerce sobre as práticas” (BOURDIEU, 

2008a, p. 101) 

3
 Para Bourdieu (2002, p. 94), não existe possibilidade de um “cientificismo objetivo”: “S’il y a une vérité, c’est 

que la vérité est un enjeu de lutte” (em tradução livre, “se há uma verdade, é que a verdade é um jogo de luta”). 
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exemplo, por que a preferência de camadas da população brasileira por programas 

policialescos (que ousam se intitular jornalísticos) acaba por influenciar os telejornais 

tradicionais, que se adaptam visando manter a audiência. Por outro lado, ceder à pressão da 

audiência dá margem para a estruturação e legitimação desse gosto, ampliando também seu 

alcance para as demais frações de classe que acompanham aquele noticiário. A falta de 

regulamentação dos programas televisivos termina, assim, gerando repercussões mais sérias 

do que simplesmente “dar ao povo do que ele gosta”, extrapolando os limites de um canal e 

afetando todo o ecossistema midiático – e, consequentemente, a credibilidade que o 

jornalismo de modo geral possui perante o público. 

Desde a introdução deste trabalho, nos referimos ao jornalismo como um campo 

no sentido empregado por Bourdieu (2008b), o que torna essencial que dediquemos algumas 

linhas a mais para a discussão desse conceito, assim definido pelo teórico: 

 
os campos se apresentam à apreensão sincrônica como espaços estruturados 

de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem da sua posição 

nesses espaços e que podem ser analisados independentemente das 

características dos seus ocupantes (em parte determinada por elas). 

(BOURDIEU, 2002, p. 113, tradução nossa)
4
 

 

Desse conceito decorre que, ao compreender o jornalismo como um campo, estamos 

descartando qualquer possibilidade de reducionismo dos critérios de noticiabilidade a razões 

econômicas, pressões políticas, posicionamentos ideológicos individuais ou corporativos e 

substituindo as explicações prontas pela percepção de um espaço de lutas em que todas essas 

forças exercem influência, combinadas ainda a outros fatores: a deontologia profissional, os 

critérios internos de identificação da notícia, o posicionamento editorial do jornal em relação 

aos demais jornais e do campo jornalístico em relação aos demais campos – econômico, 

político, cultural, etc. “A estrutura do campo é um estado do equilíbrio de poder entre os 

agentes ou as instituições engajadas na luta ou, se preferir, da distribuição do capital 

específico que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, oriente as estratégias ulteriores” 

(BOURDIEU, 2002, p. 114, tradução nossa)
5
. 

                                                           

4
 No original: “Les champs se présentent à l’áppréhension synchronique comme des espaces structurés de 

positions (ou de postes) dont les proprietés dépendent de leur position dans ces espaces et qui peuvent être 

analysées indépendamment des caractéristiques de leurs occupants (en partie déterminiées par elles)”. 

5
 No original: “La structure du champ est un état du rapport de force entre les agents ou les institutions engagés 

dans la lutte ou, si l’on prefère, de la distribution du capital spécifique qui, accumulé au cours des luttes 

antérieures, oriente les stratégies ultérieures”. 
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Cada campo possui suas leis específicas, contudo algumas “leis gerais” percebidas 

pelo sociólogo se mostraram invariáveis nos campos. São as seguintes: (a) sempre haverá uma 

luta entre pretendentes que querem entrar e dominantes que querem manter seu monopólio no 

campo e evitar a concorrência (ainda que tome formas diferentes de acordo com outras 

variáveis); (b) os campos se definem por questões e interesses específicos que são irredutíveis 

aos de outros campos e imperceptíveis àqueles não iniciados naquele campo; (c) os campos 

produzem habitus que são, ao mesmo tempo, fruto e condição de seu funcionamento; (d) 

todos aqueles que estão engajados no campo têm em comum certos interesses fundamentais 

ligados à existência mesma do campo, logo uma “cumplicidade objetiva que é subjacente a 

todos os antagonismos” (BOURDIEU, 2002, p. 115, tradução nossa); e (e) as estratégias do 

campo não são fruto do “cálculo cínico” visando maximizar o lucro específico daquele campo, 

mas se originam de “uma relação inconsciente entre um habitus e um campo” (BOURDIEU, 

2002, p. 119, grifo nosso, tradução nossa).  

Todas essas características podem facilmente ser identificadas no campo 

jornalístico, que soma, além delas, algumas peculiaridades reunidas por Bourdieu em um livro 

dedicado especificamente ao jornalismo televisivo (BOURDIEU, 1997; 2008b). O texto 

“Sobre a televisão”, no entanto, deve ser observado com algumas ressalvas. Primeiro, como 

explica o autor na introdução, trata-se da transcrição de programas televisivos feitos para o 

grande público, logo, permitindo algumas aproximações e admitindo certas simplificações 

que não seriam compatíveis com um trabalho teórico. Nota-se, ainda, a primeira limitação 

apontada pelo teórico nos produtos televisuais: aquela “censura invisível” imposta pelas 

limitações de tempo ao discurso veiculado na telinha, ainda que, nesse caso, a perda de 

autonomia sobre o conteúdo (imposição do assunto e das condições de discussão) não sejam 

sentidas com tanta evidência por se tratar de um canal universitário. Dessa censura participam 

os próprios jornalistas, no papel de definidores primários (HALL, 1999), em uma atuação que 

contribuiria para manter a ordem simbólica já estabelecida (BOURDIEU, 2008b, p. 14). 

É importante pontuar ainda a “confusão” entre a televisão e o telejornalismo no 

livro, o que Jost (2007) entende como uma “hierarquização dos gêneros televisuais”. “O fato 

de Bourdieu haver se referido à televisão, quando de fato ele critica apenas o funcionamento 

da informação, é sintoma de uma redução muito comum da mídia televisão a uma parte desses 

programas (os telejornais apresentam cerca de 10% do conjunto)” (JOST, 2007, p. 30), 

desprezando na análise os gêneros que têm a missão de entreter e instruir, por exemplo. Hoje, 

afirma Jost, os mecanismos de construção do real que antes eram identificados mais 

fortemente com as estratégias de legitimidade empregadas pelos telejornais com sua 
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“promessa de realidade” – transmissão direta, testemunhos e especialistas – se fazem 

presentes também na telerrealidade (JOST, 2007, p. 109), gênero que seria um desdobramento 

dos reality shows com apelo cada vez maior das emissoras a estratégias autentificantes. Assim, 

todo estudo sobre a televisão deve estar atento às particularidades de gêneros e formatos, para 

não demonizar determinada emissão. 

 Para Bourdieu, a televisão exerce monopólio sobre a “formação das cabeças” de 

boa parte da população, expondo os espectadores a uma “violência simbólica” e contribuindo 

não só com o registro, mas com a própria construção da realidade, à medida que a 

espetaculariza e dramatiza. Pelas escolhas operadas inconscientemente pelos jornalistas na 

eleição de porta-vozes, por exemplo, em protestos, a televisão sai da posição de registrar a 

realidade para a de criar a realidade (BOURDIEU, 2008b, p. 21). Da mesma forma, a 

sociedade passa a criar situações com o objetivo de serem televisionadas – a exemplo de 

manifestações.  

Particularmente no meio jornalístico, o que se notaria é uma “circulação circular 

da informação”: homogeneização dos conteúdos graças à interleitura que os telejornais fazem, 

valendo-se uns dos outros como fonte e pauta, e da própria concorrência, de sucesso medido 

pelo índice de audiência. Ganham espaço, assim, no jornalismo, os “lugares-comuns”, 

transformando uma comunicação, de essência referencial, em mero ato fático. A pressão do 

próprio trabalho jornalístico faria com que os profissionais respondessem sempre com “ideias 

preconcebidas”, bem como fontes que já são habituées des médias (BOURDIEU, 2008b, p. 

32), preferidas pela previsibilidade do que vão dizer. O jornal televisivo acaba se convertendo 

em um produto que “convém a todo mundo, que confirma coisas já conhecidas, e, sobretudo, 

que deixa intactas as estruturas mentais” (BOURDIEU, 1997, p. 64). 

Assim, ele avalia que a televisão provocou uma mudança não como se previu, de 

modo apocalíptico, nas massas, mas, sobretudo, nas relações entre os jornalistas e, mais ainda, 

no campo de produção cultural (incluindo neste as artes e as ciências), quando se submete 

mais que qualquer outro setor à pressão comercial por meio das audiências (BOURDIEU, 

2008b, p. 40). Entre as forças que influenciam o campo jornalístico, Bourdieu inicia pela fatia 

de mercado e pela concorrência entre os canais, que se traduz numa concorrência entre os 

próprios jornalistas. De acordo com ele, nos anos 1950, início da televisão, pouco se 

relacionava esse veículo ao jornalismo; já na década de 1990, contudo, “a relação se inverteu 

completamente e a televisão tende a se tornar dominante economicamente e simbolicamente 

no campo jornalístico” (BOURDIEU, 2008b, p. 47, tradução nossa). Um exemplo disso seria 

a crise dos jornais impressos na época, situação que podemos considerar análoga à que 
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vivenciamos hoje, com o webjornalismo: novamente os jornais impressos fecham as portas, 

os que sobrevivem se adaptam ao modelo online e veem sua tiragem ser reduzida até, muitas 

vezes, a extinção da versão em papel. 

A noção de campo jornalístico explicaria, assim, os mecanismos das práticas 

jornalísticas percebidas na televisão: o microcosmo jornalístico possui leis próprias, é 

definido pela sua posição global em relação aos demais microcosmos; ao mesmo tempo, é 

autônomo, ou seja, não pode ser explicado apenas por fatores externos, ainda que ele 

considere a dependência das forças externas (anunciantes e audiência) uma particularidade do 

campo jornalístico (BOURDIEU, 2008b, p. 61). Além disso, ele exerce influência sobre todos 

os demais campos, na medida em que se aufere o poder de julgar a validade de um produto 

que não lhe compete (BOURDIEU, 2008b, p. 69).  

Vale dizer ainda que, como em todos os campos, pessoas que ocupam 

determinadas posições no campo jornalístico, a exemplo de editores de grandes jornais, vão 

retraduzir a própria estrutura do campo nas suas escolhas cotidianas (BOURDIEU, 2008b, p. 

55-56). É o que faz o editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, 

quando explica o que é o telejornal no livro comemorativo dos 40 anos do noticiário: 

 

O Jornal Nacional é um programa jornalístico de televisão. Por ser 

jornalístico, apresenta temas comuns aos jornais impressos, aos programas 

jornalísticos de rádio, aos sites da internet voltados para notícias e, em parte, 

às revistas semanais de informação. Por ser um programa de televisão, 

procura apresentar esses temas com a linguagem apropriada ao veículo: com 

um texto claro, para ser compreendido ao ser ouvido uma única vez, 

ilustrado por imagens que despertem o interesse do público por eles – 

mesmo que não sejam temas de apelo popular imediato. (BONNER, 2009, p. 

13) 

 

E ainda: “O Jornal Nacional tem por objetivo mostrar aquilo que de mais importante 

aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, com isenção, pluralidade, clareza e correção” 

(BONNER, 2009, p. 17). O jornalista explica o “modo de fazer” do noticiário mais assistido 

do País a partir das próprias razões práticas do jornalismo e da televisão, reforçando as noções 

já estabelecidas no campo (interesse, isenção, pluralidade, etc.), quase como uma obviedade, 

algo inerente àquela estrutura. Ao mesmo tempo, o campo sofre influências das práticas 

daqueles que o integram, tendo o JN se tornado modelo para os demais telejornais brasileiros.  

Em vez de demonizar a televisão tomando como base o famoso livro de Bourdieu, 

é preciso explorar o pensamento do autor em uma crítica mais aprofundada. Se o poder 

simbólico está em toda a parte, é na correspondência entre os interesses de classe e os 
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interesses daqueles que produzem as ideologias que a ordem estabelecida é eufemizada e 

passa a ser apreendida como natural (BOURDIEU, 2003, p. 8). As ideias de universalizar e 

naturalizar determinados interesses, de tendência marxista, são essenciais para a análise dos 

meios de comunicação, principalmente quando se sabe que o principal contra-argumento dos 

defensores de modelos sensacionalistas é o “gosto” da audiência – o famoso “dar ao 

telespectador o que ele quer assistir” – para mascarar a óbvia justificativa mercadológica. 

Contudo, a atenção aos processos de universalização (“todos fazem dessa forma”) e 

naturalização (“é assim porque sempre foi e sempre será”) anula por completo esse 

argumento. Como já afirmamos, a audiência é construída num processo dialético e 

determinados conteúdos a nada se prestam além de reforçar modelos questionáveis de uma 

sociedade pautada pelo crime, pela violência e pelo desrespeito aos direitos humanos.  

Reconhecendo os processos simultâneos de interiorização da exterioridade e 

exteriorização da interioridade da teoria da construção social da realidade, a teorização de 

Bourdieu reforça a necessidade de levar em conta o poder das construções simbólicas 

veiculadas pela mídia no estabelecimento de relações de sentido. Como já dito, a linguagem, 

principal ferramenta de trabalho do jornalista, é o elemento simbólico essencial para que se dê 

esse duplo movimento de materialização (ou objetivação ou, ainda, institucionalização) e 

representação (percepção, tipificação). Dando prosseguimento à questão e buscando 

compreender esse processo como um todo, nosso próximo passo será, portanto, discutir essas 

representações sociais e o papel que desempenham na esfera pública midiática. 

 

3.3 Mídia e representações sociais 

 

Na última parte da conclusão de Émile Durkheim para “As formas elementares da 

vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália”, o pai da sociologia propõe alguns princípios 

gerais que ajudariam a compreender o que faz da vida social uma fonte tão importante de vida 

lógica (DURKHEIM, 2003, p. 479), ou ainda, como elementos da convivência em sociedade 

vão constituir as justificativas simbólicas (no caso analisado por ele, aquelas relativas à 

religiosidade) da existência humana.  

A primeira ideia que o teórico traz diz respeito aos conceitos que constituem o 

pensamento lógico e que são, por sua vez, formados pela sociedade. Para Durkheim, os 

conceitos diferem das representações sensíveis (sensações, percepções ou imagens) porque 

são relativamente imutáveis (estáveis, a exemplo da língua, que é fixa, modificando-se apenas 

muito lentamente) e universalizáveis (impessoal e comunicável aos outros homens). Essas 
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características revelariam a origem dos conceitos na comunidade, sendo, portanto 

representações coletivas.  

 

Eles não são abstrações que só teriam realidade nas consciências 

particulares, mas representações tão concretas quanto as que o indivíduo 

pode ter de seu meio pessoal, representações que correspondem à maneira 

como esse ser especial, que é a sociedade, pensa as coisas de sua experiência 

própria. (DURKHEIM, 2003, p. 483). 

 

Contudo, cada uso pessoal desses conceitos é único e particular: “empregamos todos as 

mesmas palavras sem lhes darmos todos os mesmos sentidos” (DURKHEIM, 2003, p. 484). 

Daí seria possível ver o papel da sociedade na gênese do pensamento lógico: 

compreendendo que os conceitos, a verdade, as ideias impessoais, o saber não precedem a 

existência humana como consciência externa, mundo das ideias ou divindade, mas como 

experiência coletiva que reúne noções-tipo que o indivíduo particular deseja apreender e 

interpretar (DURKHEIM, 2003, p. 485). Durkheim reconhece que há uma dupla relação entre 

coletividade e verdade no processo de objetivação – um conceito é considerado verdadeiro 

por se tornar coletivo e se torna coletivo quando considerado verdadeiro –, mas acredita que, 

antes da “comprovação científica” da verdade do conceito, ele se valida na experiência 

coletiva, na qual é submetido a um “controle indefinidamente repetido” (DURKHEIM, 2003, 

p. 486). Da mesma forma, um conceito derivado da ciência não é aceito apenas por seu “valor 

objetivo”, mas precisa estar em harmonia com as crenças e opiniões, ou seja, com o conjunto 

das representações coletivas – “a ciência continua a depender da opinião no momento em que 

lhe parece ditar a lei, pois, como mostramos, é da opinião que ela tira a força necessária para 

agir sobre a opinião” (DURKHEIM, 2003, p. 487). Pensar por conceitos é, pois, preceito 

básico da humanidade de um ser vivo – o homem é o ser que pensa conceitualmente. 

Durkheim também discute de onde vem o caráter social das categorias. A 

primeira resposta já foi dada: se as categorias são conceitos, elas são, portanto, produtos da 

coletividade. No entanto, as categorias não apenas vêm da sociedade, como as próprias coisas 

que elas exprimem são sociais – são conceitos de fundamental importância para o 

conhecimento porque dominam e envolvem os outros conceitos, formam “marcos mentais” 

(DURKHEIM, 2003, p. 489). Na base da categorização, contudo, está a ideia do todo, que não 

pode ser apreendido individualmente, mas tão somente pela sociedade. “O conceito de 

totalidade não é senão a forma abstrata do conceito de sociedade: ela é o todo que 

compreende todas as coisas, a classe suprema que abrange todas as outras classes” 

(DURKHEIM, 2003, p. 491), numa compreensão extensível ao todo espacial, temporal e à 
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própria ideia de causalidade estabelecidos coletivamente pelo grupo, pairando acima das 

consciências e dos acontecimentos individuais. 

Outra razão da gênese das categorias na vida social seria que as relações que elas 

exprimem só podiam tornar-se conscientes na e por meio da sociedade (DURKHEIM, 2003, 

p. 492). Diferente do que ocorre com os animais e, mesmo, nas necessidades de ação 

individuais, conduzidas pela mera experiência de semelhança, a sociedade supõe uma 

organização consciente de si, ou seja, uma classificação (DURKHEIM, 2003, p. 493). Para 

Durkheim, portanto, “a consciência coletiva é a forma mais elevada da vida psíquica, já que é 

uma consciência de consciências. Colocada fora e acima das contingências individuais, ela vê 

as coisas por seu aspecto permanente e essencial, fixando-o em noções comunicáveis” 

(DURKHEIM, 2003, p. 494). O que não significa que se trate de uma verdade ou consciência 

absoluta, ressalva: “também as representações coletivas têm elementos subjetivos, e é 

necessário que elas sejam progressivamente depuradas para se tornarem mais próximas das 

coisas” (DURKHEIM, 2003, p. 495). 

Dessa ideia inicialmente lançada por Durkheim sobre as representações enquanto 

conceitos lógicos oriundos da coletividade e permanentemente depurados na relação entre os 

indivíduos sociais emerge o conceito atual na psicologia social de Serge Moscovici. Mas esse 

autor, por sua vez, passa a perceber as representações sociais como um fenômeno dinâmico 

(MOSCOVICI, 2003, p. 45). As representações sociais seriam, portanto, ambiente para o 

pensamento individual, possuindo duas funções: em primeiro lugar, convencionalizar objetos, 

pessoas e acontecimentos, o que significa que “nenhuma mente está livre dos efeitos de 

condicionamento anteriores que lhe são impostos pelas suas representações, linguagem ou 

cultura” (MOSCOVICI, 2003, p. 35). Diria Evans-Pritchard (1937 apud MOSCOVICI, 2003, 

p. 35) que “a rede não é uma estrutura externa em que ele está preso. Ela é a textura do seu 

pensamento e ele não pode pensar que seu pensamento esteja errado”. Assim, é admissível 

que se expliquem as representações ou se busque construir um senso crítico apurado, mas 

nenhum pensamento poderia ser totalmente livre de preconceitos.  

“Todas as representações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois 

grupos, pressupõem representações”, afirma Moscovici (2003, p. 40) e é justamente a 

presença das representações que as caracteriza. A finalidade dessas representações seria 

tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade (MOSCOVICI, 2003, p. 

54), ou seja, de corroborar e dar segurança às relações sociais, o que faz buscar a tradição, o 

passado e a memória, que prevalecem sobre a realidade presente. 
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Moscovici aponta dois processos que geram representações sociais: a ancoragem 

e a objetivação. Esses mecanismos seriam notáveis, por exemplo, na mudança do papel da 

ciência, que, se antes servia como antídoto às representações e às ideologias, atualmente as 

gera – hoje não se buscam elucidar questões do senso comum, mas “o senso comum é a 

ciência tornada comum” (MOSCOVICI, 2003, p. 60). Para isso, é preciso ancorar as ideias 

estranhas, reduzindo-as a categorias e imagens comuns, transferindo-as à esfera particular das 

pessoas, e também objetivá-las, transformando-as de algo abstrato em alguma coisa quase 

concreta, reproduzindo-as em algo que se pode ver, tocar e controlar.  

A ancoragem também se refere ao ato de classificar e dar nome a alguma coisa, 

categorizar, indexar, rotular, denotar, hierarquizar, confinando o que antes seria não-familiar 

a “um conjunto de limites linguísticos, espaciais e comportamentais e a certos hábitos” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 63). Classificar significa escolher um dos paradigmas que temos 

estocados na memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele, normalmente 

comparando as pessoas a um “protótipo” geralmente aceito de representante daquela classe, 

tomando decisões pela particularização ou generalização. Nomear, por sua vez, tem relação 

com a necessidade que temos de libertar algo ou alguém do anonimato que, para nós, é 

perturbador, localizando-o na matriz de identidade da nossa cultura, permitindo que seja 

descrito por suas características, distinguido de outros e tornado objeto de uma convenção e 

dotando-o de uma identidade social e de um sentido no mundo consensual.  

A partir desse conceito de ancoragem, Moscovici já enuncia duas importantes 

consequências da teoria das representações sociais: primeiro, a de que ela exclui a ideia de 

pensamentos ou percepções que não possuam ancoragem, ou seja, “todo sistema de 

classificação e de relações entre sistemas pressupõe uma posição específica, um ponto de 

vista baseado no consenso” (MOSCOVICI, 2003, p. 70). Segundo, a ideia de que sistemas de 

classificação e nomeação não são simplesmente meios de rotular pessoas e objetos, mas têm 

como principal objetivo facilitar a interpretação de características, intenções e motivos 

subjacentes às ações das pessoas, formar opiniões. 

Muito mais atuante que a ancoragem, a objetivação é, para Moscovici, a 

verdadeira essência da realidade, uma vez que une a ideia de não-familiaridade à de realidade, 

transformando uma representação na realidade da representação, uma palavra na coisa que a 

substitui (MOSCOVICI, 2003, p. 71). Objetivar seria, pois, descobrir a qualidade icônica de 

um conceito e reproduzi-la numa imagem, ou num núcleo figurativo (complexo de imagens 

que traduz um complexo de ideias) que compõe um paradigma que será mais ou menos aceito 

de acordo com a sua capacidade de traduzir situações comuns daquela sociedade específica 
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(MOSCOVICI, 2003, p. 72-73). No segundo estágio, a imagem é totalmente assimilada e o 

que é percebido substitui o que é concebido. Esse processo estaria intrinsecamente vinculado 

ao fato de fazermos parte de uma cultura dos objetos, que nos estimula a personificar 

sentimentos, poderes, classes sociais e a própria linguagem, o que fica demonstrado na nossa 

tendência de substantivar coisas que não são objetos (MOSCOVICI, 2003, p. 76-77).  

Em suma, ancoragem e objetivação seriam maneiras de lidar com a memória, que, 

mesmo dinâmica e imortal, fornece sempre os fatos passados nos quais nos assentamos para 

criar a familiaridade com os fatos novos (MOSCOVICI, 2003, p. 78). À ancoragem, cabe a 

função de manter a memória em movimento, no próprio processo de classificar e nomear; à 

objetivação, sendo direcionada para o mundo exterior, tira da memória os conceitos e imagens 

que serão reproduzidos.  

A ponte entre o conceito de representações sociais da psicologia social e a 

comunicação é muito bem feita por Hall (1997) – ainda que de modo menos exaustivo e de 

uma perspectiva dos cultural studies. Para esse autor, uma maneira de pensar a cultura seria 

em termos de mapas conceituais e sistemas de linguagem compartilhados, de códigos que 

governam a relação de tradução entre eles, fixando a relação entre conceitos e signos. Assim, 

não se pode falar de indivíduos biológicos, mas de sujeitos culturais, que internalizam 

inconscientemente os códigos que lhes permitem expressar certos conceitos e ideias através 

dos sistemas de representação, tais como a escrita, a fala e os gestos, e interpretar as ideias 

que lhes são comunicadas lançando mão destes mesmos sistemas (HALL, 1997, p. 8). 

Na perspectiva construtivista que adotamos, representar significa introduzir 

vínculos entre diferentes ordens de coisas: o que chamamos de “mundo das coisas”, o “mundo 

conceitual” e os signos, organizados nas linguagens. O que torna possível essas “traduções” 

entre mundos é o uso de códigos, daí a relevância para Hall das noções de codificação (uso 

ativo do código, colocar as coisas no código) e decodificação (interpretação por outros 

sujeitos), tendo claro que, “porque os sentidos são mutáveis e deslizam, os códigos operam 

mais como convenções sociais que como leis fixas ou regras inquebráveis” (HALL, 1997, p. 

42). No ensaio “Codificação e Decodificação”, quando esse autor rompe com a perspectiva 

linear e behaviorista dos estudos de televisão, propondo um modelo que complexifica o 

processo de codificar e decodificar tanto no polo da produção quanto no da recepção, Hall 

chama atenção ainda para o erro de associar o referente do discurso televisivo a um fato 

subjetivo, como se o nível interpretativo fosse um fato individual e particular. Para esse 

teórico, pelo contrário, a prática televisiva assume responsabilidades “objetivas” na medida 

em que organiza a relação dos signos com a consciência do ambiente (HALL, 2003). 
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É dessas perspectivas que compactuamos, percebendo, no caso brasileiro, a 

centralidade do telejornalismo nesse processo dialético de construção de representações 

sociais para mediar mundo interior e exterior, subjetividades e objetividades. Entendendo 

essas responsabilidades objetivas do telejornalismo e seu impacto social, é importante 

ressaltar ainda seu papel especialmente na esfera pública brasileira, pelas próprias 

características culturais de acesso a informação no País, que já apresentamos estatisticamente 

no capítulo anterior. Para estabelecer essa relação entre os meios de comunicação e a 

formação da cadeia de relações socialmente compartilhadas, recorreremos ao conceito de 

esfera pública de Habermas (1984) brilhantemente trabalhado por Jovchelovitch (2000) em 

análise dos meios de comunicação como o espaço da realidade intersubjetiva em que essas 

representações sociais são geradas, se cristalizam e se transformam.  

Para essa pesquisadora brasileira, a esfera pública no sentido que lhe deu 

Habermas não só fornece o contexto para que as representações sociais se desenvolvam como 

também é elemento central de sua formação, que se dá através das relações substantivas da 

vida pública (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 175). A consequência de tal constatação é o 

reconhecimento de uma relação estrutural entre a gênese e o desenvolvimento das 

representações sociais, sua dupla face que articula constância e mudança – já que, se 

apresentam as características históricas e culturais das sociedades das quais emergem, 

também são inseparáveis da dinâmica do cotidiano, a relação direta das representações com os 

processos de construção identitária, propondo uma identidade e, ao mesmo tempo, auxiliando 

interpretação da realidade. “As práticas comunicativas do quotidiano transformam estes 

saberes, atos e afetos em representações sociais, que irão, por sua vez, realimentar a vida 

cultural e as práticas sociais da comunidade que as produziu” (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 

192), resume.  

As representações não são, pois, distorções da realidade, mas uma relação que se 

estabelece com ela, dotando-a de sentido, carga afetiva e modos de expressão. Da mesma 

forma, tendo clareza dessa distinção, fugimos de uma tendência maniqueísta a perceber um 

telejornalismo manipulador, ou, em termos de Habermas (2004), dotado apenas de “atos de 

fala perlocutórios”, com um uso da comunicação orientado a consequências estrategicamente 

previstas e desejadas. Ao contrário – identificamos no ideal da profissão de jornalista aquela 

“racionalidade comunicativa ilocucionária”, ainda que nem sempre realizada na prática, mas 

como um horizonte de ação que motiva o fazer diário de um jornalismo de qualidade. Esse 

autor, no entanto, complexifica a própria relação entre comunicação e linguagem quando 

afirma que não se pode estabelecer uma conexão precipitada entre elas, já que nem todo uso 
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da linguagem é comunicativo e nem toda comunicação visa um “entendimento mútuo com 

base em pretensões de validade intersubjetivamente reconhecidas” (HABERMAS, 2004, p. 

125). Ficaremos, portanto, com o caminho do meio: nem o puro estratagema comunicativo da 

mídia, nem a idealização de um jornalismo livre de falhas e más intenções. 

Voltando à questão do posicionamento do telejornalismo na esfera pública 

brasileira, retomaremos, primeiramente, o próprio conceito. Para Habermas, uma opinião 

rigorosamente pública seria aquela que se conseguiria se esses setores de comunicação 

fossem intermediados pela “publicidade crítica”, nas condições de democracia de massa do 

Estado social-democrata. Esse autor entende que o grau de caráter público de uma opinião é 

medido pela sua proveniência da esfera pública interna da organização, que deve se 

comunicar com uma esfera pública externa “que se constitui no intercâmbio jornalístico-

publicitário através dos media entre organizações sociais e instituições estatais” 

(HABERMAS, 1984, p. 288). A centralidade dos meios de comunicação na esfera pública na 

contemporaneidade é, portanto, uma certeza para Habermas da qual compartilhamos. A 

própria diversidade comunicacional que vivenciamos – o que, vale ressaltar, não é sinônimo 

de pluralismo – nos leva a refletir na necessidade cada vez maior de se manter em contato 

com os mais variados contextos e fontes de informação para compreender um mundo que se 

agiganta na medida em que ultrapassamos as fronteiras comunicacionais. Também os grandes 

poderes da contemporaneidade – sejam governamentais ou privados – possuem plena noção 

do poder da comunicação para interferir na esfera pública, construir sentidos imediatos ou 

latentes, compor mapas de significados, manter ou desmontar relações de dominação, o que 

impele nossa atenção constante. 

A sociologia do conhecimento, a psicologia social e, mais especificamente, as 

teorias construcionistas lançaram as bases para uma sustentação epistemológica do campo do 

jornalismo, suprindo uma carência de décadas de behaviorismo redutor e estruturalismo 

maniqueísta, ambos desvirtuando o sujeito e impondo sobre ele ora um determinismo 

psicológico, ora um engessamento social. Essas linhas de pensamento fundamentam uma 

tendência a compreender a comunicação como algo central para a própria constituição 

simbólica do mundo, dotando de sentido uma realidade que carece da representação para ser 

humanamente apreendida.  

No caso brasileiro, o telejornalismo é primordial quando se discute a comunicação. 

A defesa da centralidade do noticiário televisivo entre os elementos constituintes da esfera 

pública brasileira passa, também, pela própria defesa do estatuto científico da comunicação, 

como nos lembram Vizeu e Rocha (2012) em obra recente. Para a dificuldade do 
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reconhecimento do campo, pesa a própria ideologia dominante, e o telejornalismo surge na 

argumentação por razões evidentes: 

 

Equipamento símbolo da contemporaneidade e da sociedade midiatizada, a 

televisão realiza, através do gênero jornalístico, inquestionavelmente, de 

maior público – o telejornalismo –, a articulação ativa das diversas esferas 

públicas setoriais numa ampla esfera pública desencaixada das limitações de 

espaço e tempo como nenhum outro veículo anterior e até mesmo o 

webjornalismo apresentado pela rede mundial da internet ainda não 

consegue articular devido às limitações de sua base social. (VIZEU; 

ROCHA, 2012, p. 97) 
 

Adotar a perspectiva das teorias da construção social da realidade para observar o 

telejornalismo brasileiro e o conceito de representações sociais dialoga com nossa certeza da 

existência de um real que é partilhado pelos sujeitos e, assim, representado, não apenas 

ilusório. A segurança de que é na sua relação com o outro no mundo que o homem se constrói 

e reconstrói o mundo que vive não nos permite duvidar do potencial transformador que a 

comunicação carrega em si. 

Ainda que com as limitações inerentes a uma pesquisa de mestrado, fizemos 

questão de dedicar um capítulo à abordagem da teoria da construção social da realidade no 

sentido de fortalecer um caminho teórico no qual acreditamos e que contribui para o estatuto 

de cientificidade do campo jornalístico. Essa revisão teórica é também uma justificativa da 

pesquisa em comunicação, uma compilação de influências que conduziram ao nosso objeto de 

estudo e um alicerce acadêmico sobre o qual edificamos esta análise a fim de propor um 

conceito acadêmico de suíte telejornalística. É sobre esse objetivo que nos debruçamos mais 

diretamente nos próximos capítulos. 
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4 SUÍTE TELEJORNALÍSTICA: CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 

 

Procuramos demonstrar, até agora, a importância dos estudos em jornalismo e, 

particularmente, em telejornalismo no caso da sociedade brasileira, contextualizando esse 

objeto de estudo historicamente e o contemporizando diante de outras questões atuais a ele 

relacionadas. Também nos dedicamos a apresentar um referencial teórico fundamentado na 

teoria da construção social da realidade, na ideia do jornalismo como um campo – de acordo 

com os conceitos-chave da obra de Bourdieu – e na circulação de representações sociais em 

uma esfera pública midiatizada, relacionando esses aportes sociológicos, culturológicos e da 

psicologia social à perspectiva comunicacional pela sua aplicabilidade e potencial de 

complexificar as questões da área. 

Com base nesses pressupostos teóricos, passemos agora às suítes telejornalísticas. 

Antes de tudo, uma ressalva: a suíte não deve ser confundida com um gênero ou um formato 

televisivo. Articulando a teoria dos gêneros, a classificação de programas pelas emissoras e a 

análise das grades de programação diária de sete redes brasileiras, Aronchi de Souza (2004, p. 

44) define os gêneros televisivos como “estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e 

modelos dinâmicos, articulados com as dimensões históricas de seu espaço de produção e 

apropriação”, sendo referência para produtores e receptores, permitindo o reconhecimento, a 

familiaridade, o diálogo com a memória e com o imaginário coletivo. O formato, por sua vez, 

serviria para “identificar a forma e o tipo da produção de um gênero de programa de 

televisão” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 46). O telejornalismo seria, assim, um gênero 

televisivo associado à categoria informação, que tradicionalmente se apresenta no formato de 

noticiário (apresentador lendo as notícias para a câmera), incluindo também como formatos a 

reportagem, o “ao vivo”, o depoimento, a entrevista, entre outros. Em nenhum momento trata, 

esse autor, da suíte como um gênero ou um formato, assim como não o faz também Gomis 

(1991), que trata gênero como “domínio técnico” e não como uma técnica editorial, 

categorização mais próxima do conceito de suíte, como veremos mais adiante. 

Já para Gomes (2011, p. 28), que adota uma perspectiva culturalista, o “gênero 

televisivo é uma estratégia de comunicabilidade” socialmente reconhecida, o que permite 

classificar os programas midiáticos. O gênero seria, pois, “programa jornalístico televisivo”, 

com variações como telejornal, documentário e várias formas de jornalismo temático, 

classificadas assim como formatos ou subgêneros (GOMES, 2011, p. 33). Nas definições de 

gêneros e formatos da maioria dos pesquisadores brasileiros de telejornalismo que tratam do 

tema (NEIVA, 2013), portanto, não há correspondência com a suíte telejornalística. 
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As próximas páginas buscam mostrar que a suíte telejornalística, tratada no senso 

comum das redações, não é algo tão evidente quanto assinalam os manuais jornalísticos (entre 

eles os da Folha de S. Paulo, do Estadão e da própria Rede Globo), mas pode ser investigada 

teoricamente a partir da hipótese do agendamento (MCCOMBS, 2006). Postulamos aqui que 

a suíte jornalística é um tipo de agendamento feito pela mídia, não um gênero ou um valor-

notícia em si, além de defender, a partir da teoria da construção social da realidade, que a 

suíte apresenta para o público
1
 uma forma de encarar o acontecimento a partir da ideia de uma 

“teia de facticidade”, como é proposta pela socióloga norte-americana Gaye Tuchman (1978), 

tecida na sequência de notícias. Na defesa da suíte telejornalística não como notícia, mas 

como agendamento das notícias, buscamos a relação entre a suíte e as classificações das 

notícias que remetem à sequencialização, tais como a ideia de developing news (notícias em 

desenvolvimento) de Tuchman (1978) e “notícias em processo” de Marfuz (1996). 

A discussão é essencial para o próximo passo dessa pesquisa: a análise das suítes 

veiculadas no Jornal Nacional durante os meses de janeiro a junho de 2012, estudo 

exploratório que servirá tanto para corroborar as investigações que serão empreendidas aqui 

como também para propor certas tendências do jornalismo na tentativa de dar sequência aos 

“fatos impacto” que dão título a esta pesquisa. As páginas que seguem são, pois, uma das 

primeiras tentativas no sentido de contribuir nas investigações no campo jornalístico, 

propondo não só um debate teórico como uma visão crítica das suítes do noticiário televisivo 

mais assistido do País. 

 

4.1 Breve mapeamento da suíte no telejornalismo 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, notou-se a carência de pesquisas 

voltadas para as suítes jornalísticas – e, portanto, também para o conceito na área de 

telejornalismo. Mesmo a noção de suíte utilizada no meio acadêmico é aquela mais intuitiva 

dos manuais e do senso comum de redação: “a sequência que se dá a um assunto, nas edições 

subsequentes do jornal, quando a matéria é quente e continua a despertar interesse dos 

leitores” (ERBOLATO, 2004, p. 74), muito similar ao do manual eletrônico da Folha de S. 

Paulo, por exemplo, que se limita a dizer que o termo vem “do francês suite, isto é, série, 

                                                 
1
 Para fins deste trabalho, utilizaremos os termos “audiência” e “público” de televisão no sentido empregado por 

Chris Barker (2003), ou seja, reconhecendo o conjunto de telespectadores como audiências ativas: “activas 

productoras de sentido desde dentro de sus propios contextos culturares (BARKER, 2003, p. 185). Nessa 

perspectiva, mantemos a linha construcionista discutida no capítulo anterior. 
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sequência. Em jornalismo, designa a reportagem que explora os desdobramentos de um fato 

que foi notícia na edição anterior. Na Folha, toda suíte deve rememorar os fatos anteriormente 

divulgados”
2
. 

Um tratamento mais elaborado do termo foi encontrado no Manual de Redação e 

Estilo do jornal O Estado de S. Paulo, no qual consta ser a suíte “o desenvolvimento, nos dias 

seguintes, de uma notícia publicada pelo jornal. Indispensável logo depois da divulgação do 

fato, como seu desdobramento natural ou mesmo provocado, deve, no entanto, ser suspensa 

quando não houver novas informações a respeito e os textos já estiverem apenas repetindo os 

dados colhidos nos dias anteriores” (MARTINS, 1997, p. 274). Complementa esse conceito a 

informação de que o repórter nunca deve noticiar o fato se não haver novidades no caso – o 

que, demonstraremos na análise, nem sempre ocorre. Outra recomendação é de que a suíte 

“deve lembrar sempre sumariamente de que caso se está tratando e suas implicações, para 

permitir que mesmo quem não tenha lido as primeiras informações possa acompanhar a 

sequência do noticiário” (MARTINS, 1997, p. 275). 

Encontramos esse conceito de suíte no jornal impresso já em Amaral (1978, p. 68-

69, grifo do autor): “suíte é a sequência que se dá a uma matéria, a um assunto, nas edições 

posteriores à divulgação do fato inicial. É o aproveitamento de um assunto quente, isto é, que 

continua a despertar interesse público, tema obrigatório de todas as rodas”. O autor diz ainda 

que, se há um crime e a polícia não consegue prender de imediato o autor, se o público se 

interessa pelo assunto, “a reportagem põe-se em atividade à procura de fatos e de 

complementos”, entregando-se à suíte do crime (AMARAL, 1978, p. 69). Ele destaca também 

o imperativo de o repórter conhecer bem os fatos anteriores para não cair em repetições e 

poder orientar-se nas entrevistas com os envolvidos no caso. 

Aqui assinalamos a diferença entre essa abordagem e aquela do manual do 

Estadão, reconhecendo esses “complementos” dos fatos, que podem ser assuntos não 

diretamente vinculados, mas indiretamente relacionados. Isso pode ser visualizado no 

seguinte exemplo retirado do corpus: o assassinato e esquartejamento de Marcos Kitano 

Matsunaga, executivo-chefe da empresa fabricante de alimentos Yoki, pela esposa dele, Elize, 

e foi noticiado em 11 edições do Jornal Nacional, sete delas consecutivas, totalizando 24 

minutos e 45 segundos dedicados ao caso. Das reportagens, seis possuíam de fato alguma 

novidade, mas quatro consistiam em pautas apenas relacionadas ao caso, mais frias, das quais 

uma apenas relembrou a história. 

                                                 
2
 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_s.htm>. Acesso: 03 jun. 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_s.htm
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A reportagem de Ernesto Páglia que foi ao ar no dia 9 de junho 2012 é um 

excelente exemplo de como o agendamento midiático gerado por uma suíte telejornalística 

pode renovar a relevância de certas notícias e, ao mesmo tempo, se prestar a manter aquele 

assunto no noticiário. Nessa edição do Jornal Nacional, é veiculada uma matéria sem 

qualquer novidade do caso Yoki, mas que discute “um número preocupante: colecionadores 

brasileiros guardam mais de 150 mil armas dentro de casa”, segundo palavras do apresentador 

do telejornal. O próprio repórter se posiciona contra a legalidade desse armamento legalizado: 

“metralhadoras de gângster, espingardas de caça e fuzis poderosos, armamento usado tanto 

por soldados quanto por bandidos”, narra. Na passagem, ele se refere a um “arsenal de alto 

calibre e preço, estimado em R$ 150 mil, segundo policial que participa das investigações (...) 

uma coleção altamente mortal, mas perfeitamente legal”. Para reforçar a relação do assunto 

com a suíte, no entanto, usa imagens da apreensão das armas no apartamento do casal e 

encerra com última imagem da família no elevador antes do crime, deixando no ar a “lição de 

moral” de que fala Coutinho (2003) em sua tese de doutorado. 

Etimologicamente, o termo suíte vem do francês suíte e era utilizado 

originalmente em música para indicar “qualquer sequência de danças destinadas a um coro ou 

à interpretação instrumental” (CUNHA, 1982, p. 742). O Dicionário de Comunicação a define 

como “continuação, sequência. Ato ou efeito de desdobrar uma notícia já publicada 

anteriormente pelo próprio veículo ou por outro órgão de imprensa. Técnica de dar 

continuidade à apuração de um fato (já noticiado) que continue sendo de interesse 

jornalístico, mediante acréscimo de novos elementos para a publicação de notícias 

atualizadas” (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 699, grifos do autor), remetendo ainda para o 

jargão cozinha, que seria o “trabalho de reescrever (adaptar, atualizar, copidescar ou 

condensar) textos do próprio veículo (originais ou ficadas) ou de outra publicação. Para 

designar a ação de fazer esse trabalho, diz-se fazer a cozinha ou cozinhar. Quando se trata de 

reescrever informações de outro veículo, recomenda-se que o jornalista apure informações ele 

mesmo, evitando incorrer em plágio” (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 197, grifos do autor). 

De modo mais atual, Nilson Lage fala da indicação de suítes como um tipo de 

pauta jornalística, consistindo em “continuações ou desdobramentos de eventos da véspera” 

(LAGE, 2005, p. 140). Esse mesmo autor também nos conduz a pensar nas suítes como 

características do que ele denomina jornalismo investigativo – aparentemente, a categoria que 

exigiria mais do repórter no que concerne aos desdobramentos da notícia, que desperta 

interesse e curiosidade no público. Quando diferencia o jornalismo interpretativo daquele 

investigativo, Lage (2001, p. 139) coloca a suíte jornalística como um dos passos que 
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envolvem a reportagem investigativa, situando-o na sétima etapa – avaliação final, redação e 

revisão, publicação e seguimento ou suíte da matéria
3
, ideia que é retomada por Sequeira 

(2005) em livro voltado para o jornalismo investigativo. Ela cita Bolch e Kay (1978) para 

afirmar que o trabalho do jornalista investigativo não acaba com a publicação da matéria. “É 

preciso que ele acompanhe as repercussões – a sétima fase do processo – que a publicação da 

reportagem vai suscitar” (SEQUEIRA, 2005, p. 149).  

Sabemos se tratarem de recomendações e conceituações pensadas para o 

jornalismo impresso, mas pouco diferem do que é feito no telejornalismo. No manual de 

Paternostro (2007, p. 221), está definida a suíte, de modo não muito diferente do que já foi 

citado, como “a sequência que se dá a um assunto quando a notícia é quente e continua a 

despertar interesse nos telespectadores”, devendo “sempre conter informações que a atualize”. 

O conceito de suíte telejornalística, portanto, advém do jornalismo impresso, mas parece ter 

levado mais tempo para se fixar entre os profissionais de televisão: o termo não aparece, por 

exemplo, em obras clássicas da área como as de Gontijo Teodoro (1980)
4
, que já traz jargões 

como “furo” e “barriga”, tampouco no glossário de Albertino Aor da Cunha (1990), e a ideia 

de dar sequência a uma notícia sequer consta no livro do jornalista belga Jean-Jacques Jespers 

(1998), originalmente publicado em 1993.  

No contexto do noticiário televisivo, encontramos a primeira menção à suíte no 

Manual de Telejornalismo da Rede Globo (1986, p. 14-15), que continha não propriamente 

uma definição, mas orientações para a sequência: “Toda suíte deve incluir um retrospecto do 

assunto, tão extenso que todas as pessoas entendam a matéria do dia e tão sucinto que não 

aborreça o telespectador que está por dentro do assunto”, contendo ainda a recomendação de 

que a decisão desse “resumo” dos fatos deve ser feito a partir de uma conversa entre editor e 

repórter. Squirra (1990, p. 171) fornece uma definição no seu glossário: “continuidade de um 

fato jornalístico, mediante acréscimo de novos elementos que o atualizam”. Em Bittencourt 

(1993, p. 104), a noção de suíte consta apenas no vocabulário como “continuidade de 

cobertura de um assunto jornalístico”, apesar dos trabalhos anteriores mencionados.  

                                                 
3
 Os seis primeiros passos seriam (1) concepção, (2) estudo de viabilidade, (3) familiarização, (4) 

desenvolvimento de um plano de ação, (5) realização e (6) reavaliação e complementação do material apurado 

(LAGE, 2001, p. 139). 

4
 O titular do Repórter Esso menciona a expectativa como medida de valor de uma notícia, afirmando que ela 

“faz o público aumentar seu interesse pela mesma [notícia], acompanhando seu desenrolar. Se essa notícia se 

mantém na crista da onda por muito tempo, faz o leitor ou telespectador se familiarizar com personagens, 

gravando-lhes os nomes e as fisionomias a ponto de identificá-los, visual ou auditivamente, à distância” 

(TEODORO, 1980, p. 64). Em nenhum momento na explicação, contudo, utiliza o termo suíte, tratando apenas 

como “desenrolar” dos fatos. 
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No jornalismo televisivo, portanto, a suíte aparece primeiramente como método, 

ou seja, um modo apropriado de dar sequência à cobertura de determinado assunto, 

atualizando a notícia. Possui, portanto, uma vinculação com a temporalidade, já que assume 

como dignos de suíte os casos cuja atualidade perdura (“assunto quente”) – daí o emprego, 

pelos autores citados, de noções como continuidade e desenvolvimento para explicá-la. A 

suíte possui, ainda, forte vinculação com a ideia de relevância, uma vez que está relacionada à 

compreensão de que algo permanece despertando interesse no telespectador.  

O termo é oriundo das redações de jornais impressos, sendo sua definição adotada 

na prática profissional como sinônimo de sequência dos fatos, repercussão e desdobramento, 

cabendo sempre a advertência de atualizar a notícia e dispor de um resumo dos fatos para os 

telespectadores que não acompanharam a matéria em telejornais anteriores. Outro elemento 

relacionado à idéia de suíte telejornalística a partir dos conceitos aqui apresentados seria, 

ainda, a dupla relação que a suíte, enquanto agenda, estabelece: o repórter deve apresentar 

novidades do caso para alimentar a agenda pública e, ao mesmo tempo, a suíte agenda a 

própria mídia em torno de complementações e pautas vinculadas, pressionando por certa 

proatividade do repórter em busca de temas relacionados. 

Ainda na revisão bibliográfica, encontramos a melhor conceituação de suíte no 

dicionário de Juarez Bahia (2010), que trata de suitar como “ato ou efeito de desdobrar uma 

notícia, dando-lhe sequência, continuidade, desde que um novo ângulo reúna importância e 

interesse” e, em seguida, de suíte como desdobramento de uma notícia, explicando também 

que é  

 
usual em jornal, rádio e televisão – e notadamente em revista, pelo tempo de 

que dispõe, cuja função, entre outras, é vitalizar assuntos que, tendo sido 

divulgados, pecaram por imprecisões, omissões ou ganharam, com a 

repercussão, evidência maior, impondo diferentes critérios de cobertura. 

Técnica de tratamento editorial que só se justifica em caso de matérias que, 

pela sua natureza ou importância, requerem continuidade nos aspectos de 

interesse, atualização, esclarecimento e significação, sem repetir o que já se 

sabe, mas capaz de ampliar o conhecimento por meio de investigação e 

pesquisa. (BAHIA, 2010, p. 354, grifo nosso) 

 

Dessa forma, o autor define suíte também não como gênero, mas como uma técnica de 

tratamento editorial, ou seja, uma maneira de lidar com a notícia, tocando também nas 

questões da temporalidade e da relevância, que nos remetem à possibilidade de tratá-la como 

uma forma de agendamento. 

A ausência de discussões acadêmicas em torno da suíte telejornalística perdura. 

Mais recentemente, Regina Villela (2008), em um livro que se propõe a fornecer dicas de 
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“telejornalismo aplicado”, também passa longe do termo, apesar de falar da repercussão dos 

fatos quando menciona o critério de noticiabilidade relativo ao impacto. Já ao tratar das 

características peculiares dos fatos, ela cita a consequência – “tudo aquilo que possa decorrer 

do surgimento de um fato e o alcance e importância que ganham a partir disso. [...] À mídia 

cabe investigar e informar ao público” (VILLELA, 2008, p. 87) – e o crime. Nesse segundo 

caso, afirma, “a cobertura jornalística será tão intensa quanto o tamanho do delito ou da 

violência cometida. [...] Todo crime desperta interesse imediato no público e posteriormente, 

enquanto a investigação transcorre” (VILLELA, 2008, p. 88). Também fala de repercussão 

como característica noticiável: “é todo fato que se caracteriza pela influência que é capaz de 

exercer na sociedade” (VILLELA, 2008, p. 95-96), cabendo ao jornalista dar os 

desdobramentos do assunto. Por fim, no tópico suspense, ela diz que “existem casos que vão 

deixar o público na expectativa de uma solução” (VILLELA, 2008, p. 99). Tudo que a autora 

menciona tem relação com as suítes telejornalísticas, apesar de ela não se ater ao assunto. 

Nota-se que as definições de manuais e dicionários aqui apresentadas, bem como 

as características de Villela (2008), utilizam de classificações da notícia para lidar com as 

suítes. Na perspectiva da suíte como agendamento de notícias que adotamos, no entanto, não 

cabe caracterizá-la como notícia, mas como agenda. Assim, suas características não devem 

ser confundidas com os valores-notícia, compreendidos da seguinte forma: 

 
À medida que entendemos noticiabilidade como sendo o conjunto de 

elementos pelos quais a empresa jornalística controla e administra a 

quantidade e o tipo de acontecimentos, entre os quais vai selecionar as 

notícias, podemos creditar os valores-notícia como um componente da 

noticiabilidade. Esses valores-notícia vão definir quais os acontecimentos 

que são suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem 

transformados em notícias. (...) É o chamado senso comum das redações. 

(VIZEU, 2005, p.82-83) 

 

Wolf (2005) explica que os valores-notícia se relacionam com pressupostos implícitos ou 

considerações relativas, como o conteúdo das notícias, a disponibilidade do material, o 

próprio público e as matérias veiculadas pela concorrência. Outros pontos a serem levados em 

conta no processo de produção da notícia são os constrangimentos organizacionais, as 

narrativas governantes, as rotinas de trabalho, os valores dos próprios jornalistas e as 

identidades das fontes, que, de acordo com sua autoridade, produtividade ou credibilidade 

podem ter seus conteúdos mais ou menos veiculados na mídia (TRAQUINA, 2004). Todas 

essas observações são relevantes, mas tratam, contudo, do conteúdo do acontecimento, 

convertido midiaticamente em notícia. O que buscamos compreender, entretanto, não é a 
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notícia que faz parte da suíte, mas a suíte telejornalística como agenda midiática e pública, 

ou seja, como fenômeno que pauta produtores e consumidores das notícias por um 

determinado período em torno de determinados temas. 

Tendo claros os conceitos de noticiabilidade e valor-notícia, fica evidente que a 

suíte, ainda que carregada desses valores-notícia, não é um valor-notícia em si, tampouco um 

critério de noticiabilidade. Mas as notícias, evidentemente, podem gerar ou não suítes – assim 

como uma suíte pode provocar mais notícias. Argumentamos, portanto, o seguinte: se um 

telejornal começa a cobrir uma história, o público tende a criar uma expectativa em torno do 

desfecho, o que poderia “impor” a necessidade de sequência da reportagem. Do mesmo modo, 

as suítes estabelecem agendas midiáticas e públicas que despertam a noticiabilidade de 

assuntos que poderiam estar esquecidos e chamam a atenção para temas que os 

telespectadores há muito não discutiam. 

Seguindo essa linha de raciocínio, tomaremos de empréstimo a tipificação das 

notícias de Gaye Tuchman (1983) para discutir e demonstrar essa relação entre suíte e notícia. 

Adepta do etnoconstrucionismo, a autora emprega o termo no sentido de Schutz (2003), ou 

seja, de uma classificação na qual as características relevantes são utilizadas em soluções 

práticas para atividades cotidianas (TUCHMAN, 1983, p. 63) – no caso dos jornalistas, as 

notícias são tipificadas de forma a organizar a superabundância de acontecimentos diários 

(sobreabundancia de sucesos; TUCHMAN, 1983, p. 57), ou seja, permitindo lidar com o fato 

de que a rede informativa produz mais relatos do que podem ser processados pelo jornalista. É 

interessante notar a defesa da autora de que, por mais que os profissionais da informação 

insistam em dizer que há critérios de conteúdo para a noticiabilidade de um fato e que a 

categorização da notícia depende do conteúdo do relato, “as tipificações e a alocação da 

noticiabilidade são relativamente livres dos conteúdos” (TUCHMAN, 1983, p. 59), uma vez 

que a noticiabilidade é negociada com a rede informativa (ou seja, depende de critérios de 

espaço, de especialização organizacional e tópica). Logo, as tipificações se baseariam na 

maneira como ocorrem os fatos e não em seu conteúdo em si. 

De acordo com uma pesquisa realizada por essa socióloga norte-americana com 

os produtores de notícias, seria possível identificar, tendo como principal referencial o fator 

tempo, cinco tipos de notícias: as duras (hard news) por oposição às leves (soft news), as 

súbitas (spot news) por oposição às notícias em desenvolvimento (developing news) e as 

notícias de sequência (running stories/continuing news). Vamos nos ater aqui às duas últimas 

tipificações, a fim de diferenciá-las e contribuir para a construção do conceito de suíte 

telejornalística. Segundo a autora, as developing news não são programadas, têm urgência de 
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disseminação e não se consegue prever o futuro daquela história, diferentemente das running 

stories, que são pré-programadas, ainda que de divulgação imediata, é possível antecipar o 

desenrolar dos fatos (TUCHMAN, 1983, p. 64). 

Segundo os próprios jornalistas entrevistados pela pesquisadora, no entanto, as 

notícias em desenvolvimento seguem o sendo “todo el tiempo en que los „hechos‟ aún seguian 

emergiendo y aún eran acopiados” (TUCHMAN, 1983, p. 61). Podemos afirmar que esse tipo 

de notícia conteria um potencial maior para resultar numa suíte telejornalística: os telejornais, 

a partir de uma notícia factual de grande interesse ou importância, dão continuidade a partir 

do surgimento de novos fatos e/ou possuem determinadas tendências ao produzir sequências 

que contribuem para agendar a sociedade em torno de determinados temas. Tuchman (1983, 

p. 70) traz como exemplo a aprovação de um projeto de lei, que pode tramitar por dias ou até 

semanas nas casas legislativas. Esse longo processo dá ao repórter a oportunidade de criar 

uma rotina de pautas a partir do calendário de votação, podendo entremear a cobertura com 

reportagens que elucidem para a população a relevância daquela decisão, como aquilo vai 

impactar no dia a dia do cidadão comum, como outros países lidaram com a matéria, etc. Por 

fim, vale lembrar que, para Tuchman, essas tipificações são flexíveis e estão em 

transformação contínua (TUCHMAN, 1983, p. 64). 

Já a notícia de sequência é, para os jornalistas entrevistados pela socióloga, “una 

serie de relatos sobre el mismo tema basados em sucesos que están ocurriendo durante un 

período” (TUCHMAN, 1983, p. 62), o que permite uma dose de “controle” do trabalho 

mediante certa previsibilidade do desenrolar dos fatos. Seria o equivalente das chamadas 

“notícias em processo”, cujos aspectos dramatúrgicos foram estudados por Marfuz (1996). Ao 

observar a cobertura midiática dos sequestros, o autor indica que alguns dispositivos do 

acontecimento respaldam a suíte intensiva e extensiva: o teor dramático inerente ao fato e a 

“necessidade” de acompanhamento midiático constante diante da imprevisibilidade de um 

desfecho. Os elementos foram observados por ele no caso Fernanda Viana, em 1995, mas 

estiveram igualmente presentes no cativeiro de Wellington Camargo, em 1999, e no sequestro 

que durou mais de 100 horas e culminou na morte de Eloá Pimentel, em 2008. 

Seria, também, o caso de situações cuja significatividade pública justifica o 

acompanhamento cotidiano da mídia – o que ocorre desde o princípio do telejornalismo no 

Brasil. Como exemplo, podemos citar a grande enchente sofrida pela cidade do Rio de Janeiro 

em 1966, cobertura considerada por Iluska Coutinho um marco na mistura de telejornalismo e 

emoção na mídia nacional (COUTINHO, 2003, p. 71) e reconhecida pela própria Rede Globo 

como fundamental na conquista da audiência do Rio de Janeiro, na época ainda pequena e 
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partilhada com as TVs Tupi, Rio e Excelsior
5
. Valeriam também como exemplo catástrofes 

naturais (tsunamis, enchentes, terremotos, estiagem, etc.), greves e o atentado terrorista ao 

World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. 

Nesse caso, a tecnologia afeta a percepção dos fatos (TUCHMAN, 1983, p. 68). 

Um exemplo bastante conhecido é a cobertura do atentado ao World Trade Center que, para o 

telejornalismo, tratou-se de uma notícia em desenvolvimento, porque começou a ser exibida 

quando o avião atingiu a primeira torre, ficando no ar até o momento do segundo choque de 

uma aeronave contra o prédio. Para um jornal impresso, contudo, a notícia seria veiculada 

apenas no dia seguinte, de modo “consolidado” – uma notícia tipificada como súbita para um 

veículo pode ser, portanto, considerada em desenvolvimento para outros, ainda que, para 

ambos, seja “quente”, factual, dura – e são os valores-notícia que as caracterizam como tal. 

Assim como as “notícias em desenvolvimento”, as “notícias de sequência” e as 

“notícias em processo” também se enquadram no perfil das notícias com potencial maior para 

renderem suítes. Elas reúnem as características de relevância e de temporalidade que vimos 

ressaltadas nas definições de manuais e dicionários de comunicação, remetendo também às 

características do agendamento que discutiremos a seguir. No entanto, todas as notícias da 

tipologia de Tuchman (1983) podem render (e rendem, como veremos na análise) suítes 

telejornalísticas, ainda que em períodos maiores ou menores. 

Essas discussões em torno da notícia são relevantes neste estudo no sentido de nos 

aproximar conceitualmente do nosso objeto: sabemos que a suíte não é notícia nem valor-

notícia, mas uma sequência de notícias. Contudo, compreender que tipo de notícias compõe 

essa sequência é fundamental para, no próximo momento, categorizar os tipos de suítes mais 

comumente encontrados no Jornal Nacional. 

Buscamos nos aproximar do conceito de suíte telejornalística por acreditar que 

essas sequências de histórias no noticiário televisivo diário permitem identificar com mais 

clareza, a partir dos elementos narrativos, os códigos ideológico-culturais que revelam as 

visões de mundo exacerbadas por cada programa televisivo (GORDILLO, 2009b, p. 41). É 

através da análise de suítes de fatos de grande impacto que pensaremos os assuntos agendados 

pela mídia de massa brasileira e as possíveis repercussões das escolhas jornalísticas dessa 

instituição que contribui cotidianamente para o esquema de referências que os cidadãos usam 

na interpretação que fazem da realidade. Dando continuidade à discussão, passaremos agora à 

                                                 
5 

Informações disponibilizadas no site <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-

250485,00.html >. Acesso em 29 de abril de 2012. 
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teoria do agendamento, que fundamentará a abordagem de suíte telejornalística que tentamos 

esboçar e adotar na análise de conteúdo empreendida. 

 

3.2 Para compreender a teoria do agendamento 

 

A teoria do agendamento é um marco teórico essencial para o conceito de suíte 

telejornalística que perseguimos. Afirma McCombs (2006) que até uma breve menção no 

telejornal da noite é capaz de evidenciar a relevância de um acontecimento e a localização da 

notícia no programa e o tempo de duração fornecem pistas da valoração de certos fatos em 

relação a outros, mas é a repetição de um tema dia após o outro – ou seja, a suíte – a mais 

potente mensagem de sua importância (MCCOMBS, 2006, p. 24, grifo nosso). A observação 

informal cotidiana nos transmite a impressão de que as manchetes nacionais dos principais 

jornais impressos do país equivalem aos destaques do telejornal do horário nobre veiculado 

no dia anterior na televisão aberta. Por outro lado, a exteriorização da agenda informativa dos 

telejornais é menor que a dos demais veículos. Em outros termos, não ficam tão perceptíveis 

os temas considerados os mais relevantes do dia após assistir ao noticiário televisivo como ao 

ler a capa de um jornal impresso ou abrir a página inicial de um site de notícias, nos quais a 

posição e o tamanho das manchetes não deixam margens para dúvidas. 

Para começar a discutir teoria do agendamento, é preciso uma breve revisão da 

pesquisa em comunicação de massa ao longo do século XX. Desenvolvida entre as décadas de 

1920 e 1960 nos Estados Unidos, a Mass Communication Research se caracterizou por uma 

orientação empiricista, quantitativa e pragmática. O modelo comunicativo então adotado se 

baseava na teoria matemática (ou “da informação”), que percebia a comunicação como um 

processo linear que partia da fonte de informação da qual o emissor transmitia através de um 

canal para o receptor, com um destino. Em analogia a essa sequência, Lasswell, da corrente 

funcionalista, enunciou sua questão-programa: quem, diz o que, para quem, em que canal e 

com que efeito? A linha desse teórico focou nas funções dos meios de comunicação, nas 

relações entre os indivíduos, a sociedade e os meios de comunicação de massa. 

A corrente dos efeitos da comunicação formulou uma das teorias mais conhecidas 

dessa escola, a teoria hipodérmica (ou “da bala mágica”). Baseada das concepções de 

sociedade de massa e no behaviorismo em voga na época, essa teoria entendia que os 

indivíduos seriam passivos e indefensáveis diante da ação dos meios de comunicação. 

Posteriormente, na década de 1940, houve um aperfeiçoamento do modelo hipodérmico, com 

a “abordagem da persuasão”, que já assinalava para a quebra de linearidade no processo 
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comunicativo. A teoria dos efeitos limitados apontava que os fatores de organização das 

mensagens influenciam na natureza dos efeitos obtidos, resgatando a abordagem psicológica. 

Já Paul Lazarsfeld adota uma linha mais sociológica e lança a ideia da “comunicação em dois 

níveis”: os contextos sociais do indivíduo exerceriam influência na recepção, bem como os 

“líderes de opinião”, figuras que recebem os produtos midiáticos e os disseminam. 

Na década de 1960, a corrente dos “usos e gratificações” propõe uma “leitura 

negociada”, já entendendo o receptor como sujeito agente no processo comunicativo. A 

hipótese do agendamento (ou agenda-setting) nasce em seguida, em 1968, seguindo a linha 

que acredita que os meios de comunicação agiriam alterando a estrutura cognitiva das 

pessoas, em uma influência que se dá não de imediato, mas paulatinamente. Ela tem como 

pressupostos básicos: (a) a informação em fluxo contínuo, não como um processo fechado; 

(b) as influências do meio sobre o receptor percebidas em médio e longo prazos; (c) a ideia de 

que os meios não impõem, mas influenciam o público sobre o que pensar e falar, suas 

preocupações. “Assim a agenda da mídia de fato passa a se constituir também na agenda 

individual e mesmo na agenda social” (HOHFELDT, 2008, p. 191). Ainda seguindo essa 

tendência que busca uma compreensão mais ampla da comunicação, outras abordagens 

teóricas se desenvolvem, como o newsmaking e a espiral do silêncio. 

Nota-se que os estudos de comunicação de massa passaram por grandes mudanças 

de paradigmas em menos de um século (HOHFELDT, 2008; WOLF, 2005). Primeiro, em 

relação aos efeitos: a análise passou a se dar em longo prazo, sendo a mídia responsável não 

por uma influência direta, mas por um processo latente e cumulativo que altera o próprio 

processo cognitivo dos indivíduos, que passam a perceber a realidade mediada, construída 

pelos meios, conforme defendemos no capítulo anterior. Essa orientação de cunho mais 

sociológico abandona a teoria da informação, que focava nos efeitos imediatos, e se volta para 

os significados: “passamos, agora, para efeitos em certa medida latentes, implícitos no modo 

como determinadas distorções na produção das mensagens se reverberam no patrimônio 

cognitivo dos destinatários” (WOLF, 2005, p. 142). 

A teoria do agendamento representa um retorno aos estudos dos efeitos da mídia, 

mas agora encarando o processo com muito mais complexidade. Dialogando com a teoria da 

construção social da realidade, essa linha de pensamento vê a mídia como essencial para a 

formação do repertório público das pessoas – nossa percepção do mundo depende do contato 

com essa “realidade de segunda mão” (MCCOMBS, 2006, p. 24) mostrada em jornais, 

revistas, sites e na televisão, como já apontado por diversos autores.  

Contudo, mais do que sinalizar fatos em destaque, essas informações, 
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selecionadas diariamente pelos profissionais da mídia, “dirigem nossa atenção e influenciam 

em nossa percepção de quais são os temas mais importantes do dia. Esta capacidade para 

influenciar na relevância das questões do repertório público é o que se chamou a fixação da 

agenda por parte dos meios informativos” (MCCOMBS, 2006, p. 24, grifo nosso). 

Simplificando muito, poderíamos dizer que os meios de comunicação ordenam os temas por 

relevância (agenda dos meios de comunicação). O público acompanha e, a partir daí, monta 

sua própria agenda – a agenda pública, que vai se relacionar com seu repertório de assuntos e 

de ações, constituindo, assim, o nível inicial da opinião pública. 

Entre os antecedentes da teoria do agendamento, pode-se destacar o argumento de 

Walter Lippmann já em 1922, segundo o qual os media eram a principal ligação entre os 

acontecimentos no mundo e as imagens desses acontecimentos em nossas mentes 

(LIPPMANN, 2008). Também é frequentemente mencionada a percepção de Cohen (1963) de 

que a imprensa “pode, na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, 

mas tem, no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre o 

que pensar” (apud TRAQUINA, 2000, p. 17). 

O primeiro artigo que abordou a função da agenda-setting (traduzida como 

“agendamento”) foi originalmente publicado em 1972. Trata-se de um estudo realizado em 

1968 na cidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte (EUA), com um grupo de 100 eleitores 

indecisos com relação ao candidato. A pesquisa comparava o que esses cidadãos afirmavam 

ser as questões-chave da eleição norte-americana e o conteúdo dos media utilizados por eles 

durante o período de campanha. Nessa primeira análise, a interpretação dos resultados (que 

apontam para uma correlação elevada entre as questões vistas como mais importantes pela 

população e aquelas noticiadas pelos meios de comunicação) indicou a influência dos media 

como explicação mais plausível (MCCOMBS; SHAW, 1972, in TRAQUINA, 2000, p. 58). 

Os mais de 400 estudos realizados nas últimas quatro décadas sobre o 

agendamento em diversos países do mundo, com histórias políticas e realidade sócio-

econômicas variadas, serviram para mostrar que “os efeitos do agendamento – a transferência 

efetiva de relevância da agenda midiática à pública – se dão onde quer que haja um sistema 

político relativamente aberto e um sistema midiático razoavelmente aberto” (MCCOMBS, 

2006, p. 82). A teoria do agendamento hoje, portanto, não pode mais permanecer aquela das 

primeiras pesquisas realizadas por McCombs e Shaw na cidade norte-americana de Chapel 

Hill. Pelo contrário: o autor indica cinco fases importantes do seu desenvolvimento e enumera 

as contribuições de cada um desses momentos. 

Inicialmente, as pesquisas se limitavam a avaliar a influência da agenda temática 
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dos meios sobre a agenda temática do público, comparando essas agendas. Em um segundo 

momento, passou a explorar também as contingências que reforçavam ou reduziam os efeitos 

de fixação da agenda no público. Alguns conceitos marcaram o começo das pesquisas, tais 

como o de “necessidade de orientação” dos cidadãos – as pessoas formariam “mapas” do 

entorno exterior no esforço de lhe dar sentido (MCCOMBS, 2006, p. 111). Nesse processo, o 

critério mais importante é o de relevância da informação, que é associado à incerteza diante 

daquele tema (MCCOMBS, 2006, p. 115). Em outras palavras, quanto maior a necessidade de 

orientação dos indivíduos em assuntos públicos, mais provável é que eles prestem atenção à 

agenda dos meios de comunicação – o que explica por que, muitas vezes, por mais que a 

mídia tente agendar um tema, ele não entra na agenda pública. “Os cidadãos não são seres 

indefesos, nem sequer frente ao bombardeio contínuo e massivo dos meios com relação a um 

assunto”, resume McCombs (2006, p. 120). 

Essa ideia é semelhante à defendida por Hall quando trata do momento de 

construção da própria notícia, ou seja, o modo como o acontecimento será apresentado ao 

público presumido de forma organizada, como parte de um todo social. Para o autor, esse 

processo de identificação e contextualização dentro dos “mapas culturais do mundo social” é 

um dos mais importantes, pois através dele os acontecimentos são tornados significativos e 

inteligíveis pela mídia. A transformação do acontecimento em notícia compreende suposições 

sobre o que é a sociedade e como ela funciona, atribuindo a ela uma natureza consensual 

(HALL, 1999, p. 226), ou seja, de que nós fazemos parte de uma mesma sociedade quando 

temos acesso aos mesmos “mapas de significados”. A percepção dessa formação de um 

consenso pela mídia seria logo incorporada à teoria do agendamento. 

A terceira fase da agenda-setting ampliou o alcance da influência dos meios, 

desde os já identificados efeitos sobre a atenção (agenda dos objetos, no sentido de temas de 

interesse público) àqueles na compreensão (agenda dos atributos, ou seja, as características e 

propriedades que completam a imagem do objeto), entendendo que o agendamento ocorre, 

portanto, nesses dois níveis (MCCOMBS, 2006, p. 135). Em outras palavras, o agendamento 

não é apenas temático, mas também se relaciona aos atributos, ou seja, às maneiras como 

determinado fato será julgado e interpretado pelo público. Os pesquisadores passam, então, a 

levar em conta que a mídia direciona nosso olhar sobre os fatos.  

 
A síntese clássica de agendamento apresentada por Bernard Cohen (1963) – 

os media poderão não nos dizer o que pensar, mas são altamente eficazes em 

dizer-nos sobre o que pensar – foi virada do avesso. Investigações novas que 

exploram as consequências do agendamento e do enquadramento feito pelos 

media sugerem que os media não só nos dizem sobre o que é que devemos 
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pensar, como também nos dizem como pensar sobre isso; portanto, 

consequentemente, o que pensar. (MCCOMBS; SHAW, 1993 in 

TRAQUINA, 2000, p. 135, grifo nosso) 

 

Essa noção de um segundo nível de agendamento, o dos atributos, está estreitamente 

relacionada com o conceito contemporâneo de enquadramento (framing), que diz respeito ao 

modo como um conteúdo informativo é organizado mediante os processos de seleção, 

exclusão, ênfase e elaboração de determinados aspectos da realidade (MCCOMBS, 2006, p. 

170), sendo, portanto, um poderoso instrumento de construção da realidade. 

A partir dos anos 1980, as pesquisas em torno do agendamento convergiram para 

a linha da sociologia da informação, ampliando e contextualizando essa agenda midiática em 

um entorno no qual outras agendas (organizacionais, de grupos de pressão, de relações 

pública, de campanhas políticas, etc.) assumiam papel relevante para a resposta de quem 

estabelece a agenda midiática. Para McCombs (2006, p. 224), explorar essa questão “ilustra o 

alcance cada vez mais amplo da teoria da agenda-setting”, pois, ainda que os estudiosos de 

comunicação tenham como foco tradicionalmente a agenda da mídia versus a agenda pública, 

também é notável a influência das agendas política ou mesmo de entretenimento. Esta seria a 

quarta fase da pesquisa sobre agendamento: explorar as origens das agendas midiáticas. 

Finalmente, já no século XXI, o mapa teórico do agendamento (bastante ampliado 

e detalhado em relação às perspectivas originais), chega à sua quinta fase: a tentativa de 

explicar as consequências do estabelecimento da agenda, reabrindo um campo de estudo que 

busca entender os efeitos da comunicação de massa sobre as atitudes e opiniões das pessoas. 

Os efeitos do agendamento em primeiro nível (temático) demonstram as consequências da 

comunicação de massas como resultado do volume de exposição; já o agendamento de 

atributos e o enquadramento se relacionam ao filão teórico que relaciona o conteúdo das 

mensagens às atitudes e opiniões das pessoas, iniciado nos anos 1940 por Carl Hovland 

(MCCOMBS, 2006, p. 229). Segundo McCombs, quando as agendas de atributos dos meios 

de comunicação “incorporam tons afeitos, além dos substantivos, essas imagens dos objetos 

nas informações podem transmitir fortes emoções e sentimentos, quer dizer, opiniões. Em 

resumo, os conceitos de agenda de atributos pública e de opinião pessoal convergem” 

(MCCOMBS, 2006, p. 230), acredita. 

Tendo em vista essas constatações relatadas por McCombs (2006) em obra que 

organiza e aprofunda os inúmeros estudos desenvolvidos na linha do agendamento desde os 

anos 1960, é possível compreender a relevância dessa teoria na hora de estudar o 

telejornalismo – no nosso caso, no cenário brasileiro e com atenção às suítes. Uma das 



79 
 

questões ainda em aberto para o pai da agenda-setting é justamente o comparativo entre a 

capacidade da imprensa e da televisão de fixar determinados temas na agenda do público. A 

resposta para a pergunta repetidamente feita de qual desses veículos seria o mais “poderoso” é 

relativa: ela depende de questões geográficas, históricas, relacionadas a cenários políticos, 

temas e empresas jornalísticas. Além disso, foram poucos os estudos que se voltaram para 

essa comparação entre a imprensa e a televisão, já que existe um alto grau de redundância nas 

agendas desses dois meios de comunicação de massa.  

Na tentativa de indicar um caminho, McCombs faz uma ampla generalização 

baseada em décadas de provas acumuladas e dá algumas sugestões. Primeiro, ele nota que, em 

metade das ocasiões, não há diferença entre impresso e televisão na eficiência do 

agendamento; na outra metade, os periódicos saem ganhando numa proporção de 2 para 1, o 

que poderia causar surpresa, mas que na verdade se justifica simplesmente pela capacidade 

dos jornais de abordarem mais temas e com maior profundidade (MCCOMBS, 2006, p. 102). 

Contudo, o teórico frisa que não há padrões – os resultados das pesquisas são tão 

heterogêneos que seria preciso analisar algumas questões psicológicas relacionadas à fixação 

da agenda midiática, levando em conta fatores como a frequência e a qualidade da atenção 

que cada indivíduo pode conferir a um meio de comunicação. Apesar de reconhecer a 

diferença e a individualidade de cada experiência com os meios de comunicação de massa, o 

autor ressalta que “as pessoas com características diferentes têm muitas vezes experiências 

muito parecidas” (MCCOMBS, 2006, p. 108). 

Em segundo lugar, é preciso levar em conta que, de acordo com os estudos 

empíricos realizados, a questão da necessidade de orientação também pesa na hora de 

entender o potencial de influenciar dos jornais impressos em comparação com o dos 

telejornais e está diretamente relacionada ao nível de educação formal do público: pessoas 

com maiores níveis educacionais possuem mais propensão a buscar informação e, por isso, 

refletem mais fielmente a agenda midiática em médio prazo (MCCOMBS, 2006, p. 90), mas 

se há um grande compromisso emocional com a informação, o prazo para os efeitos é menor 

(MCCOMBS, 2006, p. 94). Além disso, baseado nas análises, o autor acredita que as pessoas 

com menor necessidade de informação parecem se satisfazer mais facilmente com o modelo 

mais resumido da televisão (MCCOMBS, 2006, p. 130). 

As conclusões de McCombs fortalecem ainda mais a nossa percepção do estudo 

das suítes telejornalísticas como fundamental para entender esse processo de construção da 

realidade conduzido pelos meios de comunicação no contexto brasileiro. Se as diferenças 

geográficas, históricas e relacionadas às empresas jornalísticas são essenciais para perceber a 
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relevância do papel da televisão em determinadas sociedades, não restam dúvidas do poder 

dessa mídia, e particularmente da Rede Globo, no Brasil, sendo ela, como já afirmamos 

anteriormente, a principal fonte de informação da população. Além disso, no que diz respeito 

à necessidade de orientação – relacionada ao nível de educação formal, como já explicamos –, 

nosso país possui menos de 8% da população com ensino superior completo
6
, uma realidade 

distante daquela dos Estados Unidos, país no qual a maior parte da pesquisa sobre o 

agendamento foi desenvolvida e onde cerca de 40% da população possui curso superior
7
. Daí 

se conclui as razões da predileção pelos jornais impressos como fonte de informações mais 

aprofundadas sobre determinados fatos para os norte-americanos. 

Outro aspecto relevante no cenário brasileiro é a questão do comprometimento 

emocional. A atenção do impacto que determinados enquadramentos têm sobre o público, 

suas consequência, vem se constituindo em uma nova vertente da crítica aos meios de 

comunicação, diferente daquela que se resumia a analisar se o conteúdo era verdadeiro e 

equilibrado (MCCOMBS, 2006, p. 187). Essa abordagem é fundamental para a análise do 

tratamento sensacionalista que alguns telejornais podem apresentar sobre determinados temas, 

uma vez que a caracterização desse tratamento pode se dar justamente ao perceber o 

enquadramento utilizado e os atributos ressaltados na cobertura de determinados assuntos, 

particularmente casos de polícia. Também ajuda a compreender porque certos objetos 

relevantes em si não chegam com a devida relevância ao público – o que também estaria 

relacionado, segundo observamos nas pesquisas apresentadas por McCombs, ao perfil do 

público (escolaridade, tipo de trabalho, sexo, gênero, etc.). 

A isso se soma a função social da mídia, atuando para formar um consenso 

(HALL, 1999; MCCOMBS, 2006). Se os meios de comunicação cumprem o papel de 

“vigias” das instituições públicas e privadas e da ordem social, colocando em evidência 

quaisquer rupturas no curso normal dos acontecimentos – segundo a abordagem dos valores-

notícia, para os estudiosos do newsmaking –, eles também agendam homogeneizando a 

percepção do contexto em que vivemos, algo que McCombs identifica tanto no processo de 

agendamento de objetos quanto no de atributos. Estudos comprovam que a correspondência 

da agenda de diversos grupos demográficos aumenta com uma maior exposição aos meios de 

comunicação (MCCOMBS, 2006, p. 257) – o que dizer, então, da exposição massiva a uma 

                                                 
6 

Dados do Censo Demográfico 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

disponíveis no site <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 02 de julho de 2012. 

7 
De acordo com reportagem do Wall Street Journal publicada no dia 26 de abril de 2012. Disponível em 

<http://goo.gl/20Ft1>. Acesso em 02 de julho de 2012. 

http://www.ibge.gov.br/
http://goo.gl/20Ft1
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mesma emissora de comunicação? São algumas das questões que colocamos também como 

motivação para este estudo.  

Nas quatro décadas que seguiram a publicação do primeiro artigo de McCombs e 

Don Shaw sobre o estabelecimento de uma agenda pela mídia em 1969, a teoria do 

agendamento se difundiu e consolidou a partir das pesquisas dos seus próprios criadores, 

juntamente com estudos que foram desenvolvidos em todo o mundo. A percepção de sua 

aplicabilidade e as amostragens empíricas de sua eficácia para demonstrar o papel dos meios 

de comunicação de massa na sociedade lhe conferem um status diferenciado na pesquisa atual 

em comunicação, principalmente sobre os efeitos dos meios de massa sobre a opinião pública, 

se constituindo em “um dos mapas intelectuais mais destacados e melhor documentados da 

dita influência” (MCCOMBS, 2006, p. 13).  

Toda a pesquisa da teoria do agendamento é permeada pela percepção crítica de 

McCombs acerca do poder dos meios de comunicação: será que a agenda midiática realmente 

representa, como dizem os editores e repórteres, o que o público necessita saber? “Em grande 

medida, o jornalismo se baseia na tradição do relato. No entanto, o bom jornalismo é algo 

mais que limitar-se a contar uma boa história. Tem a ver com contar histórias que contenham 

uma importante utilidade cívica” (MCCOMBS, 2006, p. 21-22). 

A seguir, nos dedicamos a relacionar os aspectos da teoria do Agendamento com a 

perspectiva de suíte telejornalística que abordamos. Para isso, relacionaremos essa linha 

teórica à abordagem construcionista, para chegarmos, enfim, a uma discussão que se 

aproxime da complexidade desse objeto até então tratado apenas no senso comum. 

 

3.3 Suítes telejornalísticas: da mídia ao público 

 

Às observações de McCombs, acrescentaremos ainda as análises de alguns outros 

autores em torno da teoria do agendamento. Uma abordagem interessante e mais recente é a 

de Traquina (2000), que em obra que reúne diversos artigos relacionados à agenda-setting 

afirma o seguinte: quase todos os estudos da agenda midiática são, na realidade, estudos da 

agenda dos meios noticiosos, ou seja, da agenda do campo jornalístico (TRAQUINA, 2000, 

p. 19) – naquele sentido de campo de Bourdieu que discutimos no capítulo anterior. 

Esse teórico português retoma a análise do campo jornalístico de Molotch e Lester 

(1974), segundo os quais haveria três categorias de pessoas na organização do trabalho 

jornalístico: os news promotors, que identificam uma ocorrência como especial e, portanto, 

noticiável; os news assemblers, que tornam ocorrências em acontecimentos públicos; e os 
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news consumers, que consomem as notícias, lembrando que nem toda ocorrência é 

acontecimento, mas é tornada acontecimento pelos meios noticiosos (apud TRAQUINA, 

2000, p. 20). Traquina exemplifica com as notícias do campo político, no qual, segundo ele, 

os promotores se encarregariam da criação de “pseudoeventos” midiáticos (TRAQUINA, 

2000, p. 21). A essa ação estratégica dos promotores, soma-se a identidade dos membros da 

“tribo jornalística” (TRAQUINA, 2000, p. 26) com seus critérios de noticiabilidade para 

classificar as ocorrências, sendo essas duas as variáveis determinantes da agenda jornalística. 

Também é válido mencionar o estudo de Weaver, McCombs e Spellman sobre a 

relação entre agenda pública e agenda midiática, originalmente publicado em 1975. O artigo 

partiu da percepção do aumento das pessoas que haviam lido ou ouvido falar do caso 

Watergate de 52% em setembro de 1972 para 96% em maio de 1973 segundo pesquisa 

encomendada pelo jornal Washington Post, que concluiu que a cobertura jornalística sobre o 

caso parecia ter um efeito cumulativo. Com base na teoria do agendamento, foi realizado um 

estudo entre eleitores de Charlotte, na Carolina do Norte, com as seguintes hipóteses: (1) o 

uso dos media para obter informação política está positivamente relacionado com a alteração 

na saliência atribuída ao caso Watergate; (2) o uso dos meios de comunicação está mais 

positivamente relacionado à importância atribuída a esse assunto que a discussão interpessoal 

de temas políticos; e (3) o nível de necessidade de orientação de casa pessoa está 

positivamente relacionado ao uso dos media para obter informação (WEAVER; MCCOMBS; 

SPELLMAN, 1975 in TRAQUINA, 2000, p. 67-68).  

Os dados sustentaram as duas últimas hipóteses levantadas, mas a primeira delas 

não ficou comprovada, demonstrando que “o impacto da função de agendamento da 

comunicação de massas não pode ser aplicado por igual a todas as pessoas; está dependente 

do conceito psicológico de necessidade de orientação” (WEAVER; MCCOMBS; 

SPELLMAN, 1975 in TRAQUINA, 2000, p. 76). As conclusões também 

 

sugerem que, em pessoas que revelam uma elevada necessidade de 

orientação no âmbito da política, a comunicação de massas produz outros 

efeitos para além do reforço de convicções pré-existentes. (...) Na verdade, 

ao manter o caso Watergate na agenda ao longo de tantos meses, os media 

disseram muito aos eleitores que este era um critério importante na avaliação 

dos partidos políticos e dos candidatos, mesmo após o presidente Nixon se 

ter demitido em agosto de 1974, antecipando-se às eleições. (WEAVER; 

MCCOMBS; SPELLMAN, 1975, in TRAQUINA, 2000, p.76). 

 

Essa percepção da construção da agenda pública cumulativamente, pela manutenção de 

determinado tema na mídia, muito nos interessa, na medida em que remete a suítes 
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telejornalísticas de longa duração – a exemplo da CPI do Caso Cachoeira, que discutiremos 

em mais detalhes no capítulo seguinte, ou do largamente noticiado julgamento do “mensalão”, 

que por meses teve lugar cativo no horário nobre da maior emissora brasileira. Assim como 

no caso Watergate, aqueles que não estavam familiarizados com a denúncia e os personagens 

do maior escândalo do governo Lula certamente, no mínimo, tomaram conhecimento dos 

fatos, um ano antes das eleições presidenciais de 2014. 

Outro artigo que muito acrescenta a esta abordagem das suítes telejornalísticas é 

aquele publicado em 1986 por Leff, Protess e Brooks em torno da capacidade de uma 

sequência de reportagens investigativas veiculadas em um telejornal influenciar, em curto 

prazo, a opinião dos telespectadores. O estudo foi o terceiro de uma série e abordou a 

percepção da violência policial pelos cidadãos, comparando dados de entrevistas realizadas 

antes e uma semana depois da investigação televisiva sobre o tema ir ao ar. Detectou-se uma 

mudança significativa de opinião dos inquiridos expostos à série televisiva (LEFF; 

PROTESS; BROOKS, 1986, in TRAQUINA, 2000, p. 77), o que indica um agendamento de 

curto prazo conseguido pelo telejornal a partir da serialização da temática. O resultado 

também contribui, segundo os autores, para reforçar a convicção de que “o impacto da 

televisão é maior do que o dos jornais quando o assunto é dramático e o acontecimento, de 

curto prazo” (LEFF; PROTESS; BROOKS, 1986, in TRAQUINA, 2000, p. 92).  

Dando prosseguimento à discussão, vale retornar a Villela (2008) que, ao discutir 

os parâmetros para cobertura de notícias pelos telejornais, aponta o impacto como atributo 

essencial. “O jornalismo divulga acontecimentos ou ações que provocam repercussão muito 

forte na opinião pública e controla a exposição desses fatos durante mais ou menos tempo, de 

acordo com a dimensão, intensidade e interesse gerado” (VILLELA, 2008, p. 75). Contudo, 

ela prossegue, o critério da atualidade pesa sobre o impacto de uma notícia, a exemplo do 

sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. “O crime do ônibus 174 perdeu espaço na mídia e 

desapareceu da pauta do noticiário depois de algumas semanas, assim como ocorreu com 

outros incontáveis casos de grande repercussão” (VILLELA, 2008, p. 75). 

Nos seus 40 anos de evolução, a teoria do agendamento incorporou conceitos de 

outras teorias da comunicação. Mas ela é especialmente complementada pela visão do papel 

do gatekeeper (seletor das notícias, aquele que estabelece a agenda midiática), ampliada pelos 

teóricos do newsmaking (WOLF, 2005, p. 191), e da espiral do silêncio, a “outra face da 

moeda” do agendamento, já que este aponta para os meios elencando os temas que vão estar 

na “ordem do dia” do público, hierarquizando sua percepção sobre a realidade enquanto 

aquela discute a omissão da opinião pelos riscos de que esta não se alinhe com a “opinião 
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pública” (FERREIRA in HOHFELDT, 2008, p. 111). Por isso, a importância do estudo de 

caso que pretendemos desenvolver: compreender quem está nos dizendo e em que, enquanto 

sociedade, estamos acreditando – e, mais ainda, o que não nos está sendo dito. 

Também essa teoria é muito bem articulada à abordagem construcionista quando 

intermediada pelo conceito de trama de facticidade de Gaye Tuchman (1983), segundo a qual 

“a qualidade do debate cívico depende necessariamente da informação disponível” 

(TUCHMAN, 1983, p. 9, tradução nossa), sendo a notícia uma instituição social que 

disponibiliza informação a consumidores, mas também uma aliada das instituições sociais 

legitimadas (reproduzindo as informações das fontes oficiais) e algo localizado, recolhido e 

disseminado por profissionais que trabalham em organizações, sendo produto adequado a 

processos e práticas institucionais (TUCHMAN, 1983, p. 16). Dessa forma, na construção das 

notícias, os fatos, não podendo ser verificados um a um pelos profissionais do jornalismo, 

ganham o estatuto de veracidade na medida em que são confirmados pelas fontes – com 

notório privilégio das fontes oficiais.  

Em 11 anos dedicados a estudar a construção social da realidade nos meios de 

comunicação e tendo participado do cotidiano de diversos jornais e telejornais americanos, 

percebe a autora que, “para dar sustentação a qualquer suposto fato, se acumula uma 

quantidade de supostos fatos que, quando são considerados em conjunto, se apresentam 

validando a si mesmos tanto individual como coletivamente. Conjuntamente, constituem una 

trama de facticidade” (TUCHMAN, 1983, p. 99, tradução nossa, grifo nosso). Esse processo 

faz parte da atividade profissional cotidiana dos repórteres, comprometidos que estão com a 

tarefa de dar sentido ao mundo construindo significados a partir da articulação dos fatos 

(TUCHMAN, 1983, p. 100), e se aplica ainda mais às suítes telejornalísticas que às notícias 

pontuais, uma vez que naquelas a trama vai se construindo dia após dia pela articulação de 

fatos novos, versões contrapostas, assuntos relacionados, explicações especializadas, tecendo 

uma rede de informações em torno da mídia e do público que vai influenciar o modo de olhar 

o tema e modificar suas prioridades na produção e consumo de notícias, respectivamente. 

Além da temporalidade e relevância, que vimos abordando, outras importantes 

características do agendamento são aplicáveis às suítes telejornalísticas. Os conceitos básicos 

em torno da fixação da agenda foram assim sistematizados por Hohlfeldt (2008, p. 201-203):  

(a) a acumulação, enquanto capacidade da mídia de destacar um determinado 

tema quando o noticia, em detrimento de outros;  

(b) a consonância na forma de relatar os acontecimentos, que nos permite utilizar 

de certos princípios gerais para nos referir aos meios;  
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(c) a onipresença, quando um acontecimento tornado notícia ultrapassa os espaços 

aos quais inicialmente se restringiria – quando ocupa mais de uma editoria, por exemplo; a 

relevância, avaliada pela presença em diferentes mídias;  

(d) o frame temporal, quadro de referências para avaliar as agendas da mídia e do 

público;  

(e) o time-lag, tempo que leva para a agenda midiática ser constatada na agenda 

do receptor;  

(f) a centralidade, quando a mídia, além de dar relevância, hierarquiza um 

acontecimento acima dos demais;  

(g) a tematização, ligada à centralidade, cujo desdobramento é a própria suíte da 

matéria, “de maneira a manter presa a atenção do receptor naquele assunto” (HOHLFELDT, 

2008, p. 202);  

(h) a saliência, que é quando o receptor valoriza mais determinado assunto 

noticiado em razão da sua própria necessidade de orientação; e  

(i) a focalização, que é o tratamento que a mídia dá a determinado assunto 

contextualizando-o, fazendo um uso diferenciado da linguagem, criando chamadas especiais, 

entre outras estratégias. 

Essas características do agendamento possuem relação com a ideia de suíte 

telejornalística na medida em que são, também, características das suítes. As suítes são 

cumulativas, pois fazem um assunto se sobressair em relação aos outros quando procedem à 

tematização, ou seja, aos desdobramentos que estão em sua definição manualizada mesma, 

bem como à focalização, dando um tratamento especial a uma pauta que rende suíte – 

deslocando um repórter para a cobertura, por exemplo, ou identificando as matérias sobre o 

assunto com um selo temático. Um telejornal tem o poder de agendar os demais quando 

acompanha um tema dia após dia, promovendo a consonância entre os meios, bem como 

reforçando a relevância daquela notícia. 

É comum, nas suítes, que se ultrapasse a fronteira da editoria – os fatos de 

impacto se tornam, via de regra, onipresentes e difíceis de classificar, já que normalmente 

envolvem mais de um fator de categorização: é um acidente com uma celebridade, ou um 

crime que envolve políticos, ou ainda uma passeata de grevistas que tanto prejudica o trânsito 

como gera impacto na economia. Algumas suítes são mais centrais que outras – escândalos de 

corrupção no Brasil ganham espaço na chamada do noticiário dia após dia, por exemplo, 

enquanto a guerra civil em um país longínquo, apesar de acompanhada cotidianamente, tem 

seu tempo reduzido e não figura mais na escalada.  
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Quanto ao time-lag, McCombs (2006, p. 97) traça uma tabela dos lapsos de tempo 

para a aparição e desaparição dos efeitos do agendamento que dá conta do tempo médio de 

uma semana para telejornais nacionais, com correlação máxima percebida, de +0,92, e 

diminuição do efeito após oito semanas. Acreditamos que, no caso das suítes telejornalísticas, 

esse tempo pode ser ainda mais curto, uma vez que, se o tema é reiterado algumas edições 

consecutivas do telejornal mais assistido do País, ainda que por apenas dois ou três dias, pode 

proporcionar um tipo de agendamento em prazo ainda menor, com repercussões quase que 

imediatas. 

Exemplificamos com um caso retirado do corpus deste trabalho: quando o Jornal 

Nacional dedica uma edição praticamente inteira, no dia 23 de março de 2012, à morte do 

comediante Chico Anysio, com o primeiro e o segundo bloco inteiramente preenchidos pelo 

assunto e um total de seis matérias sobre o caso, contando toda a trajetória pessoal e 

profissional do artista, relembrando os melhores personagens dele e reunindo depoimentos, 

tende a alimentar conversas em torno do assunto – as pessoas comentam nas ruas com 

admiração, revelam seus bordões favoritos, os personagens que mais as marcaram, as 

primeiras vezes que assistiram algum show dele, lamentam sua morte, etc. Assim, supomos 

que o agendamento em curto prazo das suítes telejornalísticas pode ser mesmo de apenas dois 

ou três dias por não se tratar apenas de uma questão de repetição ou desdobramento, mas, 

sobretudo, da relevância que é dada àquelas notícias. 

Pelo exposto, entendemos que é possível abordar a suíte telejornalística como um 

tipo de agendamento em curto prazo: a serialização de casos de grande repercussão midiática 

em suítes possui repercussões importantes no agendamento da sociedade em torno de 

determinadas pautas jornalísticas e, portanto, na visão de mundo preponderante, atuando na 

construção social da realidade. A suíte é, então, mais do que a sequência dos acontecimentos 

com a retomada dos fatos anteriores – trata-se de um indicativo por parte do telejornal, de que 

um determinado tema é importante e merece ser acompanhado diariamente pelos 

telespectadores, bem como de um compromisso que o noticiário assume com seu público de 

seguir os acontecimentos até que eles sejam consolidados, examinando seus antecedentes e 

repercussões, estabelecendo conexões com outros fatos, dando ao espectador algo sobre o que 

refletir e conhecimento suficiente para avaliar aquele assunto. 

No próximo capítulo, examinamos como as suítes aparecem no telejornal mais 

assistido do País. Os casos que renderam suítes no Jornal Nacional e o modo como essas 

suítes foram construídas serão abordados a seguir, com o objetivo de dar continuidade à 

discussão aqui iniciada e exemplificar o modo como o noticiário compõe sua agenda 



87 
 

midiática e que temas são eleitos pelos jornalistas para serem incluídos na agenda pública
8
. 

Notaremos a presença dessas características do agendamento também nas suítes 

telejornalísticas e observaremos os temas que geraram suítes com mais frequência no JN, o 

que nos permitirá propor categorizações no agendamento feito por esse noticiário. 

                                                 
8
 Atentamos para o fato de que observaremos a intencionalidade do telejornal, já que a transferência da agenda 

midiática para a agenda pública não se dá de forma automática, conforme mencionamos na revisão teórica em 

torno da abordagem do agendamento. Ainda assim, os elementos fornecidos pelo estudo exploratório nos 

fornecerão importantes indicativos sobre a forma como as suítes são construídas no JN.  
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5 UM OLHAR SOBRE O JORNAL NACIONAL 

  

Passemos à análise do corpus – as suítes telejornalísticas do Jornal Nacional, da 

Rede Globo – pensando a questão da sequência de notícias sobre um mesmo tema não mais da 

forma normativa e intuitiva da prática da redação e da cultura profissional, mas como tipo de 

agendamento em curto prazo, conforme viemos discutindo. Aqui abordamos as questões 

metodológicas, apresentamos os resultados quali-quantitativos da observação empírica e 

fazemos uma análise a partir do referencial teórico já exposto, de modo a corroborar e 

exemplificar o conceito de suíte telejornalística proposto. 

A escolha desse objeto se deu, em primeiro lugar, pelo interesse na serialização 

como possibilidade de chamar atenção da sociedade para certos fatos, fixando-os na agenda 

pública. Também buscamos destacar as suítes telejornalísticas de maior repercussão porque 

identificamos nessas histórias um esforço de produção e repórteres em prol do desdobramento 

e da continuidade da narrativa, uma vez que a audiência supostamente deseja acompanhá-las 

em detalhes. Por sua vez, o Jornal Nacional foi o programa que naturalmente se impôs por ser 

o noticiário televisivo mais assistido do País, conforme já mencionamos, servindo de 

referência para os cidadãos e de modelo para outras emissoras. 

Para discutir de que forma as suítes telejornalísticas se fazem presentes no JN, 

optamos por uma primeira observação quantitativa e qualitativa utilizando o método da 

análise de conteúdo (AC)
1
, entendendo ser objetivo desse procedimento não a mera descrição, 

mas sobretudo a inferência (FONSECA JUNIOR in DUARTE; BARROS, 2011, p. 283) e 

compartilhando da sua reconhecida aplicabilidade aos conteúdos televisivos. Em decorrência 

do próprio método, os casos utilizados como exemplo são aqueles que contaram com maior 

destaque midiático no período e a discussão será feita à luz de uma experiência histórica 

concreta.  

A análise empírica foi desenvolvida a partir de estudo exploratório, no qual 

visualizamos algumas tendências da prática profissional para a construção de suítes 

telejornalísticas. Procuramos, então, identificar pistas dos significados sociais da adoção de 

determinadas estratégias para retomar ou repercutir certos fatos – tanto os significados 

internos, próprios do campo jornalístico, como aqueles externos, na sua relação com outros 

                                                           

1
 Apesar de tributária do positivismo, essa linha de análise já rechaçada pelo marxismo retornou com força nos 

anos 1990, não sendo mais necessariamente associada a esse paradigma (DUARTE; BARROS, 2011, p. 281). 
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campos e no impacto sobre agentes sociais posicionados fora do campo –, discutindo as suítes 

telejornalísticas a luz das teorias do agendamento e da construção social da realidade. 

 

5.1 A suíte-agenda no Jornal Nacional 

  

Antes de expor a metodologia, façamos uma breve apresentação do noticiário que 

elegemos para esta pesquisa. Em 1º de setembro de 1969 foi lançado o Jornal Nacional, 

 

primeiro programa a ser exibido simultaneamente para várias localidades, 

até atingir todo território nacional, em uma época em que as novelas ainda 

eram apresentadas primeiro no Rio de Janeiro e dependiam da chegada das 

fitas para serem transmitidas em outros lugares do país. (HAMBURGUER, 

1998, p. 465) 

 

É o noticiário de maior audiência da Rede Globo, emissora de televisão brasileira que faz 

parte das Organizações Globo, maior conglomerado de empresas do setor de mídia da 

América Latina
2
.  

Atualmente, o JN conta com uma média de 28 pontos de audiência, o que 

representa 51% de participação (percentual de pessoas/domicílios de uma praça que assistem 

a um programa com relação ao total de pessoas/domicílios com a TV ligada naquele 

momento). Quanto ao perfil de audiência, 40% dos espectadores têm 50 anos ou mais, 

seguidos por 38% com idades entre 25 e 49 anos. Eles pertencem, predominantemente, à 

classe C (50%), seguida pelas classes AB (38%) e DE (13%)
3
. O noticiário mais assistido do 

País é veiculado de segunda a sábado, das 20h30 às 21h10. 

Os procedimentos utilizados na investigação em torno das suítes telejornalística 

nas edições do JN podem ser compreendidos a partir do objetivo do trabalho. Como se deseja 

propor uma perspectiva acadêmica de análise da suíte telejornalística como tipo de 

agendamento social em curto prazo, foi necessário, de início, definir um corpus extenso, que 

nos assegurasse, portanto, material suficiente para observar as nuances do nosso objeto de 

estudo entre as edições do Jornal Nacional. Por isso, nossa primeira demarcação do corpus 

                                                           

2
 A informação consta no site internacional das Organizações Globo. Disponível em: 

<http://globoir.globo.com/static/enu/organizacao.asp>. Acesso em 19 de janeiro de 2014.  

3
 Os dados deste parágrafo foram retirados da página de negócios da Rede Globo. Disponível em: 

<http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/jornal-nacional.aspx#>. Acesso em 19 de janeiro de 

2014.  
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dava conta de todas as edições desse telejornal que foram ao ar no primeiro semestre de 2012, 

de 1º de janeiro a 30 de junho, totalizando 156 programas. 

O método da análise de conteúdo se mostrou o mais adequado no contato com o 

corpus por permitir inferências em torno do material analisado, com larga aplicação no 

sentido de “detectar tendências e modelos na análise de critérios de noticiabilidade, 

enquadramentos e agendamentos” (HERSCOVITZ in LAGO; BENETTI, 2007, p. 123, grifo 

nosso). Seguindo uma tendência atual, associaremos as análises de conteúdo quantitativa, com 

a frequência do conteúdo manifesto de acordo com as categorias pré-estabelecidas, e 

qualitativa – “avaliação do o conteúdo latente, a partir do sentido geral dos textos, do contexto 

onde aparece, dos meios que o veiculam e/ou dos públicos aos quais se destinam” 

(HERSCOVITZ in LAGO; BENETTI, 2007, p. 127).  

Dentre as técnicas da AC, optamos pela análise categorial (FONSECA JUNIOR 

in DUARTE; BARROS, 2011, p. 301), desmembrando as unidades textuais (edições do 

telejornal) nas suas subunidades (reportagens e notas), codificadas segundo o modelo de 

retranca (palavras-chave) e selecionando, dentre elas, aquelas representativas do nosso objeto 

de estudo, as suítes telejornalísticas. Essas suítes, por sua vez, foram categorizadas segundo 

juízos semânticos, ou seja, em categorias temáticas, de modo a esclarecer a representatividade 

daquela massa de dados, observados os critérios de exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade (BARDIN, 1988).  

Após pré-análise e redução do corpus pela recorrência quantitativa e temática das 

suítes telejornalísticas observadas, analisamos estatisticamente e categorizamos o conteúdo de 

100 edições consecutivas (de 1º de fevereiro a 1º de junho de 2012
4
) do noticiário televisivo, 

buscando identificar os seguintes elementos:  

(a) frequência de suítes no telejornal;  

(b) das suítes, que temas aparecem com maior frequência; 

(c) como as suítes podem ser categorizadas em termos de agendas (tematizações 

reincidentes na adoção do tratamento editorial da suíte, ou seja, que mais frequentemente são 

vistas como relevantes e com necessário desdobramento); 

(d) como as suítes aparecem em termos de editorias (as clássicas: cidade, polícia, 

internacional, economia, política, esportes e cultura); 

                                                           

4
 Excluídas as edições dos dias 17/02, 24 e 27/03, 20/04 e 14/05, que não foram gravadas por razões técnicas. A 

quantidade se mostrou suficientemente representativa das categorias e frequências que buscamos. 
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(e) como as suítes se comportam em termos de factualidade (informações novas e 

relevantes sobre o caso) e proatividade, aqui no sentido de agregar informações, mas 

independerem de fatos novos que justificassem a presença matéria no horário nobre do 

telejornalismo brasileiro. Desse modo, retomamos certa imprecisão na conceituação de suíte 

dos manuais jornalísticos identificada, já que há autores (MARTINS, 1997) que preconizam a 

suíte como algo em que a novidade é condição necessária, enquanto outros entendem que a 

suíte deve existir sempre que o caso despertar interesse (ERBOLATO, 2004; AMARAL, 

1978). Assim, observamos na prática as sequências pelo surgimento do fato novo e discutimos 

nossa perspectiva do fato provocado pela própria agenda midiática estabelecida pelas suítes; 

(f) das suítes, quais são compostas por “notícias em processo” (MARFUZ, 1996) 

ou “notícias em desenvolvimento” (TUCHMAN, 1983) e que notícias são essas – ou seja, 

quais suítes do telejornal se compõem de histórias inacabadas e não de repercussões do fato 

inicial. Esta última linha de observação visa demonstrar a afirmação que fizemos de que todos 

os tipos de notícias podem gerar suítes, contudo essas duas categorias contêm maior potencial 

para gerar suítes telejornalísticas de grande impacto e mais longo agendamento, considerando 

aqui as características de temporalidade (mais longas) e relevância (mais bem posicionadas na 

hierarquia de notícias do telejornal). 

A partir desses resultados, tentaremos mostrar como identificar uma suíte, que 

tipo de temática se desdobra em suítes com mais frequência e qual o “perfil” editorial do 

Jornal Nacional no que diz respeito ao acompanhamento de temas dia após dia. Dessa forma, 

poderemos inferir algumas características do modo de contar as histórias desse noticiário. 

Na análise de conteúdo, obtivemos os seguintes resultados: das 1.783 notícias 

(aqui compreendendo notas, matérias, entrevistas e entradas ao vivo) veiculadas nas 100 

edições analisadas, 569 se encaixam nos conceitos de suíte telejornalística que compilamos no 

capítulo anterior – eram, portanto, sequências de assuntos considerados relevantes, reunindo 

os elementos de tematização, acumulação, focalização, consonância, relevância, onipresença e 

centralidade que demonstramos existirem nas agendas e nas suítes telejornalísticas. Ou seja, 

de uma média diária de 18 notícias veiculadas pelo Jornal Nacional, quase um terço é 

composto por suítes telejornalísticas. 

Dentro desse contexto, identificamos dez categorias que correspondem a 395 

notícias, ou seja, a 69,4% das suítes registradas no período analisado, as quais passaremos a 

denominar, a partir de agora, de suítes-agenda. Essas categorias são tratadas de uma forma 

ampla e emergem da observação do corpus com o olhar voltado para compreender de que 

forma as agendas midiáticas se constituem, se articulam e se apresentam para o público. 
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Assim, cada categoria possui uma relação diferenciada entre os elementos do agendamento 

que caracterizam as suítes, constituindo diferentes modos de hierarquizar e transmitir histórias 

pelo telejornal. As suítes-agenda percebidas são as seguintes: 

 

5.1.1 Suíte crime 

 

Correspondente às suítes compostas por notícias relacionadas a crimes em um 

sentido amplo (assassinatos, agressões, assaltos, atentados, estelionato, formação de 

quadrilha, fraudes, jogos ilegais, pedofilia, racismo, entre outros), essa agenda de crimes no 

Jornal Nacional correspondeu a 90 suítes de 23 assuntos diferentes no período analisado. 

Destacamos, no período, a cobertura da Operação Monte Carlo, somando 47 

notícias relacionadas ao caso. No dia 29 de fevereiro de 2012, essa operação da Polícia 

Federal (PF) prendeu 31 suspeitos de exploração de jogos ilegais, incluindo o suposto chefe 

da quadrilha, Carlos Augusto Ramos (conhecido como “Carlinhos Cachoeira”). O bicheiro já 

havia protagonizado o primeiro escândalo do Governo Lula, em 2004, quando foi divulgado 

um vídeo em que Waldomiro Diniz, ex-assessor do então Ministro da Casa Civil, José Dirceu, 

aparecia supostamente pedido propina a Cachoeira. A prisão do grupo desencadeou uma série 

de investigações e culminou, dentre outras coisas, em uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

Figura 1 – Imagem de arquivo de Carlos Cachoeira 

Fonte: Jornal Nacional, 29/02/2012 
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(CPI), que investigou as relações do bicheiro com vários políticos e empresas que executavam 

obras públicas, e na cassação do senador Demóstenes Torres. 

Essa suíte exemplifica bem a característica de onipresença do agendamento: tanto 

poderia ela ser enquadrada na editoria de polícia quanto naquela de política, pelas fortes 

ligações do acusado, Carlos Cachoeira, com parlamentares. Do mesmo modo, outros crimes 

ganham relevância midiática por apresentarem uma agenda que perpassa várias editoriais – 

quando envolvem pessoas famosas (celebridades), por exemplo, ou agressões durante partidas 

de futebol (esportes). Também é notável o recurso da focalização, com o uso de um selo, uma 

imagem ao fundo dos apresentadores com grades, denotando prisão. 

O uso de imagens de arquivo (Figura 1) é frequente nas suítes jornalísticas de 

crimes, normalmente para aproximar o espectador da figura da vítima (filmagens antigas e 

fotos do acervo pessoal, por exemplo) ou para reforçar a imagem do criminoso, normalmente 

no momento da prisão. Essas imagens não são mero recurso ilustrativo e acessório ao texto, 

pelo contrário: elas contribuem para a construção de sentido do telespectador na medida em 

que ajudam a contextualizar os fatos, relembrando os principais acontecimentos e 

personagens sem a necessidade de recontar ou descrever toda a história. Na sequência de 

reportagens do caso Cachoeira, por exemplo, as imagens de arquivo foram um recurso 

fundamental para tecer a rede de relações do bicheiro com políticos e servidores públicos, o 

que aprofundou a gravidade das denúncias, revelando uma organização criminosa de porte 

nacional e com penetração em várias esferas do poder.  

Há uma forte presença da factualidade nas suítes-agenda de crimes. No caso 

Cachoeira, por exemplo, percebemos o esforço dos jornalistas pela busca de furos de 

informação – detalhes do caso ainda não revelados pela Polícia Federal, por exemplo, que 

serão noticiados em primeira mão pelo telejornal, o que é bastante valorizado nas coberturas 

de crimes políticos, ou ainda, nesse caso, de evidenciar os furos conquistados pelo veículo 

impresso que faz parte daquele sistema (nesse caso, o jornal O Globo).  

Com exceção da suíte da Operação Monte Carlo, os demais casos são pontuais, 

gerando suítes que raras vezes ultrapassam quatro edições do Jornal Nacional, reforçando a 

possibilidade do agendamento em curto prazo. Ainda assim, longa ou curta, a suíte crime se 

presta a agendar socialmente o processo de investigação em busca da verdade de uma história, 

das explicações, da punição aos culpados. 
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5.1.2 Suíte protesto 

 

 

Essa categoria representa 56 das suítes e inclui manifestações nacionais e, 

principalmente, internacionais (a maioria dos casos, com eventos no Egito, Síria, Afeganistão 

e Gaza), que geralmente ganham visibilidade quando são marcadas pela violência. São casos 

que exemplificam bem como a factualidade está diretamente relacionada à suíte-agenda 

enquanto tipo de agendamento em curto prazo. Diferente dos jornais impressos, para os quais 

pautas frias e reportagens em maior profundidade são uma constante, preenchendo espaços 

nas edições de fim de semana, os noticiários televisivos priorizam o “aqui e agora”, as 

imagens fortes do dia, traçando um panorama de menos de 40 minutos para o telespectador e 

reforçando a continuidade pela repetição de expressões, informações e termos.  

É o que se percebe, por exemplo, na cobertura da violência na Síria (Figura 2), 

que teve expressivas 44 notícias registradas, sendo, porém, em sua maioria, matérias curtas e 

notas cobertas, o que não deixa de ser uma forma de manter o assunto na mídia. Notamos a 

reincidência diária de três informações essenciais: os confrontos são entre grupos rebeldes e 

as tropas lideradas pelo ditador Bashar al-Assad; os números são fornecidos por observadores 

internacionais; e as imagens foram divulgadas na internet, mas sua procedência não pode ser 

confirmada devido à restrição dos trabalhos da imprensa internacional nesse país. São 

elementos de um discurso fechado, caracterizado pela focalização típica do agendamento. Ao 

Figura 2 – Protesto na Síria 

Fonte: Jornal Nacional, 13/04/2012 
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mesmo tempo, essa cobertura internacional, apesar da grande expressividade quantitativa, é 

um exemplo de como age a centralidade no agendamento: ela ocupa espaços curtos, não 

aparece mais na escalada e, eventualmente apenas, uma reportagem mais longa se preocupa 

em retomar o contexto do conflito de modo mais explicativo – logo ocupa um lugar mais 

“baixo” na hierarquia de notícias do Jornal Nacional. 

 

5.1.3 Suíte julgamento  

 

Não apenas pela representatividade quantitativa, com 51 registros no período 

analisado, esse tema mereceu uma categoria à parte por outra razão: 29 dessas suítes foram 

construídas a partir de um acompanhamento minucioso das chamadas “notícias em processo”, 

girando em torno de somente cinco assuntos. Os demais casos dizem respeito a resultados de 

julgamentos que não foram acompanhados com mais atenção pela mídia, indicando apenas se 

houve audiência, condenação ou absolvição.  

Nota-se ainda que 16 dessas suítes-agenda abordam o julgamento de Lindemberg 

Alves (Figura 3), acusado de sequestrar e assassinar a ex-namorada, Eloá Pimentel, em 2008. 

Apesar de a deliberação durar apenas quatro dias, essa sequência é alçada hierarquicamente 

pelo telejornal (o que caracteriza a centralidade do agendamento) com uma média de quatro 

Figura 3 – Recursos gráficos ilustram julgamento de Lindemberg Alves 

Fonte: Jornal Nacional, 11/02/2012 
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inserções diárias sobre o caso. Dessas 16 inserções, apenas uma esteve no último bloco do 

telejornal – todas as demais estiveram no primeiro bloco, reforçando essa relevância.  

As suítes de “notícias em processo” são essencialmente factuais, já que o fato está 

ocorrendo no momento mesmo em que está sendo noticiado. Contudo, para torná-los mais 

claros para o telespectador, o noticiário opta por, eventualmente, incluir pautas 

essencialmente explicativas, cuja factualidade está em se relacionarem com o fato principal. 

Assim é que encontramos, nesse conjunto, seis matérias essencialmente proativas, ou seja, 

que não trazem novidades sobre o caso, apenas retomadas e explicações mais detalhadas. No 

primeiro dia, por exemplo, a matéria inicia com um breve factual que mostra a chegada dos 

envolvidos no julgamento e segue com uma retrospectiva do caso e uma entrevista com um 

perito comentando o crime. Também há inserções sobre o transporte do réu da penitenciária 

ao fórum e o relato do julgamento (a imprensa não foi autorizada a filmar). O repórter narra 

todos os testemunhos e, em seguida, é exibida uma reportagem contrapondo as teses da defesa 

e da acusação sobre a personalidade do réu, com análises de especialistas, além de uma 

entrada ao vivo, ocupando um total de nove minutos do primeiro bloco do JN do dia 13 de 

fevereiro de 2012. Há ainda outro vivo no último bloco. 

O mesmo modelo com reprodução dos testemunhos, investigações sobre o caráter 

e a personalidade de Lindemberg e análises de especialistas é mantido nos outros dias. A 

cobertura encerra no dia 16 de fevereiro com uma sequência que inclui entrada ao vivo 

noticiando a condenação do réu por 12 crimes, descrição dos debates entre defesa e acusação 

no último dia de julgamento, imagens da leitura da sentença, com detalhamento dos crimes 

pelos quais ele foi condenado, gravações exclusivas do depoimento de Lindemberg 

conseguidas pelo repórter, além de entrevistas com a mãe da vítima, a amiga da vítima que 

também foi sequestrada e a promotora após o julgamento.  

Uma cobertura que demanda tamanho empenho e enorme parcela do telejornal 

(mais de um quarto do tempo do noticiário nos quatro dias de veiculação) mostra o apelo das 

“notícias em processo” no que diz respeito à audiência, bem como a supervalorização 

profissional da grande cobertura – o que, no caso da Rede Globo, é ampliado pelo poderio da 

empresa, que mobiliza vários repórteres e produtores, conseguindo materiais e entrevistas 

exclusivas a fim de se diferenciar da concorrência pela “qualidade” do conteúdo oferecido. 

Em outras palavras, enquanto as demais emissoras vão dedicar tardes inteiras de programas 

policialescos na tentativa de exaurir o caso (na realidade, exaurindo apenas a paciência do 

telespectador pela cansativa repetição de fatos, imagens e personagens), o Jornal Nacional 

oferece, em menos de 10 minutos, cobertura completa com maior diversidade de informações 
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e conteúdos exclusivos. A estratégia parece, assim, ter o objetivo de agregar o maior público 

possível, trazendo informação nova para o cidadão que já acompanhou os programas 

policialescos da tarde e não se permitindo cansar aquele para o qual a cobertura policial pode 

não ter tamanha relevância. 

 

5.1.4 Suíte greve 

 

Essa categoria representa 37 suítes referentes a movimentos paredistas de várias 

categorias em todo o País e no mundo. É importante ressaltar a representatividade das 

“notícias em processo” ou “notícias em desenvolvimento” compondo suítes neste caso: 36 

dessas suítes poderiam ser relacionadas a essas tipologias de notícias. As “notícias em 

processo”, nesse caso, são assim consideradas porque o acontecimento não foi concluído 

ainda no momento em que está sendo noticiado. Por exemplo: a greve em si é notícia 

enquanto dura, mas, mais do que os motivos, o público está realmente interessado saber como 

aquilo o afeta, quando acaba e que resultados vai produzir. A lógica se aplica também à 

votação de uma lei ou a um julgamento, que mobilizam o interesse dos espectadores, mas o 

fato principal e aguardado é a aprovação ou a sentença.  

Constatamos, portanto, a força das “notícias em processo” no sentido de gerar 

longas e exaustivas coberturas – quando um caso em desenvolvimento é visto como relevante, 

será reforçado de modo a pautar o público em torno do tema pela repetição. A diferença entre 

Figura 4 – PMs em greve na Bahia 

Fonte: Jornal Nacional, 06/02/2012 
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as “notícias em processo” e as demais seria, então, a possibilidade de organização do trabalho 

telejornalístico diante de uma maior previsibilidade daquelas em relação aos casos nos quais 

estão sempre emergindo fatos novos, de acordo com a perspectiva de Tuchman (1983).  

Dentre os movimentos paredistas, o que gerou a mais longa suíte no Jornal 

Nacional foi aquele dos policiais militares baianos (Figura 4), devido à possibilidade de o 

movimento, às vésperas do Carnaval, chegar a outras cidades – mais especificamente Rio de 

Janeiro e São Paulo – graças à articulação entre sindicato e políticos. O tema se desdobrou 

com investigações e grampos telefônicos, resultando na prisão de líderes do movimento no 

Rio de Janeiro, com mais quatro suítes registradas. 

 

5.1.5 Suíte acidente 

 

Nessa categoria, foram incluídas suítes de acidentes (em um sentido amplo do 

termo), incluindo aqueles nos quais caberia investigação se poderiam ser enquadrados como 

crimes. Foram 36 suítes do tipo, envolvendo, principalmente, acidentes com veículos, além de 

queda de avião, incêndios e naufrágio. Dois acidentes de carro predominaram em termos de 

duração: um deles envolveu Thor, filho do empresário Eike Batista, causando a morte de um 

ciclista (seis registros), e o outro por pouco não causou a morte do cantor Pedro Leonardo 

(Figura 5), filho do também cantor sertanejo Leonardo (nove registros). Nos dois casos, pesou 

Figura 5 – Imagens de cinegrafista amador do acidente sofrido pelo cantor 

Pedro Leonardo 

Fonte: Jornal Nacional, 23/04/2012 
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a celebridade dos personagens, mais uma vez remetendo à característica da onipresença do 

agendamento, apontando, também para o efeito de acumulação, já que a mídia deu, a esses 

acidentes, um tratamento diferenciado em relação aos demais.  

O exemplo que chama atenção nessa categoria é o incêndio que destruiu a base 

científica do Brasil na Antártida, a Estação Comandante Ferraz, na madrugada do dia 25 de 

fevereiro de 2012, causando a morte de dois militares que tentaram combater o fogo. O fato 

gerou repercussões em cinco edições consecutivas do Jornal Nacional, três delas com duas 

matérias por dia, além de outras duas inserções no mês de março. Das dez matérias que 

compõem a sequência, é válido apontar que apenas metade delas continha de fato novidades 

sobre o caso, sendo que destas duas complementavam a notícia com assuntos mais “frios”, 

relacionados à história. Foram oito registros do assunto, destacado na agenda midiática pelo 

processo de focalização: várias matérias com o intuito de contextualizar o telespectador sobre 

a importância das pesquisas realizadas na base, buscando também aspectos relacionados à 

estrutura do local e às recordações dos pesquisadores que já atuaram na unidade. 

As reportagens do dia 28 de fevereiro aprofundam ainda mais os detalhes do 

acidente: na primeira delas, enviados especiais da Rede Globo à base do Chile na Antártida 

entrevistam os militares e pesquisadores que ficaram abrigados no local. Novamente, há 

repetição das imagens do fogo, com o adendo de uma simulação gráfica do acidente. Essa 

matéria é a primeira do JN desse dia, com duração de três minutos e dez segundos, o que é 

possível tanto pelo diferencial de enviar um repórter ao local quanto pelo conteúdo mais 

emotivo, relacionado à morte heróica dos militares brasileiros. Esse tema tem continuidade na 

segunda notícia do dia, em que são mostradas novamente as fotos dos oficiais mortos.  

Outro exemplo está presente, também, no dia 29 de fevereiro de 2012: uma 

matéria no segundo bloco do telejornal entrevista cientistas que dependiam do material que 

seria coletado na base para pesquisas, abrindo a discussão sobre as repercussões do incêndio e 

a relevância social da Estação Antártica. São exibidas imagens do cotidiano dos 

pesquisadores no local feitas por um desses estudiosos. Nota-se que há um esforço em prol da 

continuidade da pauta – o que chamamos de proatividade – nessa suíte, motivação essa que é 

percebida, de modo geral, na forma de tratar o que o noticiário considera uma grande tragédia. 

Manter as suítes acidentes na agenda midiática e, portanto, na agenda pública configura-se, do 

ponto de vista telejornalístico, também numa forma de mobilizar a sociedade no sentido de 

mudar certos hábitos (dirigir em alta velocidade ou sob efeito do álcool, por exemplo) e 

cobrar punição dos culpados, sejam pessoas ou instituições irresponsáveis. 
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5.1.6 Suíte ambiente  

 

Reunimos nessa categoria tanto as suítes relativas a desastres ambientais 

(vazamento de óleo no mar, por exemplo) como a tragédias atribuídas a causas naturais (ainda 

que com críticas à falta de precaução do poder público), a exemplo da estiagem, de enchentes 

e de desabamentos causados pelas chuvas. Foram 35 suítes sobre nove assuntos, com 

destaque para 13 suítes de enchentes na região Norte (Amazônia e Acre). 

A peculiaridade desse tipo de suíte-agenda é o acompanhamento diário que inclui, 

além de dados de vítimas, análises de como e quando o problema será solucionado, gerando, 

com certa frequência, séries especiais de reportagem – como aconteceu com o JN no Ar sobre 

as enchentes no Acre (Figura 6) e o especial sobre a estiagem no Nordeste. Também são 

agendamentos midiáticos reincidentes: ano após ano se vê mortes causadas por desabamentos 

de barreiras no período de chuvas, pessoas ilhadas pelas cheias e trabalhadores que perdem a 

safra e o rebanho por causa da seca. É comum, ainda, que as suítes sejam relacionadas com o 

quadro da previsão do tempo do noticiário, o que garante aos extremos climáticos uma 

presença quase diária no telejornal. 

 

  

Figura 6 – Enchente no Acre 

Fonte: Jornal Nacional, 20/02/2012 
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5.1.7 Suíte morte  

 

Criamos uma categoria específica para mortes, não as incluindo nas suítes de 

acidentes ou crimes, por se tratarem, aqui, de suítes nas quais as características da morte 

provocam o agendamento. Trata-se de mortes de celebridades ou em circunstâncias 

peculiares, a exemplo de um atropelamento de uma criança por um menor pilotando uma 

moto aquática, de um ator enforcado enquanto encenava Judas em uma peça de teatro ou 

ainda da queda de uma adolescente de um brinquedo no Parque Hopi Hari. Nesta categoria, se 

encaixam 26 suítes de nove assuntos diferentes. 

Esse tipo de suíte-agenda conta em maior grau com os efeitos de focalização e 

acumulação que abordamos – nesses casos, não se trata do impacto gerado pela quantidade de 

envolvidos, mas sim pelas situações, gerando a tematização que, no agendamento, é a suíte 

propriamente dita. Tomemos como exemplo o caso da morte da menina Grazielly Lames 

(Figura 7), atropelada por uma moto aquática na praia de Guaratuba, em Bertioga (SP): o 

assunto rendeu seis suítes que abordaram da dor da família à diferença entre Jetski (marca 

registrada) e moto aquática, bem como as normas para pilotá-lo.  

Já o outro caso de maior repercussão, o acidente que resultou na morte da 

adolescente Gabriela Nishimura ao cair de uma altura de quase 30 metros de um brinquedo 

chamado Torre Eiffel, do Parque Hopi Hari, no dia 24 de fevereiro de 2012. O caráter 

Figura 7 – Cinegrafista amador registra instantes antes do acidente com 

moto aquática que causou a morte de Grazielly Lames 

Fonte: Jornal Nacional, 23/02/2012 
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inusitado da tragédia com alguém tão jovem é o gancho da notícia, que aparece durante sete 

edições seguidas no primeiro bloco do Jornal Nacional, além de outras duas aparições 

posteriores também no bloco inicial do noticiário, totalizando 12 minutos e 18 segundos, sem 

contas tempos de escalada e chamadas entre blocos. 

Diz Herreros (2004) que a espetacularização se firmou como característica central 

da televisão, tocando também a informação televisionada, que busca sempre aspectos 

espetaculares das notícias tanto na seleção (fatos espetaculares por si) quando no tratamento e 

nos enfoques. Isso explicaria a tendência às notícias negativas, e o preço que se paga é a perda 

de profundidade e a descontextualização em notícias cada vez mais dramatizadas.  

 

Há uma tendência a tingir as notícias de dramatismo, de choque de paixões, 

de ideias e de vidas que, ademais, são narradas mediante técnicas de ficção 

com seus ritmos de atração, acompanhamento dia a dia e suspense até que 

emerge outro fato que desloque e faça esquecer o anterior. (HERREROS, 

2004, p. 22, grifo nosso) 
 

Assim, espetáculo e entretenimento se converteram nos ingredientes essenciais da informação 

televisiva, o que vem repercutindo também em outros meios. Outra característica das notícias 

em televisão seria a personalização, a busca da materialidade de personagens, testemunhas, 

especialistas – é o espetáculo do ser humano (HERREROS, 2004, p. 25). 

No caso desse acidente, muitos desses elementos se fazem presentes na sequência 

de notícias do principal telejornal da Rede Globo. Quando a primeira matéria sobre o caso vai 

ao ar, no dia do acidente, dura um minuto e 45 segundos e utiliza basicamente imagens de 

arquivo do funcionamento do brinquedo, imagens aéreas do parque e imagens feitas por 

visitantes naquele dia – do que se pode inferir que o acesso da imprensa foi restrito, bem 

como nos dias que se seguiram à morte da adolescente. As matérias exploram entrevistas de 

testemunhas, dos parentes da adolescente, de especialista e mesmo de pessoas que “escaparam 

da morte” ao perceber o defeito no brinquedo dias antes do acidente. A mídia tem um cuidado 

especial no agendamento das chamadas “tragédias anunciadas” quase como se tratasse um 

serviço público, apontando os culpados e frisando que aquilo poderia ser evitado se 

determinadas medidas tivessem sido tomadas. 
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5.1.8 Suíte CPI  

 

A formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os 

parlamentares e governantes envolvidos com o bicheiro Carlinhos Cachoeira (Figura 8) foi a 

responsável por destacar essa categoria, somando 24 dos 25 registros no período observado. 

Ela representa a prática do Jornal Nacional de dar espaço para CPIs de modo geral, tanto por 

caracterizarem assunto de grande relevância pública como também por, de certa forma, 

dominarem a pauta do Poder Legislativo enquanto perduram.  

Esse tipo de agendamento contém uma forte conotação de interesse público já que 

trata de um assunto que, apesar de dizer respeito a todos os cidadãos, é considerado árido para 

o brasileiro – diz o senso comum que não gostamos de política
5

. Assim, através da 

tematização busca-se, por efeito cumulativo, incluir na ordem do dia os escândalos 

envolvendo parlamentares e governantes, ainda que não haja, necessariamente, revelações 

importantes a todo o momento. 

 

                                                           

5 
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2007 com o objetivo avaliar a percepção 

que o público tem da ciência constatou que os brasileiros se interessam mais pelo assunto do que por política. 

Dos entrevistado, 41% afirmam ter muito interesse em ciência, enquanto apenas 20% dizem o mesmo com 

relação à política. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas e tem por base os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2604200703.htm>. Acesso: 03 

jun. 2013.  

Figura 8 – CPI de Cachoeira 

Fonte: Jornal Nacional, 25/04/2012 
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5.1.9 Suíte eleições 

 

Tratando, em sua totalidade, de pleitos presidenciais, essa categoria somou 20 

suítes referentes às eleições da França, Grécia, Rússia, Egito, Síria e Iêmen, além de tratar das 

prévias nos Estados Unidos. Este tipo de suíte-agenda é marcado por um claro processo de 

agendamento da mídia por ela mesma – ganham coberturas mais atentas aquelas eleições em 

países que já estão em destaque no noticiário, a exemplo da Síria, pela violência, do Egito, 

pela Primavera Árabe, da Grécia, pela crise, etc. Do mesmo modo, as eleições francesas 

(Figura 9) motivaram duas reportagens proativas elucidando o cenário político-econômico do 

país nos dois dias entre as urnas e a divulgação do resultado. 

Assim, percebe-se claramente o efeito de acumulação da agenda midiática, 

provocando o destaque de um determinado tema em detrimento de outros. Também o 

tratamento contextualizado nos remete à focalização na suíte eleição.  

 

  

Figura 9 

Fonte: Jornal Nacional, 04/05/2012 

Figura 9 – Franceses vão às ruas apoiar candidatos à presidência 
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5.1.10 Suíte diplomacia  

 

Estamos chamando de suíte diplomacia o tipo de agendamento que gira em torno 

de visitas e encontros de líderes mundiais, bem como da participação da presidenta Dilma 

Rousseff em eventos no exterior, totalizando 17 registros enquadrados nesta categoria. É um 

tipo de suíte-agenda composto, essencialmente, por “notícias em processo”, uma vez que a 

cobertura dura enquanto o encontro ou a visita durar, a exemplo da estadia do príncipe Harry 

(Figura 10), da Inglaterra, no Rio de Janeiro por três dias (duas suítes) ou da participação da 

presidenta em um evento na Índia que durou quatro dias (três suítes). Trata-se, portanto, de 

agendamento em curtíssimo prazo.  

 

5.2 Suíte-agenda na construção social da realidade 

 

A tipologia de suítes-agenda que apresentamos remete à característica da 

tematização no agendamento, mantendo a atenção do telespectador em um assunto e, em 

médio e longo prazo, em determinadas temáticas que são reincidentes num telejornal 

nacional, no caso, crimes, protestos, greves, desastres ambientais, acidentes, mortes, 

julgamentos, CPIs, eleições e encontros entre chefes de estado. Esses tipos de suítes 

Figura 10 – Príncipe Harry visita Rio de Janeiro 

Fonte: Jornal Nacional, 10/03/2012 
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telejornalísticas mais frequentes no JN indicam certo perfil editorial com relação ao que cabe 

dar sequência no noticiário. 

Em termos de editoria, predominaram as suítes telejornalísticas de política, com 

132 notícias sobre 39 assuntos. Em segundo lugar, as internacionais, com 124 notícias 

referentes a 42 temáticas, com destaque para a ampla cobertura dada à violência na Síria, com 

43 registros sobre os conflitos armados entre rebeldes e as tropas do ditador Bashar al-Assad, 

seguidas pelas editorias de cidades (105), polícia (42), economia (16), esportes (15) e cultura 

(6). Entendemos a predominância de temas relacionados à política – no caso, com destaque 

para os assuntos da política nacional – e de notícias internacionais como uma decorrência da 

proposta “nacional” do JN, trazendo temas que possam interessar a brasileiros de todos os 

rincões do País. Também essas notícias remetem a uma forte factualidade desse noticiário, 

como já observado – a categoria “celebridades” é preenchida por acidentes e mortes de 

personalidades do mundo artístico. Acidentes, junto com desastres naturais, predominam 

também na categoria “cidades”. 

Outro dado interessante é que, das suítes-agenda contabilizadas, 90% foram 

factuais e apenas 10% foram ao ar apesar de não conterem fatos novos. Vale notar a 

importância das chamadas notícias proativas para o esclarecimento do público: no período 

observado, elas abordaram com maior profundidade temas como o a redução do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), a estiagem no Nordeste, a lei geral da Copa do Mundo 

2014, as mudanças nas regras para o cálculo dos rendimentos da poupança, as questões da 

mobilidade urbana, as consequências da redução da taxa básica de juros pelo Comitê de 

Política Monetária (Copom), a rede de relações descobertas pela Polícia Federal na Operação 

Monte Carlos, as mudanças no código penal, a situação política do Egito, entre outros temas, 

o que reforça certa função didática do jornalismo. Relacionado à relevância dos assuntos, o 

agendamento de objetos, mais imediato, resultaria, em médio e longo prazo, no agendamento 

de atributos, que diz respeito à compreensão dos fatos, como indica McCombs (2006, p. 140). 

Observamos que o Jornal Nacional também lança mão de séries de reportagens 

especiais (em média, duas séries por mês) ou do quadro “JN no Ar”, quando envia um 

repórter para uma determinada localidade a fim de traçar um panorama e fornecer uma 

cobertura mais detalhada de um assunto considerado relevante, a exemplo das enchentes na 

região Norte, da seca no Nordeste, dos problemas de saneamento básico identificados em 

várias cidades brasileiras por uma pesquisa, etc. Nesse caso, não se tratam de suítes, mas de 

série especiais de reportagem, outro tipo de tratamento editorial que pode ser dado a um 

assunto que exige que o telejornal se detenha por mais tempo nele, mas cujas sequências não 
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provém de fatos novos ou necessariamente de notícias duras, tratando-se de pautas frias, 

planejadas, não factuais, ainda que atuais em uma periodicidade mais longa que as 24 horas 

que separam uma edição do noticiário da outra.  

O telejornal fornece pílulas diárias sobre assuntos variados, mantendo o público a 

par daquela realidade composta por assuntos considerados do interesse do espectador e dignos 

de serem acompanhados – conflitos internacionais, escândalos políticos e crimes diversos, 

predominantemente, criando um conjunto de conhecimentos compartilhados pelos seus 

telespectadores. Assim, se eu assisto ao Jornal Nacional diariamente, sei que os políticos 

brasileiros são frequentemente associados a desvios de verba pública, enriquecimento ilícito e 

relações escusas com financiadores de campanha; também sei da violência armada 

ininterrupta nos países árabes; estou a par da enorme quantidade de acidentes de trânsito fatais 

registrados diariamente nas estradas brasileiras; sei que as cheias causam problemas no Norte 

e a seca, no Nordeste (ainda que não com riqueza de detalhes). E, antes que eu possa me 

perguntar se a estiagem continua ou se as águas dos rios já baixaram, o noticiário me atualiza 

das novidades, retomando o assunto com periodicidade até que seja dada por concluída aquela 

questão – as agendas que o noticiário estabelece para o público são, também, cumpridas por 

ele mesmo, num processo dinâmico de mútuas influências entre as agendas. 

São as suítes telejornalísticas, então, pela retomada dia após dia de assuntos 

relevantes, elementos cruciais na contribuição que a mídia dá ao processo de construção 

social da realidade, tipificando interpretações de situações complexas de forma a exibi-las e 

reativá-las na memória do espectador (em boa parte, graças à linguagem, através da qual se 

traduz um tema complexo em uma retranca de duas ou três palavras-chave, como se costuma 

utilizar numa redação de telejornal) em um curto espaço de tempo. Assim tipificamos que 

países árabes são perigosos e possuem governos violentos, que políticos são corruptos, que 

estradas brasileiras são inseguras e que nordestinos e amazonenses são flagelados vítimas de 

desastres naturais. Esse é o mundo objetivo com o qual passamos a lidar a partir da 

interiorização dessas notícias como fiéis recortes do real, ideia que se apóia nos próprios 

valores do campo jornalístico, os quais conduzem a edificação de notícias a partir de fatos. 

 



108 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A continuidade é uma marca forte do telejornalismo, o que reforça a necessidade 

de se construir um conceito de suíte telejornalística que vá além das recomendações 

manualizadas que se prestam à prática diária, mas não à reflexão. Apesar de interessante a 

presença da proatividade do repórter que exploramos, no Jornal Nacional, a marca, também 

nas sequências, é a da factualidade. A vocação das “notícias em processo” para produzir 

suítes – sabendo que essa tipologia da notícia só pode ser feita com relação a alguns meios de 

comunicação (não se aplicaria à web, por exemplo, para a qual toda a notícia está em processo 

devido à potencial instantaneidade da sua veiculação) e que, na prática, essas categorias se 

misturam pelo próprio efeito produzido – reforçam a ideia de que as sequências de notícias, 

pela relevância e reincidência, constroem uma agenda midiática com possível transferência 

para a agenda pública em curto prazo. 

Seria necessária uma pesquisa de campo para afirmar categoricamente esse 

agendamento em curto prazo, mas retomemos o exemplo dos protestos de junho para 

exemplificar os efeitos do telejornalismo. Ainda que se fale de uma articulação via redes 

sociais, a ampla cobertura da onda de protestos pela mídia televisiva em tempo real foi, sem 

dúvida, fator crucial na nacionalização das demandas que iniciaram no eixo Rio-São Paulo. 

Uma questão que já havia sido pauta em outros estados em outro momento (o aumento no 

preço das tarifas de transporte urbano) retornou, então, com força total, fazendo governadores 

voltarem atrás dos reajustes concedidos poucos meses antes a fim de evitar ondas de protesto 

também nos seus estados. 

Tal estratégia, contudo, se mostrou ineficiente. Na medida em que se cobria, dia 

após dia, os protestos, as demandas iam se somando e a população foi compreendendo que 

“não era só por 20 centavos”, como se gritou, mas por direitos básicos, por uma sociedade 

mais justa, por uma política honesta, por educação de qualidade, por saúde para todos, e 

tantas outras demandas estampadas nos cartazes exibidos. Quantos não seguiram para as ruas 

por vontade de se unir à imensa multidão humana que acabara de assistir no telejornal da 

noite? E quantos protestos devem seu expressivo contingente de participantes a essa 

visibilidade midiática que fez os protestos proliferarem em todos os estados em pouco mais de 

uma semana, numa cobertura que durou pouco menos de um mês e marcou 2013 como o ano 

em que o Brasil voltou às ruas? 

A agenda midiática possui, assim, enorme influência sobre a realidade social, 

interferindo na agenda pública e na agenda política. Não se pode pensar a sociedade atual sem 
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pensar também suas formas de mediação e as inúmeras pesquisas desenvolvidas ao longo de 

seis décadas sob o escopo da teoria do agendamento dão mostras dessa relação. Em um 

mundo no qual as relações sociais são cada vez mais mediadas por aparatos tecnológicos, 

aplicativos e plataformas, é preciso buscar as fontes que servem como referência em grande 

escala para os cidadãos, aquilo que nos unifica e nos faz pertencentes a uma atualidade 

comum, com uma sensação comum de pertencimento a um todo maior que nossos grupos de 

convívio imediato. A televisão, acreditamos, cumpre esse papel na sociedade brasileira. 

Nossa proposta é tentar construir um conceito teórico de suíte telejornalística 

enquanto tipo de agendamento social, identificando recorrências que permitissem apontar 

para certas tendências no modo de fazer do telejornalismo brasileiro atual e problematizando 

as consequências desse modelo para a percepção da realidade pelos brasileiros. Com base na 

revisão das abordagens em torno do termo suíte entre pesquisadores do campo jornalístico e, 

especificamente, do telejornalismo, bem como em manuais, chegamos à abordagem da suíte 

telejornalística como um tipo de agendamento em curto prazo, entendendo que a serialização 

de casos de grande repercussão midiática em suítes possui desdobramentos importantes no 

agendamento da sociedade em torno de determinadas pautas jornalísticas e, portanto, na visão 

de mundo preponderante, contribuindo para a construção social da realidade.  

Dessa forma, esboçamos a ideia de suíte telejornalística como mais do que a 

sequência dos acontecimentos com a retomada dos fatos anteriores. Seria, a nosso ver, um 

indicativo por parte do telejornal, da relevância de um assunto, o que justificou sua inclusão 

na agenda midiática e justificará sua inclusão na agenda pública. Há, ainda, um 

comprometimento do noticiário com seu público, acordando que é seu dever seguir os 

acontecimentos até que eles sejam consolidados, examinando seus antecedentes e 

repercussões, estabelecendo conexões com outros fatos, dando ao espectador algo sobre o que 

refletir e conhecimento suficiente para avaliar aquele tema. 

Em um cenário atual de narrativas transmidiáticas – ou jornalismo multimídia, 

como se tem chamado a veiculação de uma notícia em múltiplas plataformas, tentando 

explorar ao máximo as potencialidades de cada uma delas –, as suítes telejornalísticas são, de 

certo modo, “vocacionadas” para os múltiplos suportes, uma vez que é gerado, por certo 

tempo, um grande volume de informação que suscita interesse no público e pode ser 

articulado de diversas formas, inclusive com pautas relacionadas tematicamente ao caso, 

ainda que não diretamente decorrentes dele. Quando acompanha uma suíte de maior 

repercussão, o espectador vai tender a buscar em outros meios as informações que não se 

adéquam ao noticiário televisivo (imagens fortes, por exemplo, ou análises mais aprofundadas 
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de especialistas), bem como recuperar informações que, pelo próprio formato, não tenham 

sido retidas a contento. 

As suítes conteriam em si, então, o potencial de ultrapassar as fronteiras entre os 

meios de comunicação, o que é visado atualmente pelas grandes empresas de mídia que visam 

produzir conteúdos para uma segunda tela (dispositivos como tablets, smartphones ou mesmo 

um computador pessoal) que complementem e dialoguem com as narrativas da primeira tela, 

ou seja, da televisão. Também se relacionam com a ideia de um jornalista multimídia que, 

além de produzir conteúdos para vários suportes, ainda precisa repercuti-lo de modo diferente 

a fim de atrair o espectador/leitor/ouvinte/internauta para as diversas formas de consumir 

aquela notícia e mantê-lo preso na teia dos acontecimentos. 

Reconhecemos, ainda, um potencial transformador das suítes telejornalísticas no 

sentido de aprofundar ou prolongar o debate em torno de questões de interesse público. Essa 

ideia perpassa toda esta pesquisa, desde a sua justificativa, porque acreditamos no papel 

central do telejornalismo como fonte de informação e referência na sociedade brasileira, 

sendo uma ferramenta eficaz na divulgação de conteúdos que, de outro modo, passariam 

despercebidos pelo grande público. É assim que, ao dar destaque às consequências do 

incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz, o Jornal Nacional esclareceu para o seu 

público as razões de o governo brasileiro investir cifras vultosas para manter aquela unidade 

na Antártida, argumentando também, de modo mais geral, em favor dos investimentos em 

pesquisas como forma de compreender melhor as mudanças pelas quais passa nosso planeta e 

como isso influencia na vida de cada ser humano. 

Do mesmo modo, até aquele telespectador mais desatento à política teve, durante 

alguns meses, a noção de que havia relações escusas entre a máfia do jogo do bicho e 

parlamentares. Escândalo após escândalo, detalhe após detalhe revelado, faz-se concreta a 

percepção mais geral de corrupção no Congresso Nacional. A visibilidade do caso não deixou 

margem de manobra para os envolvidos, que acabaram sendo expulsos dos seus partidos e, 

muitos, renunciando mandatos por pressão dos próprios colegas. Os sucessivos casos de 

corrupção também pautaram as manifestações de junho de 2013, o que demonstra a 

importância de coberturas exaustivas, que mostrem o que é de conhecimento comum e já soa 

como rotina no nosso País como o absurdo de que realmente se trata. 

Perceber a suíte telejornalística como tipo de agendamento é reconhecer seu 

impacto social: ela interfere na agenda pública, ainda que por um curto período. A suíte, até 

então, passava despercebida pelos estudos de jornalismo, figurando apenas em glossários e 

manuais, definida para uso prático, mas nunca discutida teoricamente seu significado e seu 
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potencial de agendar temas midiática e publicamente. Assim, esta pesquisa indica, ainda, que 

outros elementos naturalizados no telejornalismo e tratados como mero elemento do 

vocabulário cotidiano da redação – assim como o crédito, a arte, o selo ou a passagem, por 

exemplo – também precisam ser estudados de forma a compreender o que têm a nos dizer das 

práticas profissionais, das relações no campo jornalístico e da sua relação com outros campos. 

Concluiremos, pois, nosso estudo reafirmando nossa convicção na importante 

função social do jornalismo e, particularmente, na necessidade de analisar continuamente o 

telejornalismo brasileiro como principal fonte de informação, que ainda é, da população do 

nosso País. Esperamos, com esta pesquisa, ter dado alguma contribuição nesse sentido, 

pretendendo prosseguir no percurso acadêmico e dar continuidade aos estudos de 

telejornalismo e de suítes em trabalhos futuros. 



112 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, Luiz.  Técnica de jornal e periódico.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 

 

ARONCHI DE SOUZA, José Carlos.  Gêneros e formatos na televisão brasileira.  São 

Paulo: Summus, 2004. 

 

BAHIA, Benedito Juarez.  Dicionário de jornalismo Juarez Bahia: século XX.  Rio de 

Janeiro: Mauad, 2010. 

 

BARBOSA, Gustavo; RABAÇA, Carlos Alberto.  Dicionário de comunicação.  Rio de 

Janeiro: Campus, 2001. 

 

BARDIN, Laurence.  Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70, 1988. 

 

BARKER, Chris.  Televisión, globalización e identidades culturales.  Barcelona: Paidós, 

2003. 

 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas.  A construção social da realidade: tratado de 

sociologia do conhecimento.  Petrópolis: Vozes, 2009. 

 

______.  Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a orientação do homem moderno.  

Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

BITTENCOURT, Luís Carlos.  Manual de telejornalismo.  Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 

1993. 

 

BONNER, Willian.  Jornal Nacional: modo de fazer.  Rio de Janeiro: Editora Globo, 2009. 

 

BOURDIEU, Pierre.  A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto 

Alegre, RS: Zouk, 2008a.  

 

______.  O poder simbólico.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

 

______.  Questions de sociologie.  Paris: Les Éditions de Minuit, 2002. 

 

______.  Raisons pratiques: sur la théorie de l’action.  Paris: Éditions Points, 1994. 

 

______.  Sobre a Televisão seguido de A Influência do Jornalismo e Os Jogos Olímpicos.  

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

 

______.  Sur la télévision suivi de L’emprise du journalisme.  Paris: Éditions Raisons d’Agir, 

2008b. 

 

CANNITO, Newton Guimarães.  A televisão na era digital.  São Paulo: Summus, 2009. 

 

CAPPARELLI, S.  A periodização nos estudos de televisão.  Porto Alegre, Revista 

Eletrônica Intexto (http://www.ilea.ufrgs.br/intexto),  maio de 1997. 

 

http://www.ilea.ufrgs.br/intexto


113 
 

CARLÓN, Mario; SCOLARI, Carlos (orgs.).  El fin de los medios masivos: el comienzo de 

un debate.  Buenos Aires: Ediciones La Crujía, 2009.  

 

CHARAUDEAU, Patrick.  Discurso das mídias.  São Paulo: Contexto, 2006. 

 

CHAUÍ, Marilena.  Brasil: mito fundador e sociedade autoritária.  São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2000. 

 

COUTINHO, Iluska.  Celebração no telejornalismo local: a festa de N.Sra.Aparecida na TV 

em Juiz de Fora.  In: IX Celacom, 2005.  Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/ GT7%20-%20004.pdf>  Acesso em: 15 jul. 2010. 

 

______.  Dramaturgia do telejornalismo brasileiro: a estrutura narrativa das notícias em 

TV.  Tese de doutorado (Umesp).  São Bernardo do Campo, SP, 2003. 

 

______; MUSSE, Christina.  Telejornalismo, narrativa e identidade: a construção dos 

desejos do Brasil no Jornal Nacional.  Revista Alterjor, ano 1, vol. 1, 1 ed., jan-dez 2010.  

Disponível em:  <http://www.usp.br/alterjor/Iluska_Jornalnacional.pdf>  Acesso em: 15 jul. 

2010. 

 

CORCUFF, Philippe.  As novas sociologias: construções da realidade social.  EDUSC: 

Bauru, 2001. 

 

CUNHA, Albertino Aor.  Tele-jornalismo.  São Paulo: Atlas, 1990. 

 

CUNHA, Antônio Geraldo da.  Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua 

portuguesa.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. 

 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (orgs).  Métodos e técnicas de pesquisa em 

comunicação.  São Paulo: Atlas, 2011. 

 

DURKHEIM, Émile.  As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na 

Austrália.  São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

ECO, Umberto.  Tevê: a transparência perdida”.  In: ECO, Umberto.  Viagem na irrealidade 

cotidiana.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

 

ERBOLATO, Mário L.  Técnicas de codificação em jornalismo: redação, captação e edição 

no jornal diário.  São Paulo: Ática, 2004. 

 

FECHINE, Yvana.  Performance dos apresentadores dos telejornais: a construção do éthos. 

In: Revista FAMECOS, Porto Alegre, n.36, p. 69-76, ago. 2008ª. 

 

______.  Televisão e presença: uma abordagem semiótica da transmissão direta.  São Paulo: 

Estação das Letras e Cores, 2008b. 

 

FREIRE FILHO, João (org). A TV em transição: tendências de programação no Brasil e no 

mundo. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

 



114 
 

GOMES, Itania Maria Mota (org).  Gênero televisivo e modo de endereçamento no 

telejornalismo.  Salvador: EDUFBA, 2011. 

 

GOMIS, L. Teoría del periodismo: cómo se forma el presente. México: Paidós, 1991. 

 

GORDILLO, Inmaculada.  La hipertelevisión: géneros y formatos.  Editorial Quipus, 

CIESPAL: Quito, 2009.  

 

______.  Manual de narrativa televisiva.  Editorial Síntesis: Madrid, 2009. 

 

HABERMAS, Jürgen.  Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma 

categoria da sociedade burguesa.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 

 

______.  Verdade e justificação: ensaios filosóficos.  São Paulo: Edições Loyola, 2004. 

 

HALL, Stuart.  Da diáspora: identidades e mediações culturais.  Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2003. 

 

______.  El trabajo de la representación.  In: HALL, S.  Representation: cultural 

representation and signifying practices.  London: Sage, 1997.  Trad.: Ellias Sevilla Casas. 

 

HALL, Stuart et al.  A produção social das notícias: o “mugging” nos media.  In: 

TRAQUINA, Nelson (org).  Jornalismo: questões, teorias e estórias.  2.ed.  Lisboa: Vega, 

1999. 

 

HAMBURGER, Esther.  Diluindo Fronteiras: a televisão e as novelas no cotidiano.  In: 

NOVAIS, Fernando A. (org); SCHWARCZ, Lilia Moritz (coord).  História da vida privada 

no Brasil.  Vol. 4.  São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

HERREROS, Mariano Cebrián.  La información em televisión.  Gedisa Editorial: 

Barcelona, 2004. 

 

HOHFELDT, Antônio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera Veiga (org).  Teorias da 

Comunicação: conceitos, escolas e tendências.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio 2001-2009.  Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>.  Acesso em 23 out. 2012. 

 

JESPERS, Jean-Jacques.  Jornalismo televisivo: princípios e métodos.  Coimbra: Minerva, 

1998. 

 

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Tradução de Susana Alexandria. 2. ed. São 

Paulo: Aleph, 2009. 

 

JOST, François.  Compreender a Televisão.  Porto Alegre: Sulina, 2007. 

 

______. Les médias et nous.  Paris: Bréal, 2010. 

 

______.  Novos comportamentos para antigas mídias ou antigos comportamentos para 

novas mídias?.  Revista Matrizes.  Ano 4 – nº 2, jan./jun. 2011. 



115 
 

 

JOVCHELOVITCH, Sandra.  Representações sociais e esfera pública: a construção 

simbólica dos espaços públicos no Brasil.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 

LAGE, Nilson.  A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística.  Rio de 

Janeiro: Record, 2001. 

 

______. Teoria e técnica do texto jornalístico.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia.  Metodologia de pesquisa em jornalismo.  Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2007. 

 

LIPPMANN, Walter.  Opinião pública.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

MANNHEIM, Karl; MERTON, Robert King; MILLS, C. Wright.  Sociologia do 

conhecimento.  Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 

 

MANUAL DE TELEJORNALISMO.  Rio de Janeiro: TV Globo, 1986. 

 

MARFUZ, Luiz César Alves.  A Curva e a Pirâmide: a construção dramática e 

(tele)jornalística do acontecimento.  Dissertação de mestrado (UFBA).  Salvador, BA, 1996.  

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús.  Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia.  

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 

 

MARTINS FILHO, Eduardo Lopes.  Manual de Redação e Estilo de O Estado de S. Paulo.  

São Paulo: O Estado de S. Paulo, 1997.  

 

MATTOS, Sérgio.  História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e política.  

Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 

 

MCCOMBS, Maxwell.  Estableciendo la agenda: el impacto de los médios en la opinión 

pública y en el conocimiento.  Barcelona: Paidós, 2006. 

 

MONZONCILLO, José María Álvarez.  La televisión etiquetada: nuevas audiencias, nuevos 

negocios.  Madrid: Ariel; Fundación Telefónica; Editorial Planeta (colaboração), 2011. 

 

MOSCOVICI, Serge.  O fenômeno das representações sociais.  In: MOSCOVICI, Serge.   

Representações Sociais: investigações em psicologia social.  Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

NEIVA, Eduardo.  Dicionário Houaiss de Comunicação e Multimídia.  São Paulo: 

Publifolha, 2013. 

 

ORTIZ, Renato.  A Moderna Tradição Brasileira.  São Paulo: Brasiliense, 2001. 

 

PATERNOSTRO, Vera Íris.  O texto na TV: manual de telejornalismo.  São Paulo: Campus, 

2007. 

 

RIBEIRO, Ana Paula Goulart; SACRAMENTO, Igor; ROXO, Marco (orgs).  História da 

televisão no Brasil.  São Paulo: Contexto, 2010. 



116 
 

 

SCHUTZ, Alfred.  El problema de la realidad social: escritos I.  Buenos Aires: Amorrortu, 

2003. 

 

SEQUEIRA, Cleofe Monteiro de.  Jornalismo investigativo: o fato por trás da notícia.  São 

Paulo: Summus, 2005. 

 

SCOLARI, Carlos A. Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva 

configuración del dispositivo televisivo. Diálogos de la Comunicación. [S.I.], n. 77, p. 1-9, 

jul.-dez. 2008. 

 

______.  Hipermediaciones: elementos para una teoria de la comunicacion digital 

interactiva.  Edisa, Barcelona: 2010. 

 

SILVA, Gisele.  Para pensar critérios de noticiabilidade.  In: Revista Estudos em 

Jornalismo e Mídia, Florianópolis, v. 2, n. 1, 2005. 

 

SQUIRRA, Sebastião.  Aprender telejornalismo: produção e técnica.  São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

 

TEODORO, Gontijo.  Jornalismo na TV.  Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1980.  

 

THOMPSON, John. Ideologia e cultura moderna: Teoria social crítica na era dos meios de 

comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

TRAQUINA, Nelson.  O poder do jornalismo: análise e textos da Teoria do Agendamento.  

Coimbra: Minerva, 2000. 

 

______.  Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são.  Florianópolis: Insular, 

2005.  vol. 1 

 

TUCHMAN, Gaye.   La producción de la noticia: estudo sobre la construcción de la 

realidad.  Barcelona: Gili, 1983. 

 

VARELA, Marcio.  Onde foi parar a autonomia do profissional?  In: Agência Carta Maior, 

2002.  Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/asp2011200291. 

htm>.   Acesso em: 22 abr. 2012. 

 

VILLELA, Regina.  Profissão: jornalista de TV – telejornalismo aplicado na Era Digital.  

Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

 

VIZEU, Alfredo.  Decidindo o que é notícia: os bastidores do telejornalismo.  Porto Alegre: 

EDPUCRS, 2005. 

 

VIZEU, Alfredo (org).  A sociedade do telejornalismo.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

WOLF, Mauro.  Teorias das Comunicações de Massa.  Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 


