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ABSTRACT: The analyze of a private and a public TV news program allows us to 
identify differents construction process and observe how the values (lots of them 
figurativized on commonplaces and stereotyped images) produce the meaning effects, 
establish relations and offer images of the social reality. 
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0. Um modelo comum 
 
 A informação em tempo de globalização representa para cada um de nós uma 
forma de participação social efetiva. Não há nada mais desagradável para o ser humano 
no mundo atual do que ignorar um fato comentado por um colega ou numa roda de 
trabalho. A sede de informação, desejo suscitado em nós pelos próprios telejornais, pois 
eles prometem informar o conjunto de notícias do dia de forma completa e exaustiva, 
leva-nos a buscar a informação todos os dias nos telejornais, num verdadeiro ritual 
cotidiano que quando rompido, pode causar-nos um sentimento de alienação.  

Todos os telejornais apresentam similaridades, ou seja, um certo número de 
elementos ou princípios que compartilham entre si: 1. Todo jornalista tem a mesma 
concepção de notícia, consideram informação o que constitui uma irregularidade, aquilo 
que interrompe a ordem normal, a continuidade esperada. 2. Todo telejornal apresenta 
delimitação temporal e regularidade: duração limitada (25’a 45’) e apresentação em 
todos os dias da semana, exceto aos domingo, seja qual for o estado do mundo. Duração 
e freqüência exigem concisão, aproveitamento máximo do tempo e escolha das notícias 
(triagem: inclusão e exclusão). 3. Os telejornais representam o carro-chefe da 
programação da emissora, devendo atrair o maior número de telespectadores, daí sua 
obediência à “ lógica da sedução”, evidenciada por Mercier (1996). 
 A idéia de um modelo jornalístico comum a todos os telejornais, como afirma 
Mercier (Idem), que vem alimentando a pesquisa científica, a princípio é reconfortante, 
mas, diante da variedade encontrada, devemos admitir que esse modelo não consegue 
abarcar as diferentes formas registradas nas diferentes emissoras. A gama de telejornais 
difundida diariamente demonstra que há outros elementos pertinentes, principalmente, 
as diferentes formas de tratamento da informação pelos canais, percebidas 
intuitivamente pelo telespectador atual, que adota o zapper, mudando de canal com 
freqüência, conforme pontua Jost (1998: 75-76). 

Em vez de insistir em apontar os deslizes de informação deste ou daquele 
telejornal, nosso propósito será investigar as diferenças de abordagem. Que valores 
depreende do fato e empreende na notícia?  De que forma reveste esses valores? Para 
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responder a essas questões, selecionamos telejornais de canais privados e públicos 
apresentados no horário nobre em gravações do mesmo dia (16/04/2003). Os telejornais 
do corpus são quatro: o Jornal Nacional (JN) da rede Globo de Televisão, o Jornal da 
Record (JR), rede Record de Televisão e o Jornal da Band (JB), rede Bandeirantes de 
Televisão, os três privados, e o Jornal da Cultura (JC), da Fundação Padre Anchieta, 
rede Cultura de São Paulo, um canal público.   
 
  
1. Princípios de análise 
 

“ Abre-alas” da programação que todas as noites “ desfila” na TV, os telejornais 
são construídos por equipes de repórteres que extraem do fato ocorrido certos valores 
que pretende enfatizar. O fato, a percepção do fato e a notícia veiculada são três 
entidades distintas. Essa questão, que envolve a percepção do mundo natural, vem 
sendo tratada exaustivamente nos dias de hoje por diferentes abordagens semióticas. 
Portanto, será preciso considerá-la enquanto conceito epistemológico que embasa a 
semiótica francesa em recentes desdobramentos. Do acontecimento em si, temos sempre 
visões parciais, nunca conseguimos abarcar todas suas perspectivas potenciais. Mesmo 
que sejamos protagonistas, temos apenas a nossa visão, dentre várias possibilidades de 
interpretação. Isso equivale a dizer que a “ realidade” não pode ser jamais abarcada.  

O conceito de valor/valência de Zilberberg e Fontanille (2001: 17; 57) parece-
nos indispensável, mesmo tomado de forma reducionista como faremos aqui. Para eles, 
as coisas do mundo natural têm muitas valências, ou seja, muitas interpretações 
possíveis. Dessas valências, o observador – no caso, o repórter e a equipe de produção – 
depreende os valores que pretende colocar em questão, processo que compreende a 
passagem da virtualização > atualização > realização (Ibidem: 58). Portanto, deixemos 
de lado a ilusão de que a “ verdade” do fato pode chegar até nós integralmente, pois 
sabemos que a TV só pode nos oferecer visões de mundo. 
 Por tratar-se de um discurso prático (pensamos na necessidade de ser 
compreendido por todas as camadas sociais em todas as regiões do país e estar sempre 
preocupado com a manutenção/aumento da audiência), o telejornal adota uma 
linguagem padrão, cujo discurso sincrético, muitas vezes, utiliza como combustão a 
imagem chavão e a palavra estereotipada, estratégia discursiva econômica do sujeito da 
enunciação na mise en discours para garantir a comunicação na praxis enunciativa. Isso 
porque o clichê reenvia à convergência comum de um saber já pronto, facilmente 
interpretado – efeito de objetividade, segundo Barthes (1993). Entretanto, por ser um 
signo de fechamento do sentido, convergência a uma só isotopia, a utilização dessa 
estratégia é uma maneira redutora de simplificação do mundo, que estabelece, também, 
uma dimensão axiológica produtora de efeitos de subjetividade.  
 
 
2. Dados incontestáveis  
 

Em vez de apresentar um discurso aberto às práticas culturais adequadas à 
nossa cultura em transição- tempos de globalização -, grande parte dos telejornais 
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apresenta um discurso fechado às formas de domínio e de identidades simbólicas pré-
estabelecidas, muitas vezes num discurso discriminatório que reduz o mundo a uma 
visão maniqueísta, utilizando artifícios de simplificação. 
 O discurso estereotipado e a imagem clichê abarcam toda idéia sustentada pelo 
senso comum e tida como dado incontestável. Aristóteles afirma que os lugares-comuns 
são noções ou teses com as quais se argumenta, mas sobre as quais não se argumenta. 
Esse trocadilho indica que há uma submissão tácita, uma aceitação inconsciente dos 
lugares-comuns, essa moral rasteira, que os sociólogos chamam de doxa e que faz 
Bourdieu chamar de doxosófilos os intelectuais, que são constantemente convidados 
para participar de emissões de televisão para opinar sobre acontecimentos e que, em 
geral, ratificam o senso comum (BOURDIEU, 1998:15). 

O estereótipo mantém uma estreita relação com o estigma e a derivação 
estigmatizar, prejulgar, julgamento baseado em aparências. Eis uma das características 
mais freqüentes  do discurso da xenofobia, que há anos trabalha para transformar em 
ódio os males da sociedade : a delinqüência, a droga, o homossexualismo etc. Em vez 
de buscar as causas dos problemas, colocam em discussão os efeitos, evocando, por 
exemplo, a segurança, a repressão a qualquer preço. (BOURDIEU, 1998:22).  

Na impossibilidade de apresentar aqui a análise de todas as notícias veiculadas 
e todos os elementos que a análise sinaliza, priorizamos alguns e restringimos o corpus 
a duas notícias: 1. A transferência de internos da Febem para presídios e 2. A situação 
do Iraque pós-guerra, ambas tratadas nos quatro telejornais.  

 
 

3. A transferência de internos da Febem para presídios 
 
 No JN e JC, essa notícia não consta na Escalada (chamadas iniciais), enquanto 
que, no JR e JB, estão presentes, sendo que no JB há um desdobramento da notícia: “ A 
polícia caça o jovem que armou a fuga em massa da Febem e é acusado de quinze 
assassinatos” (sob a legenda Procura-se Batoré) e “ São Paulo começa a mandar os 
internos recapturados para unidades do interior” (Marcos Hummel, JB).“ A Febem põe 
em presídios os rebeldes de Franco da Rocha maiores de 18 anos”  (Boris Casoy, JR)  

Esses dois jornais apresentam longa reportagem com imagens e depoimentos, 
entretanto, os valores que priorizam são praticamente opostos. O JB apresenta uma mãe 
aflita e um funcionário da Febem (pessoas comuns) e aponta a solução do Governo de 
São Paulo: “ Unidades de segurança máxima para menores infratores [...] muralhas de 
6 metros [...] paredes lisas para evitar a escalada, câmeras de vídeo...” Já o JR 
entrevista uma promotora da Infância e Juventude, que considera ilegal a transferência 
dos internos: “Ou nós estamos num regime democrático onde se cumpre a lei ou nós 
não estamos. Onde que nós estamos estão? Toda vez que você se vê diante de uma 
dificuldade então você pode pegar o direito de 249 jovens e jogar no lixo?” Enquanto 
os valores priorizados pelo JB provocam o efeito de sentido /Segurança/, os valores 
resgatados pelo JR enfatizam os /Direitos Humanos/.  

Uma comparação entre o JN e o JC evidencia valores que também se opõem.  
Enquanto no JN, o fato é tratado como um impasse entre a Justiça e o Governo do 
Estado, em fala de W. Bonner, sem nenhuma reportagem nem solução, o JC apresenta o 
Presidente do Tribunal de Alçada Criminal da Infância e Juventude, que é entrevistado 
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ao vivo, via imagem à distância, pelos apresentadores, Heródoto e Márcia, salientando 
antecedentes do fato e suas conseqüências, numa profusão de detalhes. Enquanto o JN 
trata o fato com superficialidade, o JC detalha pormenores que aprofundam a matéria. 

A notícia sobre a captura de Batoré não figura no JN nem no JR. No JC, seu 
nome e sobrenome são declarados e o juiz entrevistado aponta-o como líder de rebeliões 
da Febem, acusado de homicídios e seqüestros relâmpagos. Já no JB, no bloco 3, há 
uma longa matéria com reportagem (imagens de arquivo), relato de detalhes e 
entrevistas de um delegado e um psicólogo, que o qualificam como “criminoso cruel” e 
“ psicopata”, respectivamente. O tom dessa matéria desvia-se para a estigmatização, 
muito freqüente em certos programas de TV. 

Sintetizando nossa leitura, podemos aproximar o JB e JR, se considerarmos o 
efeito de sentido que ambos pretendem causar no telespectador: o fato é apresentado de 
foram sensacionalista, com espetacularização da notícia, mesmo que defendam 
posições contrárias, pois o JB aponta a segurança máxima como solução e o JR, o 
direito dos jovens infratores. Do mesmo modo, podemos aproximar o JN e o JC, pois, 
embora um trate o fato com superficialidade e outro com profundidade, ambos assumem 
uma postura de discrição, de distanciamento.  

Numa outra ordem, é possível aproximar o JR e o JC, pois ambos apontam para 
o valor Direitos humanos, enquanto o JB e o JN utilizam os mesmos valores: os jovens 
infratores são apresentados como uma ameaça à segurança do cidadão, ou seja, ambos 
insistem no senso-comum, essa moral rasteira denominada doxa. Como o JN não 
detalha, é o JB que utiliza com pertinência tanto o discurso estereotipado quanto a 
imagem chavão. Esse tratamento diferenciado da informação funciona na oposição 
categórica /identidade/ vs /diferença/ (JR vs JN), /negociação/ vs /discriminação/ (JC vs 
JB), que será detalhada mais à frente. 
 
 
4. O Iraque pós- Saddam 
 
“ Bush quer o fim das sanções contra o Iraque” (JR)  
“ Estados Unidos pedem o fim dos embargos ao Iraque [...] Nossos repórteres em Bagdá 
mostram o interior de um palácio de Saddam Hussein” (JN)   
“ Tropas americanas viram polícia nas ruas de Bagdá. Exilados políticos voltam ao 
Iraque e disputam cargos do futuro governo” (sob a legenda: Nova Fase, JB) 
“ Vencedores controlam vencidos. Uma empresa americana já administra um campo de 
petróleo no Iraque” ( JC).  
 
 

Essas são as chamadas na escalada dos quatro telejornais. Todas sinalizam 
valores bastante distintos, ainda melhor apreensível nas matérias completas, que 
incluem reportagens, onde o uso de chavões, tanto no discurso verbal quanto nas 
imagens (sincretismo), cria efeitos de sentido que nos permitem identificar os valores 
axiologizados.  

Depois de apresentar números em bilhões de dólares gastos e outros dados 
técnicos, o JN dá espaço para Bush dizer a frase em inglês: “ Estamos ganhando e 
redefinindo a guerra a nossa maneira”, anteriormente traduzida. Dentre as notícias que 
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descrevem a situação, informa: “ Em Moussul, no norte do Iraque, um confronto entre 
civis e soldados americanos terminou com 10 iraquianos mortos. O Pentágono 
justificou o episódio afirmando que os soldados estavam tentando manter a ordem” (W. 
Bonner, JN). Embora algumas imagens apresentem o logo da TV Al Jazira, certos 
elementos, dentre os quais o termo “confronto” – que parece estabelecer duas forças 
equilibradas - e a justificativa do Pentágono deixam claro a adesão da Globo à causa 
norte-americana. Ainda mais evidente na frase: “ Um grupo de iraquianos aplaudiu os 
fuzileiros e vaiou os policiais iraquianos que chegaram atrasados” (JN). 

Se restar alguma dúvida dessa adesão, basta conferir a reportagem final, 
realizada por Marcos Uchôa, que conduz um militar reformado iraquiano em visita a um 
palácio – imagem que serve de testemunho da oposição declarada contra Saddam. Ele 
prefere ver tudo destruído para não ter nenhuma lembrança do ditador. Assim a Globo 
justifica a guerra (queda de Saddam), ignorando e anulando outros questionamentos, 
tais como, legalidade da invasão, gerenciamento do petróleo, autogestão iraquiana etc.   
 O JB, ao contrário, assume o lado antagônico. Sobre o plano de fundo com a 
legenda “Iraque pós Saddam”, a apresentadora diz: “Soldados americanos são 
apedrejados pela população no norte do Iraque e respondem com tiros de 
metralhadora. O comando da coalizão do Qatar confirmou o tiroteio, que matou sete 
iraquianos” e segue a reportagem com a legenda “Dedo no gatilho” e imagens da sala 
de coletiva do teatro montado no Qatar em que aparece o general Bruks, dando 
entrevista. Em off, ela continua: “O general Bruks disse que fuzileiros foram agredidos 
em Moussul quando divulgavam a nova democracia iraquiana. Um homem teria 
atirado e os soldados abriram fogo contra a multidão. Oito pessoas ficaram feridas” 
(Janine Borba, JB).  

O termos “apedrejados” vs “ tiros” evidenciam o desequilíbrio de forças e a 
legenda “ Dedo no gatilho” ratifica a expressão “abrir fogo contra a multidão”. Do 
mesmo modo, a cena de um iraquiano “que quase teve o braço quebrado por um 
soldado norte-americano ” nos é mostrada, com o logo da CNN, assim como o colapso 
de hospitais, inclusive um infantil, nos quais faltam água, energia elétrica e 
medicamentos. Esses clichês, que parecem muito bem escolhidos, reforçam a adesão 
dessa emissora pela causa árabe, culpando os USA pela situação. 

Se esses dois telejornais são engajados, por assumirem lados opostos, os outros 
dois, ao contrário, parecem conciliadores ao humanizarem a notícia. Casoy (JR) relata 
com detalhes a situação de caos nos hospitais e afirma que “Tropas americanas matam 
pelo menos sete iraquianos durante um incidente em Moussul. O tiroteio também 
deixou vários feridos. Segundo o comando americano, os marines responderam ao fogo 
de manifestantes que protestavam contra a presença americana na cidade”. A seguir, 
apresenta alguns fatos engraçados: ladrões de banco e soldado iraquiano, todos 
trapalhões, e uma bolsa cheia de dinheiro esquecida pelos ladrões sendo disputada pela 
multidão, demonstrando a situação caótica, porém com bom humor.  

Da mesma forma, o JC apresenta uma reportagem feita por correspondentes da 
Rádio e Televisão Portuguesa, que, além de mostrar o interesse norte-americano pelo 
petróleo, faz um relato detalhado da situação em Bagdá, citando a onda de protestos, o 
caos devido aos saques, roubos de banco, falência dos hospitais e falta de policiamento. 
Narra também fatos curiosos, tais como as armas de ouro encontradas, soldados 
escrevendo cartas e jogando cartas sentados em cadeiras douradas nos palácios etc. 
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Esses diferentes clichês, presentes tanto no texto verbal quando nas imagens, 
revelam o tratamento diferenciado da informação que poderia ser sistematizado na 
mesma categoria apontada na análise da notícia anterior. Assim, na oposição categórica 
/identidade/ vs /diferença/, temos o JR vs JN, pois o primeiro trata os dois lados de 
forma equilibrada e o segundo atribui pesos diferentes a cada um. Na oposição 
/negociação/ vs /discriminação, figuram o JC vs JB, sendo que o JC aponta para uma 
solução viável, ao terminar com a frase “ pode-se dizer que a guerra acabou”, enquanto 
que o JB exagera nos clichês emocionais (crianças feridas, mães desesperadas, 
iraquiano rendido e maltratado), tudo para reprovar a ação norte-americana. 
 
 
5. Considerações finais 
 

A análise comparativa de duas notícias dos quatro telejornais - imagens e texto 
verbal - revela que a posição de cada um permanece na mesma categorização 
/identidade/ vs /diferença/ e seus sub-contrários. Isso permite afirmar que cada telejornal 
tem o seu enfoque, suas estratégias, um formato pronto, um discurso engessado.   

Diante da facilidade de acesso a fontes de informação que a tecnologia atual 
permite – produto da globalização – cada telejornal vai buscar seus valores, permitindo 
que possamos ter uma idéia, não de como foi o fato em si, mas de partes do fato, sobre 
as quais foram construídas as notícias. Do contrário, teríamos a ilusão, mais uma vez, de 
que o mundo pode entrar em nossa casa pela tela da TV, quando sabemos, 
perfeitamente, que ela só pode nos oferecer visões de mundo. 
  
RESUMO: A análise de telejornais de emissoras privadas e públicas permite identificar 
diferentes processos de construção e observar em que medida os valores (muitos deles 
discursivizados em imagem clichê e discurso estereotipado) engendram efeitos de 
sentido, estabelecem relações e oferecem visões de mundo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Semiótica; Valores; Clichês; Efeitos de sentido; Discurso 
Sincrético. 
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