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Resumo 

 

Considerando que no projeto inicial nos propusemos a contribuir para compreender como 

opera o telejornalismo atualmente, ao identificar o modo de constituição do ethos 

discursivo da Globo News, neste relatório parcial buscamos entender como atua o seu 

jornalismo e a produção e circulação dos discursos, para isso recorremos a alguns 

conceitos elaborados por Michel Foucault em A ordem do discurso (1999). Também se 

fez necessário nos informarmos sobre o surgimento dos primeiros telejornais brasileiros, 

a novidade e as dificuldades do jornalismo em se estruturar em outro veículo após o 

rádio; como ocorre o funcionamento do telejornalismo, a atuação dos profissionais da 

área, as suas condutas e as respectivas responsabilidades com base na deontologia do 

campo. Destinamos um capítulo deste relatório à Globo News, em que discorremos sobre 

sua história, programação, campanhas publicitárias, redes sociais, o que implicou em 

considerarmos sua relação com o ciberespaço e ciberjornalismo. Com isso, preparamo-

nos para, no próximo relatório, analisarmos especificamente a produção de uma 

identidade discursiva, isto é, um ethos para o jornalismo da Globo News, focalizando as 

campanhas publicitárias “Nunca” e “Informação é vital”, conforme apontamos no Projeto 

Inicial. 

 

 

Resumo das atividades parciais 

 

 Junho: Levantamento de bibliografia e leituras sobre jornalismo, telejornalismo, 

que nos permitiram compreender o regime característico dessa prática discursiva; 

 Julho: Participação com apresentação de pôster nos eventos: 63º Seminário do 

GEL (anexo 1) e 67ª Reunião Anual da SBPC (anexo 2); 

 Agosto: Levantamento de bibliografia e leitura sobre deontologia e códigos de 

ética;  

 Setembro: Resenha e leituras sobre produção e circulação de discursos, tal como 

proposto por Michel Foucault (1999); participação com apresentação de pôster 

(anexo 3) e apresentação de trabalho junto ao grupo Comunica no IV CIAD 

(anexo 4); 

 Outubro: Coleta de materiais para análise; elaboração das análises parciais; 

 Novembro: Entrega do Relatório Científico de Progresso. 
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1. Introdução 

 

Em nosso Projeto de Pesquisa traçamos a história da TV brasileira até a chegada 

da TV paga ao mercado nacional, que viabilizou o surgimento dos canais nacionais no 

formato All News, e objetivamos contribuir para compreender como opera o 

telejornalismo atualmente, ao identificar o modo de constituição do ethos discursivo da 

Globo News; além de verificar com que recursos se produz um ethos discursivo, perceber 

se e como ocorre a relação da Globo News com o ciberespaço e a cibercultura, e, avaliar 

em que medida o jornalismo produzido pela Globo News – e dela produtor – atende aos 

princípios fundamentais da deontologia do campo. A teoria do ethos será abordada com 

mais precisão no Relatório Final, mas retomemos, por ora, o que já foi dito no Projeto, 

que “[...] o ethos designa a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para 

exercer uma influência sobre seu alocutário” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2004, p.220), em outras palavras, o ethos é uma imagem criada através do discurso. 

Neste relatório, focaremos na discussão de questões sobre jornalismo e 

telejornalismo, procurando atender a alguns objetivos que parecem cruciais ao 

desenvolvimento da análise futura, posto que localizam nosso objeto no interdiscurso: 

como ocorre a relação da Globo News com o ciberespaço e em que medida o jornalismo 

da Globo News atende aos princípios da deontologia. 

Partiremos da ideia de que o jornalismo, sendo um veículo de comunicação, um 

produtor e fornecedor de notícias, ao se apropriar de um discurso, constitui um ethos, 

uma imagem para si. De acordo com Bertasso (2014): 

 

O jornalismo é um discurso que enuncia a partir de um lugar que 

constitui o seu ethos, suas práticas, suas normas, seus princípios e 

valores que possibilitam aos seus produtores dizer: “isto que estou 

dizendo é jornalismo”. Ao mesmo tempo esse ethos jornalístico é 

compartilhado e reconhecido socialmente pelo outro, ao perceber: “isto 

que estão me dizendo é jornalismo”. Este saber de reconhecimento 

sobre o que seja o jornalismo está inscrito em um contrato de 

comunicação constituído por relações intersubjetivas entre os 

interlocutores do discurso jornalístico (p.12). 

 

O fundamento do jornalismo, como o de outras modalidades jornalísticas, é a 

notícia. Segundo Cunha (1990) notícia é:  

 

[...] a narração dos últimos fatos ocorridos ou com possibilidade de 

ocorrer, em qualquer campo de atividade e que, no julgamento do 
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jornalista, interessa ou tem importância social no fato que em si 

representa, tanto em termos de repercussão, como de entendimentos e 

interesses (p.12). 

 

Compreendemos que notícias são informes sobre acontecimentos que os 

jornalistas consideram de interesse coletivo, porém, um acontecimento/fato só irá ser 

notícia se a mídia o eleger como tal (GOMES, 2000). Ainda assim, há critérios pelos 

quais se escolhe noticiar um episódio, como observar os acontecimentos recentes, atuais, 

que estão ocorrendo no momento (e sempre há uma seleção entre os acontecimentos a 

narrar); a proporção dos fatos, a influência deles na sociedade, e não simplesmente 

“fundar-se na escolha pela importância definida em seus efeitos”. (GOMES, 2000, p 80).  

 De uma perspectiva discursiva, conforme afirma Foucault (1999), os discursos 

não se propagam aleatoriamente na sociedade, a produção de discursos é um processo 

ordenado, controlado e selecionado, ou seja, um discurso decorre de regras pré-

estabelecidas e procedimentos para ser eleito como um “acontecimento”: 

 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e 

perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade (p. 9). 

 

Para Foucault (1999), há três tipos de procedimentos: os externos ao texto, os 

internos, e os procedimentos que determinam as condições do funcionamento do controle. 

Os procedimentos externos ou de exclusão, que colocam em jogo o poder e o desejo, são: 

a) interdição, que envolvem o tabu: não se tem o direito de dizer qualquer coisa, ritual das 

circunstâncias: não se pode dizer qualquer coisa em qualquer lugar, e há um direito 

privilegiado do sujeito que fala, isto é, que está autorizado a fazê-lo; b) distinção 

razão/loucura (segregação): a sociedade estabelece que alguns são segregados do dizer; c) 

a vontade de verdade: a verdade é considerada uma configuração histórica, a vontade do 

dizer de uma época. Os procedimentos internos ou de sujeição, que possuem um papel 

multiplicador e restritivo, são: a) comentários: efeito paradoxal do esquecimento e da 

repetição, é necessário esquecer o que foi já dito antes para produzir um “novo” discurso; 

b) autor: função que estabelece princípio de agrupamento do discurso, essa função é um 

dispositivo de controle dos sentidos, uma vez que caracteriza o modo de existência de 

circulação e de funcionamento dos discursos de uma sociedade; c) disciplinas: definem os 

enunciados considerados verdadeiros e os que serão dados como falsos. E há os 

procedimentos que determinam as condições do funcionamento do controle, rarefação 
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dos sujeitos que falam, têm a ver com a) rituais: definem qualificação, comportamento 

dos indivíduos que falam; b) sociedades do discurso: têm a função de conservar ou 

produzir discursos, com o fim de estabelecer formas de apropriação, de segredo e de não 

permutabilidade; c) as doutrinas: limita o discurso a alguns sujeitos, ligam os indivíduos a 

certos tipos de enunciação e lhes proíbem todos os outros; d) apropriações sociais do 

discurso: toda sociedade tem instituições responsáveis pela distribuição dos discursos e 

pela coordenação de apropriações. 

Os procedimentos citados por Foucault são bastante significativos e contributivos 

para a Análise do Discurso, o que também nos auxiliará na atual pesquisa, visto que, a 

produção e o fornecimento de notícias do jornalismo implicam em relações históricas, 

conflitos, negociações, discursos controlados e selecionados, conforme mostraremos nas 

análises parciais. 

 

 

2. Telejornalismo brasileiro 

  

2.1 Breve percurso histórico 

 

O telejornalismo no Brasil iniciou em setembro de 1950, na TV Tupi, em São 

Paulo. O telejornal intitulado Imagens do Dia entrava no ar entre as nove e meia e dez da 

noite, contava com a locução, produção e redação das notícias de Rui Resende, e tinha 

um formato simples, com locução em off, um texto em estilo radiofônico e algumas notas 

com imagens feitas em filme preto e branco (PATERNOSTRO, 1999, apud, SECCHIN, 

2007). 

Na década de 1950, o país passava por significativas transformações políticas, 

econômicas e sociais, e a chegada da TV e do telejornalismo veio contribuir e favorecer o 

seu desenvolvimento.  

Em 1952, surgiu o telejornal Repórter Esso, na TV Tupi do Rio de Janeiro. 

Considerado o mais consagrado da época, o jornal noticiava fatos nacionais e 

internacionais e, no ano seguinte, começou a ser transmitido também pela TV Tupi de 

São Paulo.  

Nos anos 1960, o telejornalismo ganhou novos recursos, como o videoteipe, e a 

TV assumiu uma fase de caráter comercial, desencadeando uma disputa por verbas 

publicitárias e audiência. Em 1962, foi inaugurado um novo telejornal, o Jornal de 
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Vanguarda, na TV Excelsior, que trouxe jornalistas como produtores e cronistas, como 

Villas-Bôas Correia, Millor Fernandes e Stanislaw Ponte Preta, para apresentar as 

notícias (SECCHIN, 2007). 

No fim dos anos 1969 surgiu o Jornal Nacional, na Rede Globo. O telejornal era 

produzido no Rio de Janeiro e transmitido, simultaneamente, ao vivo, para as capitais São 

Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.  

No ano seguinte, quando o Jornal Nacional começava a firmar seu espaço na TV, 

e o Repórter Esso encerrava suas atividades, nascia um novo telejornal na TV 

Bandeirantes: Titulares da Notícia. Após o fim do Repórter Esso, a TV Tupi apostou em 

um novo telejornal e colocou no ar o Rede Nacional de Notícias. Mas era o telejornal da 

TV Cultura, A Hora da Notícia, que inovava e conquistava o telespectador ao dar 

prioridade a ele e tratar de problemas das comunidades. A TV Bandeirantes também 

passou a dar atenção ao telespectador popular, e modificou seu telejornal Titulares da 

Notícia. 

Nessa mesma época, apareceram desenvolvimentos tecnológicos e a Rede Globo 

saiu à frente, aperfeiçoou suas produções em toda a programação, e criou o “padrão 

Globo de qualidade”.  

O Jornal Nacional passou a ocupar um espaço singular e importante dentro da 

programação da Globo, estabilizou-se de tal maneira que ninguém mais colocava em 

dúvida a sua posição de liderança no telejornalismo brasileiro (YVES ALVES, 1971, 

apud BORELLI; PRIOLLI, 2000). Considerado o programa de maior prestígio na 

emissora, o Jornal Nacional veiculava em seus intervalos comerciais publicitários por um 

valor altíssimo, e isto fez com que, em 1972, a Globo estabelecesse um grande 

investimento em seu telejornalismo: aproximadamente 42% de seu orçamento eram 

destinados aos noticiários. 

Devido às imposições da ditadura militar, a Globo omitiu grandes fatos políticos, 

o que tornou o conteúdo das notícias superficiais e fez com que o Jornal Nacional 

perdesse pontos de audiência. Todavia, o jornalismo tinha grande importância dentro da 

emissora, por conta da renda obtida com as publicidades, e é nesse contexto que surgiram 

outros telejornais, como o Bom Dia São Paulo, que originou o Bom Dia Brasil, Jornal 

Hoje, na hora do almoço, e Jornal da Globo, no fim da noite. Ainda no mesmo período, 

foi criado o Globo Repórter, Globo Rural e o programa TV Mulher. 
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Nos anos 1980, nas outras emissoras, surgiram programas de entrevistas e debates 

como Vox Populi, na TV Cultura, Encontro com a Imprensa, na TV Bandeirantes, Diário 

Nacional, na TV Record. 

Com a falência da TV Tupi e da Excelsior, duas novas redes de televisão foram 

constituídas: o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981, e a Rede Manchete, em 

1983, que coloca no ar o Jornal da Manchete. No SBT, o telejornalismo aparece em 1988, 

com o Telejornal Brasil (TJ Brasil), e em 1991, com o programa Aqui Agora, que tinha 

seu foco em reportagens policiais, crimes repugnantes e fofocas do meio artístico. 

Na década de 1990, enquanto as TVs abertas buscavam credibilidade para seu 

jornalismo, surgiam os canais da TV por assinatura, no formato All News, inspirado em 

canais internacionais. Em 1996, o Grupo Globo lançou o primeiro canal brasileiro de 

jornalismo 24 horas, a Globo News; em 2001, o Grupo Bandeirantes inaugurou a Band 

News TV; e,  em 2007, o Grupo Record estreou, em rede aberta, o canal Record News. 

 

2.2 Funcionamento do telejornalismo 

 

O funcionamento do telejornalismo depende da atuação de diversos profissionais, 

dentre eles o repórter, que, além de constatar, avaliar, conferir a informação, fazer a 

notícia através de sua percepção, dedicação, comprometimento, deve ter confiança no que 

diz (CUNHA, 1990). Cada repórter tem seu método de investigação, e tem de saber 

distinguir o falso do verdadeiro, o interessante do desnecessário, o agradável do ofensivo. 

Também deve saber lidar com situações inesperadas, que podem ocorrer durante a busca 

por uma informação.  

A maneira de se comportar perante as câmeras pode ser própria, sem inibições, de 

acordo com os padrões da empresa jornalística, ou do formato do telejornal a que se 

destina, porém, o repórter deve sempre lembrar de que fala para um telespectador e ter 

uma postura adequada a situação (CUNHA, 1990). Para Garcia
1
 (2015) a fala permite ao 

repórter improvisar, repetir a mensagem, utilizar linguagem informal, por exemplo, se o 

repórter diz “eu vi ela” e não “eu a vi”, a forma correta de acordo com a norma culta, isto 

não é visto como um erro tão grave e muitas vezes a reportagem vai ao ar, pois mostra as 

variações linguísticas, o modo como as pessoas falam em determinadas ocasiões, 

                                                           
1
 Informação verbal por Teresa Garcia – editora chefe do Jornal Hoje (Rede Globo) – durante o 63º 

Seminário do GEL (Campinas/SP) em uma participação na Mesa Redonda intitulada “A Linguística e a 

Mídia”, no dia 09/07/2015, na Unicamp: Auditório do IEL. 
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podendo criar intimidade com quem está assistindo, e tornar a comunicação com o 

espectador eficaz. 

A fala, de acordo com Cunha (1990, p. 48), “[...] em suas funções de 

comunicação, de reflexão, de expressão e de memorização, é uma característica humana, 

pois traduz seus estados emocionais e, por isso, é uma atividade psíquica”. Neste 

contexto, podemos mencionar as ideias de Saussure em relação à fala. Segundo o que se 

registra no Curso de Linguística Geral, Saussure afirma que a linguagem é formada por 

dois aspectos: a língua e a fala. Enquanto a língua é um ato social, sistemática, 

representada por signos linguísticos, “[...] necessária para que a fala seja inteligível e 

produza todos os seus efeitos” (SAUSSURE, 2006, p.27), a fala é um ato individual, 

ilimitado e não forma um sistema, “mas esta é necessária para que a língua se estabeleça; 

historicamente, o fato da fala vem sempre antes” (p.27). 

O mecanismo de produção da fala e da articulação dos sons demanda de órgãos do 

corpo humano, o denominado aparelho fonador reúne o sistema respiratório (pulmões, 

músculos pulmonares, brônquios, traqueia), o sistema fonatório (laringe) e o sistema 

articulatório (faringe, língua, nariz, palato, dentes, lábios).  

Nesse contexto, Cunha (1990) pondera:  

 

O repórter pode ter uma voz rouca, aguda, grave ou até perdida em 

completa afonia. O que não se permite é sua fala observada e 

conseguida com fonemas mal realizados ou omitidos, ou que sua 

articulação seja difícil, e suas palavras sejam ouvidas uma atropelando a 

outra. (p.49) 

 

Para a jornalista Renata Vasconcellos, em uma cobertura de notícia ao vivo é 

preciso tranquilidade, diminuir o ritmo, falar suavemente para não confundir o 

telespectador, e se concentrar (PATERNOSTRO, 2006).   

Além do som emitido, que permite a formação de palavras, a fala está ligada com 

a expressão facial e gestos do profissional, que manifesta sua personalidade, e transmite o 

aspecto da notícia proferida. Para Cunha (1990, p.53): “A ideia, o sentimento, o estado 

emocional, a coerência e a sinceridade das palavras se aliam no jogo fisionômico”.  

O repórter pode também ser um correspondente, aquele que envia notícias à 

redação de uma localidade, seja dentro ou fora do país; as grandes emissoras brasileiras 

possuem correspondentes internacionais, que buscam as notícias do país que cobre. 

Além do repórter, há outro profissional importante em um telejornal: o âncora. O 

âncora é um apresentador, que geralmente emite uma opinião após noticiar um fato. A 
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linguagem do âncora não pode ser nem muito simples nem imprópria, pois ele não sabe 

quem é o seu telespectador. Em um telejornal em que aparecem imagens durante as 

notícias, é preferível que haja a locução em off, ou seja, sem a participação da imagem do 

apresentador. Há ainda outros profissionais que exercem funções em um telejornal como 

diretor de jornalismo, diretor de marketing, supervisor da reportagem, editor-chefe, editor 

de imagem, editor de texto, produtor, técnico de operações, cinegrafista.  

Segundo as práticas em vigor, o texto destinado ao telejornal deve ser coloquial, 

composto por palavras (entendidas aqui como signos linguísticos), que obedecem a um 

estilo redacional, e produzido com base em uma estrutura. A estrutura contém a 

introdução: ideia central; desenvolvimento: abordagem dos aspectos relacionados com a 

ideia central e utilização de ideias secundárias; e, conclusão: desfecho da ideia central, 

através de uma ideia importante ou surpreendente. O texto deve dispor de parágrafos 

curtos, evitar gírias, superlativos, léxico rebuscado, vocábulos ou frases indevidas, evitar 

o uso do gerúndio, e utilizar o presente do indicativo ou o futuro composto (CUNHA, 

1990). 

Assim como nos jornais impressos, em alguns telejornais, principalmente nos All 

News, há a presença do lead, ou lide, que corresponde a uma frase em destaque, e fornece 

ao leitor a informação básica sobre o tema a ser tratado na notícia. A expressão em inglês 

significa “guia” ou “o que vem à frente”. Para compor o lead, o jornalista deve utilizar 

seis perguntas básicas: “O quê?”, “Quem?”, “Quando?”, “Onde?”, “Como?”, e “Por 

quê?” e respondê-las na elaboração da matéria. 

Da perspectiva discursiva assumida aqui, esses aspectos são de grande interesse, 

pois atestam as coerções institucionais que condicionam a distribuição dos dizeres, 

coerções que são históricas, socialmente convencionadas, e definem práticas que, por sua 

vez, definem um campo de trabalho com a língua. A seguir, detalhamos o funcionamento 

desse campo. 

 

2.3 Deontologia 

 

O período do regime militar (1964 – 1985) foi marcado pela intervenção do 

governo na mídia e censuras aos meios de comunicação. Estas intervenções tiveram 

amplas consequências, pois além de impedir os profissionais da mídia de exercer suas 

atividades e divulgar notícias, privavam a sociedade de informações importantes dos 

fatos que estavam ocorrendo no Brasil. 
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Uma das funções de um profissional da mídia é informar a sociedade de suas 

constatações sobre o mundo. Em vista disso, em 9 de fevereiro de 1967 foi criada a Lei 

da Imprensa,  Lei nº 5.250 que “regula a liberdade de manifestação do pensamento e da 

informação”. Lê-se no capítulo I “Da liberdade da Manifestação do Pensamento e da 

Informação”: “Art. 1º. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e 

a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, 

respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer”. 

Neste contexto: 

 

A Associação Nacional de Jornais – ANJ implantou, em abril de 1997, 

o Programa de Defesa da Liberdade de Imprensa, com o objetivo de 

desenvolver as ações necessárias para garantir a liberdade de imprensa, 

protestar e buscar apuração de ameaças, ataques e crimes contra jornais 

e jornalistas e executar serviços de vigília permanente em defesa da 

liberdade de imprensa (ANJ, 1997, s/p). 

 

De acordo com Bertrand (1999) existem obstáculos à liberdade de imprensa, 

dentre os principais estão o tecnológico, o político, o econômico, o conservadorismo dos 

profissionais e os hábitos antigos, e o último obstáculo, relacionado com a cultura local, 

são as tradições. Nesse sentido, o autor defende que leis são necessárias “para que a mídia 

assegure um serviço conveniente para todos os públicos” (p.37).  

Para Cunha (1990, p. 20) “o telejornalismo não realiza a função de noticiar, nem 

divulgar fatos que interessam a sociedade, mas a de moldar, esticar ou comprimir 

imagens com textos que reproduzam a vida política, social, cultural e econômica à sua 

maneira [...]”, ou seja, muitos jornalistas, proprietários de emissoras e seus patrocinadores 

agem de acordo com seus critérios ideológicos e criam uma realidade para que o 

telespectador, influenciado, construa-a do modo que desejam.  

Por conta desse cenário é que existe a deontologia, um conjunto de princípios e 

regras determinados pelas atividades profissionais, que é produzido também pela 

colaboração dos usuários, com o intuito de atender às necessidades da população. A 

deontologia só é praticada na democracia, quando existe liberdade de expressão, 

jornalistas competentes em exercer sua profissão, embora existam muitos países 

oficialmente democráticos em que a deontologia não tem legitimidade (BERTRAND, 

1999). 

Os códigos deontológicos surgiram no começo do século XX por conta do efeito 

do movimento progressista que revelava os abusos do capitalismo na imprensa, e 
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apareceram em diversos países após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo dos códigos é 

mostrar ao público que as profissões têm regras de conduta, e conceder segurança e 

proteção a ele. Ao redigir um código, é pertinente que os profissionais solicitem peritos, 

que analisam comportamentos e conteúdos da mídia, e os usuários; e que o código seja 

aceito por todos os membros da corporação, e aprovado pela sociedade. 

Segundo Bertrand (1999), além de regras dos códigos nacionais, internacionais ou 

internos, há outras regras como as regras ideais, regras gerais, regras com exceções, 

regras controversas, regras próprias de alguns meios de comunicação, regras relativas a 

um setor da atualidade, regras próprias de alguns países, regras somente para patrões (e 

agentes institucionais), regras só para jornalistas. Nesse sentido, o autor reflete sobre 

como controlar a qualidade dos serviços prestados à sociedade pelos meios de 

comunicação: 

[...] é preciso assegurar-se primeiro de que esses meios têm como 

objetivo atender o público prioritariamente. Depois é preciso inquirir as 

necessidades e desejos do público. Enfim, é preciso verificar que eles 

sejam satisfeitos. Os três protagonistas (patrões, profissionais e 

usuários) podem consagrar-se a esse controle de maneiras diversas, 

juntos ou separadamente. O Estado não deve participar disso, salvo sob 

forma de ameaças que às vezes são necessárias para desencadear o 

processo de auto-regulação (p. 141).  

 

O jornalismo tem obrigações e regras que vão além do direito de informar. 

Norberto (1969) menciona alguns conceitos que devem nortear o jornalista, como 

honestidade, decência, independência, imparcialidade, exatidão, responsabilidade e 

liberdade. Mas, ainda segundo o autor, o jornalismo não escapa da falta de ética, muitas 

reportagens são divulgadas em condições imperfeitas, com dados que não foram 

averiguados com precisão, aderem ao viés sensacionalista, com conteúdos triviais, que 

apelam ao emocional do espectador, ou omitem informações. 

No Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros foi instaurado em 1949 e 

essa primeira versão vigorou até 1968. A segunda versão vigorou de 1968 a 1986, e a 

terceira, de 1986 a 2008. Atualmente, o Código está em sua quarta versão, que foi 

instaurada em agosto de 2007 em Vitória – ES, e dispõe em cinco capítulos as regras das 

práticas jornalísticas: I) Do direito à informação; II) Da conduta profissional do 

jornalista; III) Da responsabilidade profissional do jornalista; IV) Das relações 

profissionais; V) Da aplicação do Código de Ética e disposições finais. Abaixo, alguns 

trechos desse documento, que se encontra em sua totalidade nos Anexos (5).  
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Capítulo I – Do direito à informação 

 

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do 

cidadão à informação, que abrange seu o direito de informar, de ser informado e de ter acesso à 

informação. 

 

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os 

jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão por que: 

 

I – a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser 

cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública, estatal ou privada – e da linha 

política de seus proprietários e/ou diretores. 

 

II – a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por 

finalidade o interesse público; 

[...] 

 

Capítulo II – Da conduta profissional do jornalista 
 

[...] 

Art. 6º É dever do jornalista: 

 

I – opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

 

II – divulgar os fatos e as informações de interesse público; 

 

[...] 

 

Capítulo III – Da responsabilidade profissional do jornalista 

 

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho não 

tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de seu autor. 

 

Art 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. 

 

Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com responsabilidade. 

 

[...] 

 

Capítulo IV – Das relações profissionais 

 

[...] 

 

Art. 14. O jornalista não deve: 

 

I – acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso implicar 

substituição ou supressão de cargos na mesma empresa. Quando, por razões justificadas, vier a 

exercer mais de uma função na mesma empresa, o jornalista deve receber a remuneração 

correspondente ao trabalho extra; 

 

II – ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral e/ou sexual contra outro profissional, devendo 

denunciar tais práticas à comissão de ética competente; 

 

[...] 
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Capítulo V – Da aplicação do Código de Ética e disposições finais 

 

[...] 

Art. 17. Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética estão sujeitos às penalidades 

de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do sindicato e à publicação da 

decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação. 

 

Parágrafo único – Os não-filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às penalidades de 

observação, advertência, impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no 

quadro social do sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla 

circulação. 

 

Além dos códigos deontológicos, das regras e obrigações do jornalismo, a Lei da 

Imprensa, de 1967, no capítulo III “Dos abusos no exercício da Liberdade de 

Manifestação do Pensamento e Informação” também objetiva melhorar os meios de 

informação para os usuários, proteger a liberdade de palavra e de imprensa, e punir, se 

necessário, aqueles que violarem a lei: 

 
“Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no 

exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação ficarão sujeitos às penas 

desta Lei e responderão pelos prejuízos que causarem.” 

[...] 

 

“Art. 17. Ofender a moral pública e os bons costumes: 

Pena: Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos 

da região.” 

 

“Art. 18. Obter ou procurar obter, para si ou para outrem, favor, dinheiro ou outra vantagem, para 

não fazer ou impedir que se faça publicação, transmissão ou distribuição de notícias: 

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 2 (dois) a 30 (trinta) salários-mínimos da 

região. 

§ 1º. Se a notícia cuja publicação, transmissão ou distribuição se prometeu não fazer ou impedir 

que se faça, mesmo que expressada por desenho, figura, programa ou outras formas capazes de 

produzir resultados, for desabonadora da honra e da conduta de alguém: 

Pena: Reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, ou multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) salários-

mínimos da região.” 

 

[...] 

 

“Art. 20. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

Pena: Detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos 

da região. 

§ 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, reproduz a publicação ou 

transmissão caluniosa. 

§ 2º. Admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação pública, o 

ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. 

§ 3º. Não se admite a prova da verdade contra o Presidente da República, o Presidente do Senado 

Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

Chefes de Estado ou de Governo estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos.” 
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“Art. 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

Pena: Detenção, de 3 (três) a 18 (dezoito) meses, e multa de 2 (dois) a 10 (dez) salários-mínimos 

da região.” 

 

[...] 

 

“Art. 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de 

informação: 

 

I – a opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica ou desportiva, salvo quando 

inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; 

II – a reprodução, integral ou resumida, desde que não constitua matéria reservada ou sigilosa, de 

relatórios, pareceres, decisões ou atos proferidos pelos órgãos competentes das Casas 

Legislativas; 

III – noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do Poder Legislativo, bem 

como debates e críticas a seu respeito.” 

 

[...] 

 

 Ainda que exista a deontologia e códigos de ética que rejam as práticas 

jornalísticas, e que proporcionam confiança ao público, nem sempre estas regras são 

cumpridas, como explicitaremos mais adiante, a partir de análises. 
 

 

 

2.4 Globo News 

 

Segundo os registros em circulação, no fim de 1995, o presidente do Grupo Globo 

e vice-presidente-executivo da Rede Globo, Roberto Irineu Marinho, concebeu o projeto 

da Globo News e liderou sua implantação no ano seguinte. O canal Globo News foi 

inaugurado na TV paga, com os apresentadores Eduardo Grillo e Renata Vasconcellos, 

que anunciavam: “Terça-feira, 15 de outubro de 1996, está no ar a Globo News, a 

primeira televisão brasileira só de notícias”, e um locutor complementa:  

 

Um canal com o olhar brasileiro, que fala a nossa língua, que tem a 

nossa cara. Um canal de notícias feito no Brasil, por brasileiros, um 

desejo do público e um objetivo da Rede Globo, que em poucos meses, 

o sonho virou realidade. Uma televisão em que a grande estrela é a 

notícia: a notícia em tempo real. A Globo News mostrará a sua força 

nos grandes acontecimentos. Está sendo feita por profissionais com 

muitos anos de experiência, e foi buscar na universidade novos talentos 

que vão fazer a televisão do ano 2000. Um grande desafio para todos os 

profissionais: pesquisar novas linguagens, mas sem perder o 

compromisso com a qualidade da informação [...]. Nós estamos 

preparados para levar até você 24 horas de informação” (em vídeo 

publicado no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybew1Uuw4nE. Acesso outubro 

2015). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybew1Uuw4nE
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De acordo com Paternostro (2006) o jornalismo em tempo real permite ao 

telespectador não apenas ser informado dos acontecimentos, mas acompanhar, minuto a 

minuto, o desenrolar dos fatos. Nas redes abertas em geral, um fato importante que acaba 

de acontecer, é inserido na programação nos chamados plantões, e o tempo da notícia 

varia conforme o grau de relevância que lhe é atribuído por uma editoria. 

Nesse sentido, o canal Globo News possibilita a seus assinantes acompanharem os 

acontecimentos integralmente, sem edição, com jornalistas no local do fato, que 

contextualizam e dão informações aos telespectadores. Para Paternostro (2006) os efeitos 

do jornalismo produzido pela Globo News são semelhantes à repercussão da CNN:
2
 “Não 

é nenhum exagero dizer que o impacto da Globo News em nosso país pode ser 

comparado ao que a CNN provocou, no início, na sociedade americana e, depois em todo 

o mundo. Uma revolução no jornalismo.” (p.7) 

Como o investimento para a idealização da Globo News era alto, e o número de 

assinantes dos canais pagos era muito baixo, a solução foi recorrer ao mercado 

publicitário antes mesmo do canal ir ao ar, tendo nos dois primeiros anos do canal os 

primeiros anunciantes, como Visa, Itaú, Antarctica, Kaiser, Banco Real, Chevrolet, 

Petrobras, Banco Sudameris Brasil, Tramontina, Bradesco, Brastemp, Gradiente, O 

Boticário, Kibon, Arisco, Varig, Correios, entre outros. 

 Nos meses da estreia da Globo News, houve a contratação de Hans Donner para 

desenvolver uma identidade visual para o canal, o chamado on air look envolve a criação 

de logotipos, vinhetas e a marca. A proposta era criar uma imagem nova ao canal de 

jornalismo, e conseguir associá-la de alguma forma à TV Globo, já consolidada. O 

logotipo continha a palavra Globo localizada na parte superior, na cor prata, com um 

efeito em três dimensões, e News na parte inferior, na cor vermelha, ambas em caixa alta. 

As letras L de Globo e N de News se encontravam inclinadas, “dando à marca uma 

dinâmica de velocidade” (PATERNOSTRO, 2006, p.42). 

 Para o desenvolvimento de vinhetas, chamadas e slogans publicitários, a Agência 

da Casa foi encarregada de realizar a primeira campanha do canal: “Globo News: a 

notícia que dá sentido à vida! De olho, 24 horas no que acontece... Respira notícia. Ouve 

todas as versões dos fatos. Fala a sua língua”. O primeiro slogan “A vida em tempo real”, 

que afirma o jornalismo simultâneo, transmitido enquanto o fato está ocorrendo, foi 

                                                           
2
 CNN – É um canal a cabo de notícias norte-americano. Fundado em 1980, o canal foi o primeiro a 

transmitir um conteúdo de notícias 24 horas por dia, e o primeiro canal exclusivamente jornalístico dos 

Estados Unidos. 
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elaborado através de um bordão de Francisco Panessa, que dizia “A vida real em tempo 

real”. 

Os telejornais e programas que faziam parte do canal eram: Em Cima da Hora, 

que mostrava as principais notícias do país e do mundo, em 22 edições diárias; Jornal das 

Dez, que ia ao ar às dez horas da noite, com a duração de uma hora, mostrando as notícias 

do dia, sobre economia, política e internacional, com o apresentador André Trigueiro; 

Espaço Aberto, às 21h30, de segunda a sexta, com Caco Barcellos, Joelmir Beting, Pedro 

Bial, LilianWitte Fibe, Alexandre Garcia e Ernesto Paglia, com entrevistas sobre 

literatura; N de Notícia, sábado às 21h30, com Carlos Tramontina; Arquivo N, sábado às 

21h05; Milênio, domingo às 20h30; Via Brasil, diariamente às 16h30; Entrevista 

Especial, todos os dias às 23h30. 

Em 2006, o canal alterou sua logomarca: a palavra Globo foi substituída pelo 

globo, logo da Rede Globo, em cor cinza, e a palavra News, foi trocada pela letra N, em 

cor vermelha, sobrepondo o fundo em cor azul. Ainda nesse ano, a Globo News estreou a 

campanha publicitária “Aspas” com o conceito de que “Para ter boa opinião, você precisa 

de boa informação”. Criada pela Central Globo de Comunicação (CGCOM), a campanha 

continha vídeos, anúncios impressos, outdoors e spots em rádios. 

Quatro anos depois, em outubro de 2010, a Globo News passou novamente por 

transformações visuais, ganhou uma nova logomarca e slogan, e outras vinhetas para os 

programas. A nova logomarca do canal – e atual – ainda é composta pelo globo, da Rede 

Globo, em cor cinza, e ao lado há a palavra News em caixa alta, na cor vermelha; o 

slogan passou de “A vida em tempo real” para “Nunca desliga”, alterando seu 

posicionamento: não se trata mais de transmitir a vida acontecendo, mas de manter-se 

ligado, dos conteúdos a divulgar, desliza-se para o meio em si, manutenção de uma 

circulação é posta em relevo e não o que é posto em circulação.  

Nesse mesmo ano, a agência F/Nazca Saatchi & Saatchi anunciou seu primeiro 

trabalho de divulgação do canal. A campanha intitulada “Nunca” continha um vídeo, que 

mostra uma sequência de imagens do dia a dia de jornalistas e os desafios da profissão, 

spots em rádio e anúncios impressos. 

Em julho de 2013, a Globo News lançou a campanha “Informação é vital” 

produzida pela mesma agência em parceria com a comunicação da Globo. Foi composta 

por dois vídeos, que comparam informação a água e comida, veiculados na Globo News, 
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no canal aberto Globo, nos canais Globosat
3
, e nos cinemas dos grupos Cinemark e UCI 

do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília e Recife, e ainda podem ser acessados na 

plataforma YouTube; três anúncios impressos que se intitulam: “Quanto mais interesses 

você tem, mais interessante você fica”, “Fatos mudam a história. E saber tudo sobre eles 

pode mudar a sua” e “Informação é o cachorro no mato”; peças para mobiliários urbanos: 

“Torne-se indispensável”, “Uma informação puxa outra que puxa você” e “Informação é 

o cachorro no mato”; e quatros vinhetas inspiradas nos títulos dos impressos e peças. (As 

peças publicitárias serão detalhadas e analisadas no Relatório Final). 

Em 2014, foram lançadas cinco vinhetas com duração de quinze segundos que, 

eram alternadas e circulavam após o encerramento de cada programa do canal.: “Notícia 

é aquilo que você não sabe... ainda”, “Saber um pouco de tudo, ou saber tudo de um 

pouco? Escolha você”, “Quando o cotidiano surpreende, a notícia acontece”, “Tudo tem 

uma matéria-prima, a nossa é a realidade” e “No ar 24 horas por dia, porque ninguém 

nasce sabendo”.  

Um dos objetivos da Globo News é informar com agilidade e imediatismo.  

Atualmente, os noticiários que fazem parte da programação são:  

- Jornal Globo News (até 2010 chamado de Em Cima da Hora), informa em várias 

edições diárias notícias do Brasil e do mundo. A cada edição, algumas notícias se 

repetem, enquanto outras de menos destaque são substituídas. As edições normais variam 

entre 5 minutos (com o nome Boletim de Notícias) e 30 minutos, e edições especiais 

variam entre 60 e 120 minutos. As apresentações semanais são feitas por Erick Bang 

(00h, 01h, 02h30, 04h, 05h, 06h), Heloisa Gomyde (07h, 08h, 09h, 12h), Luciano Cabral 

e Raquel Novaes (10h), Sidney Rezende (13h, 16h, 17h) e Leilane Neubarth (18h); 

- Estúdio i, de segunda a sexta, das 14h às 15h30, com a apresentação de Maria 

Beltrão, o programa, ao vivo, reúne convidados e especialistas que discutem os assuntos 

abordados; 

- Em Pauta, apresentado por Sérgio Aguiar, vai ao ar de segunda a sexta, das 20h 

às 21h, intercala informações consideradas importantes que ocorrem no dia, sobre 

política, esporte etc., com assuntos descontraídos e informais, e conta com 

correspondentes que aparecem em uma tela, ao vivo, direto do estúdio da cidade em que 

                                                           
3
 Globosat é uma produtora de conteúdo, destinado a TV paga, pertencente ao Grupo Globo. Ao todo, são 

51 canais, dentre eles Globo News, Canal Brasil, GNT, Bis, Canal OFF, Multishow, SporTV, Premiere, 

Rede Telecine, Megapix, Universal Channel, Canal Viva etc.  
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trabalha, como em Nova York, Jorge Pontual, Sandra Coutinho e Guga Chacra, em São 

Paulo, Thais Herédia e Bete Pacheco, em Brasília, Eliane Castanhêde; 

- Jornal das Dez, sob a apresentação de Eduardo Grillo em uma bancada, vai ao ar 

diariamente às 22h e reúne entrevistas, debates, correspondentes internacionais e 

comentaristas. 

Há também programas de entrevistas e debates como Conta Corrente, de segunda 

a sexta, às 21h, apresentado por Dony De Nuccio, abrange notícias de economia do Brasil 

e do mundo, com a presença de especialistas que discutem os assuntos, além de 

entrevistas com empreendedores; Entre Aspas, às terças, às 23h, com Mônica Waldvogel, 

um programa de debates dos principais assuntos do dia; Globo News Alexandre Garcia, 

às quartas, às 21h30, discute com convidados temas políticos; Globo News Miriam 

Leitão, às quintas, às 21h30, com a apresentação da jornalista Miriam Leitão, 

economistas debatem e explicam questões relacionadas à produção, consumo etc.; 

Diálogos com Mario Sergio Conti, às quintas, às 23h, o jornalista entrevista um 

convidado, ao vivo; Fatos e Versões, aos sábados, às 19h30, o programa é apresentado 

por Cristiana Lobo, que comenta assuntos políticos com convidados; Globo News Painel, 

aos sábados, às 23h, apresentado por William Waack, é um programa de debate com 

especialistas sobre um tema de destaque da semana; Roberto D’avila, aos domingos, às 

0h05, entrevista a cada programa personalidades da política, economia ou cultura. 

Os programas culturais e de curiosidades são Cidades e Soluções, às segundas, às 

21h30, apresentado por André Trigueiro, o programa mostra iniciativas e soluções para 

um mundo sustentável; Mundo S/A, às segundas, às 23h, com a apresentação de Maria 

Prata, mostra ideias, pessoas e empresas que se destacam no mundo globalizado dos 

negócios; Navegador, às segundas, às 23h30, os apresentadores Alê Youssef, Hermano 

Vianna, José Marcelo Zacchi e Ronaldo Lemos falam sobre tecnologia, arte e sociedade; 

Oficio em Cena, às terças, às 23h30, com Bianca Ramoneda, que entrevista atores, 

autores e diretores; Arquivo N, às quartas, às 23h, traz imagens, áudios de rádios, fatos 

históricos, depoimentos de personalidades; Milênio, às quartas, às 23h30, traz entrevista 

com sociólogos, escritores e pensadores do mundo; Sem Fronteiras, às quintas, às 23h30, 

analisa assuntos que movimentam o mundo; Globo News Literatura, às sextas, às 21h30, 

a cada programa Edney Silvestre entrevista um escritor; Pelo Mundo, às sextas, às 23h, 

com a apresentação de Eduardo Grillo e Luiza Zveiter, traz reportagens de curiosidades e 

histórias do mundo; Sarau, às sextas; às 23h30, com Chico Pinheiro, o programa traz 

apresentações de nomes conhecidos da música e da arte; Via Brasil, aos sábados, às 
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13h05, com a apresentação de Luciano Cabral, o programa exibe paisagens e riquezas da 

cultura brasileira; Fernando Gabeira, aos domingos, às 18h30, o jornalista vai às ruas e 

mostra curiosidades da sociedade; Globo News Especial, aos domingos, às 20h30, traz 

reportagens nacionais ou internacionais; Manhattan Connection, aos domingos, às 23h, 

Lucas Mendes debate os assuntos da semana com Diogo Mainardi, Caio Blinder, Ricardo 

Amorim e Pedro Andrade.  

Todos os programas reprisam em horários alternativos. Além disso, a Globo News 

também reapresenta programas da Rede Globo, como Bom Dia Brasil, Profissão 

Repórter, Globo Repórter, Globo Rural, Pequenas Empresas Grandes Negócios, Como 

Será?, e Fantástico. 

Para ajudar o espectador a compreender questões do mundo que são tratadas no 

canal, em alguns programas e telejornais há comentaristas. Enquanto o jornalista deve 

manter a imparcialidade nos assuntos, o comentarista deve aprofundar as informações, 

opinar e propor reflexões da notícia, como Gerson Camarotti, comentarista político, Mara 

Luquet, comentarista de finanças pessoais, Arthur Xexéo, comentarista de cultura, Diego 

Pose, comentarista esportivo, Renato Galeno, comentarista de assuntos internacionais. Os 

repórteres da Globo News, que viajam as cidades e países atrás de reportagens, são: 

Fernanda Galvão, Rosana Cerqueira, Adriana Perroni, Gabriel Prado, Denise Rocha, 

Viviane Basile, Raquel Porto Alegre, Carolina Cimenti, Márcio Lins, Rafael Coimbra, 

Marina Franceschini, Andréia Sadi, Mariana Queiroz, entre outros. 

Assim como o próprio canal sofreu mudanças, as publicidades que circulam 

durantes os intervalos também mudaram. Atualmente, as marcas Renault, Nissan, Caixa 

Federal, Crizal, Emirates, Citroen, Outlet Premium, Jeep, Grupo Souza e Silva, Sistema 

de Ensino Positivo, Senai, Intelbras, Honda, Itaú, Bradesco Seguros, Smart Fit, Targifor, 

Mitsubishi, Natura, Trivago, Asics etc., são exibidas no canal. 

Em 2015, o canal apresenta ao público uma nova campanha, que contém o vídeo 

“Sinta a notícia” e vinhetas de aproximadamente 10 segundos, e circulam nos intervalos 

ou após o término de cada programa/telejornal: “Evite as certezas”, “Aprofundar não é 

complicar”, “Credibilidade é diferente de tomar partido”, “Igualdade não é privilégio, é 

direito”, “Seriedade não é sinônimo de chatice”, “Para mudar o mundo, comece por você 

mesmo”, “Tudo o que é vivo pulsa, sinta a notícia”, “Quem começa com a pergunta 

errada, não encontra a resposta certa”. 
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Desde 2013, a Globo News também é transmitida em HD (High Definition), ou 

seja, em alta definição, o que corresponde a uma projeção de imagem com qualidade 

melhor, claramente atenta às tendências técnicas. 

Durante a exibição dos noticiários e de alguns programas, o lead da notícia é 

projetado na tela da TV, juntamente com manchetes em movimento, que são 

consideradas os assuntos de destaque do dia. Há também o logo da Globo News, que se 

encontra localizado na parte superior da tela, na lateral esquerda; na parte inferior é 

exibido o logo do programa que está em execução e o site g1.com.br; na lateral direita e 

inferior da tela é mostrado o horário oficial de Brasília. Todos estes elementos visuais que 

compõem a tela da TV somados ao slogan e posicionamento “nunca desliga” evocam 

imaginários de aceleração, o que cria um ethos de rapidez e agilidade. Mas detalharemos 

essa breve apreciação inicial futuramente, nas análises detalhadas. 

A Globo News sempre teve o foco em informar seus espectadores de uma maneira 

rápida, e os avanços tecnológicos vieram se agregar a esse propósito, pois possibilitam 

que um jornalista em qualquer local do mundo, envie informações inéditas à redação do 

canal através de um dispositivo. Como registra Cannito (2010): 

 

Foi-se o tempo em que o celular servia apenas para a transmissão e 

recepção de voz. A tecnologia de hoje permite que o aparelho transmita 

e grave conteúdos multimídia, como textos, fotos, vídeos, e que ainda 

acesse a internet. Há também a possibilidade de exibir vídeo e de 

receber programação televisiva (p.102). 

 

A emissora também permite o espectador enviar informações e vídeos de qualquer 

local e contribuir com novas reportagens, ou participar com perguntas, críticas, tirar 

dúvidas, através do CAT – Central de Atendimento ao Telespectador por telefone ou pelo 

próprio site.  

Para manter proximidade com o espectador, a Globo News possui contas no 

Twitter, Facebook e Instagram que divulga vídeos de notícias, chamadas de programas 

que entrarão no ar e bastidores, como no vídeo
4
 publicado no Facebook em 14 de agosto 

de 2015, em que o apresentador Sérgio Aguiar convida o espectador a assistir o noticiário 

que apresenta, o Em Pauta: 

 

Olá, pessoal, é muito bom quando chega sexta-feira, hein? 

Principalmente, se for um dia lindo como esse. Mas pra equipe do 

                                                           
4
 Vídeo disponível em:  

https://www.facebook.com/GloboNews/videos/vb.200292646669956/1025521164147096/?type=2&theater

. Acesso em: 10/09/2015. 

https://www.facebook.com/GloboNews/videos/vb.200292646669956/1025521164147096/?type=2&theater
https://www.facebook.com/GloboNews/videos/vb.200292646669956/1025521164147096/?type=2&theater
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Globo News Em Pauta é ainda mais especial, estamos completando 

cinco anos de programa. E por isso, vamos reunir pela primeira vez 

todos os comentaristas, ou seja, muita notícia, muito papo e também 

muita descontração. Imperdível! Espero vocês, às 20h da noite. Até lá. 

 

Para Salgado (2013): 

 

Essa aceleração da história traduzida pela emergência de novas técnicas 

que permitem a conexão instantânea entre diferentes lugares e que 

instauram novas práticas sociais, institui a convergência dos momentos; 

a possibilidade que hoje temos de conhecer instantaneamente o 

acontecer do outro (p.114 – grifos originais). 

 

Além do conteúdo divulgado nas redes sociais, a Globo News disponibiliza sua 

programação para os assinantes acompanharem o canal ao vivo por computador, celular 

ou tablet; concede vídeos no site g1.globo.com/globo-news; e através de um aplicativo 

gratuito para celulares os vídeos do que é referido como os principais acontecimentos do 

dia. 

O G1, portal de notícias da internet associado à TV Globo, foi lançado pelo Grupo 

Globo em agosto de 2006. No portal, o leitor encontra notícias do Brasil e do mundo, 

conteúdos de diversas áreas como ciência/saúde, economia, educação, esporte, política, 

tecnologia/games, turismo/viagem, música, além de blogs e colunas. 

 

Os objetivos que balizaram o desenvolvimento do portal foram: 1) 

conquistar a liderança na categoria notícias; 2) ser o mais completo 

portal de notícias da internet brasileira; 3) concentrar e publicar o 

conteúdo jornalístico; 4) organizar as informações de forma objetiva e 

ágil; 5) atender necessidades e expectativas dos usuários internet 

(LESSA, 2007, apud SCHWINGEL, 2008). 

 

 No menu do G1, há disponível o documento “Princípios Editoriais do Grupo 

Globo” que contém uma breve definição de jornalismo e três seções: I- Os atributos da 

informação de qualidade (subseções: a) Isenção, b) Correção, e c) Agilidade), II- Como o 

jornalista deve proceder diante das fontes, do público, dos colegas e do veículo para o 

qual trabalha (subseções: a) Diante das fontes, b) Diante do público, c) Diante dos 

colegas, e d) Diante do veículo), e III- Os valores cuja defesa é um imperativo do 

jornalismo.  

Os “Princípios Editoriais do Grupo Globo” definem jornalismo como “uma 

atividade cujo propósito central é produzir um primeiro conhecimento sobre fatos e 

pessoas”, e afirma, na Seção I – Os atributos da informação de qualidade, que tem de ser 



24 
 

feito buscando-se isenção, correção e agilidade. De acordo com o documento, não é 

possível se ter 100% de isenção, mas se houver esforço do veículo e dos profissionais é 

possível que se atinja um grau elevado. Ainda na seção: 

 

I – Os atributos da informação de qualidade: Sobre a Isenção: 

[...] 

 

i) O Grupo Globo é apartidário, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; 

j) O Grupo Globo é laico, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; 

k) O Grupo Globo repudia todas as formas de preconceito, e seus veículos devem se esforçar para 

assim ser percebidos; 

l) O Grupo Globo é independente de governos, e os seus veículos devem se esforçar para assim 

ser percebidos.  

 

[...] 

Na busca pela Correção, é necessário seguir os princípios:  
 

a) Informações, para serem publicadas, devem ser confirmadas pelo maior número de fontes 

possível. Exceção feita às informações oficiais, de entidades públicas ou privadas;  

 

[...] 

 

c)  O rigor com minúcias não é exagero, mas obrigação. Todos os dados de uma reportagem – 

nomes, datas, locais, horários, idades, endereços, referências históricas, descrições de processos, 

definições científicas, termos de um contrato, explicações sobre formas de governo, enfim, tudo o 

que de objetivo houver numa reportagem – devem ser exatos, corretos, sem erros; 

 

[...] 

 

n) Os veículos do Grupo Globo têm obrigação de se fazer entender. Uma notícia tem de ser 

publicada de forma clara, para que o público a compreenda sem dificuldades. Nesse sentido, na 

edição de reportagens, recursos explicativos que facilitem o entendimento são uma obrigação. 

 

Sobre a agilidade: 
[...] 

 

d) Deve-se perseguir o furo jornalístico, a informação exclusiva, em primeira mão, mas jamais se 

descuidar dos outros atributos da informação de qualidade: a isenção com que é produzida, 

ouvindo-se todos os lados nela envolvidos, e a correção dos dados nela apresentados. Notícia 

errada ou enviesada não é furo; é um golpe na credibilidade do veículo; 

 

[...] 

 

II- Como o jornalista deve proceder diante das fontes, do público, dos colegas e do veículo para o 

qual trabalha: 

 

[...]  

 

b) Diante do público 

 

c)  Nenhum veículo do Grupo Globo fará uso de sensacionalismo, a deformação da realidade de 

modo a causar escândalo e explorar sentimentos e emoções com o objetivo de atrair uma 
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audiência maior. O bom jornalismo é incompatível com tal prática. Algo distinto, e legítimo, é 

um jornalismo popular, mais coloquial, às vezes com um toque de humor, mas sem abrir mão de 

informar corretamente. 

 

 

3. Internet e Ciberespaço 

 

No que concerne às questões técnicas do jornalismo hoje, conforme o que se pode 

depreender da documentação arrolada acima, os aspectos relativos ao ciberespaço são 

cruciais para o jornalismo hoje, para os rumos de sua própria deontologia. No próximo 

relatório, levaremos em conta mais detidamente um aspecto que, aqui, apenas 

apresentamos como acontecimento paradigmático nessa conjuntura: o advento do 

Wikileaks, que, embora se configure sobretudo como um movimento político pela livre-

circulação de informações, afeta diretamente a ideia de um ciberjornalismo ou de um 

jornalismo digital. 

 

3.1 Wikileaks 

 

A internet, nas palavras de Castells (2003), “é um meio de comunicação que 

permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento 

escolhido, em escala global” (p. 8). Em 1990, houve o desenvolvimento da www, 

aplicação de compartilhamento de informação, e em 1995 a Microsoft com seu software 

Windows 95 introduziu seu próprio navegador, o Internet Explorer,  e desde então, a 

internet vem se estendendo e dominando o mundo. Para o autor, embora a primeira rede 

de comunicações por computador tenha sido formada em 1969, e logo após, surgido 

comunidades de computação, a internet tal como veio a se instalar parece ter se 

consolidado somente em 1995. 

Atualmente, um dos assuntos mais comentados mundialmente, que também está 

relacionado com o jornalismo e a deontologia, é o Wikileaks. Fundado por um grupo 

capitaneado por Julian Assange em agosto de 2006, o site Wikileaks disponibiliza 

documentos e arquivos confidenciais e sigilosos produzidos pelas burocracias 

governamentais de diversos países. A publicação e a exposição destes documentos, a 

maioria telegramas e relatórios, envolvem opiniões e decisões que afetam países e seus 

governos, e a polêmica em torno do fato se dá se considerarmos que estes dados foram 

espionados e vazados, invadindo a privacidade de pessoas, instituições, e governos: 
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As revelações ajudaram a despir um pouco a elegância das relações 

exteriores no globo, e permitiram que cidadãos comuns observassem 

mesmo que por uma fresta como são urdidos alguns dos movimentos 

que ajudam a reorganizar a geopolítica no planeta. Entre grandes 

revelações e fofocas de bastidores, soube-se, por exemplo, que por meio 

de um telegrama foi oferecido um almoço regado a bebidas alcoólicas 

ao ministro da Defesa do Tadijiquistão; em outro telegrama, foram 

relatados dados pouco desabonadores da atuação do presidente francês 

Nicolas Sarkozy junto a outros políticos; num terceiro documento, 

informações apontam para a aceitação da China de uma eventual 

reunificação coreana... (CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011, p.87). 

 

 Neste cenário da utilização da internet e da ampliação dos recursos, cada vez mais 

é possível que um usuário veicule e transmita informações na rede, “dessa forma, não 

apenas os modos de produção, divulgação e consumo de informações jornalísticas são 

modificados; ampliou-se também a visibilidade do potencial criativo que perpassa as 

relações sociais entre os atores envolvidos” (CHRISTOFOLETTI; OLIVEIRA, 2011, 

p.88). 

 Parece-nos, então, que é necessário refletir sobre a ideia de um jornalismo 

com/pós-Wikileaks, pois com arquivos que podem ser acessados online, velocidade de 

acesso, possibilidade de acesso a fontes de informações codificadas, significativas 

ferramentas que permitem a interação e publicação de conteúdos, grande quantidade de 

plataformas que se disseminam pela web (blogs, sites, portais), agilidade no trabalho de 

jornalistas e profissionais da informação, com um novo sistema que interfere no cotidiano 

das pessoas e nos produtos jornalísticos, o jornalismo precisa repensar suas formas de 

produção, sem deixar de colocar em prática os códigos de ética, a deontologia. 

 

3.2  Ciberjornalismo 

 

 Com a consolidação da internet e integração do ciberespaço, aparece um novo 

gênero de jornalismo: o jornalismo digital ou ciberjonalismo. O ciberjornalismo pode ser 

definido como uma prática jornalística que se desenvolve na internet, na web ou mídias 

digitais. Em relação à terminologia adotada, há diversas discussões em torno da 

denominação. Como mostra Schwingel (2008) alguns autores adotam ciberjornalismo, 

jornalismo online, jornalismo em rede, jornalismo na internet, jornalismo eletrônico, 

jornalismo multimídia, jornalismo digital, jornalismo hipermidiático, webjornalismo. 

Nesta pesquisa, utilizaremos o termo ciberjornalismo, visto que: 
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o prefixo ciber, sob esta perspectiva, delimita e define mais 

precisamente o campo de produção que se propõe como sendo o do 

ciberjornalismo. Precisamente, há a delimitação de um campo 

semântico, que quando se visa uma precisão conceitual sempre precede 

de forma facilitadora a compreensão do fenômeno a que se refere. 

(SCHWINGEL, 2008). 

 

De acordo com Schwingel (2008) há alguns parâmetros que constituem o 

ciberjornalismo:  

a) Multimidialidade: envolve a utilização de texto, áudio, imagem, vídeo;  

b) Interatividade: ocorre de acordo com os seguintes aspectos: 1) usuário com 

ferramentas interativas: quando o usuário utiliza um programa para enviar e-mail, 

mensagens instantâneas; ou utiliza ferramentas de uma página da web; 2) usuário com 

conteúdos – navegação: quando o usuário escolhe os conteúdos que percorrerá, o que 

lerá, é a interação com a possibilidade de escolha; 3) usuário com conteúdos – inclusão: 

quando o usuário altera/acrescenta algo a um conteúdo, seja por meio de comentários, 

envio de informações, imagens, vídeos; 4) usuário com a equipe de produção 

(jornalistas): através de um sistema, mecanismo, o usuário entra em contato com o 

jornalista a fim de transmitir uma informação, e a interação se efetua quando há um 

feedback da equipe; 5) usuário com outro(s) usuário(s): quando há meios de conversação, 

blogs associados que possibilitem essa interação sem a intervenção da equipe de 

produção; 6) conteúdo com conteúdo: ocorre entre sistemas, como a denominada web 2.0 

com a utilização de metadados, que permitem a vinculação de conteúdos sem a 

intervenção direta do usuário;  

c) Hipertextualidade: consiste em blocos de conteúdos vinculados a outros blocos 

de conteúdos, como links, conexões etc; 

d) Customização do conteúdo: equivale a personalização do conteúdo, em adequar 

os interesses para usuários diversificados;  

e) Memória: significa armazenar, organizar, acumular informação; 

f) Atualização contínua: a possibilidade de disponibilizar informações ao usuário 

imediatamente; 

g) Flexibilização dos limites de tempo e espaço: trata do jornalista determinar a 

quantidade de tempo e espaço que deseja ao compor uma notícia, mas isto está 

relacionado com composição visual e o editorial do veículo que utiliza; 



28 
 

h) Ferramentas automatizadas no processo de produção: utilizar sistemas de 

gestão que organizam informações, associado a bancos de dados próprios ou da 

instituição jornalística. 

Ainda segundo a autora, esse novo formato de jornalismo permite que notícias 

passadas sejam recuperadas e acessadas rapidamente, sendo assim, grande parte das 

empresas de comunicação do mundo estão se reposicionando, pois cada vez mais as 

pessoas preferem ler um material digital a um impresso (SCHWINGEL, 2013, em vídeo 

publicado na plataforma Youtube, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=XStGkEGc37k. Acesso em: 20/08/2015.).  

As informações, ao chegarem às redações, através de fontes e agências de 

notícias, passam por processos similares a outras modalidades jornalísticas: são 

estruturadas em uma sugestão de pauta, e a partir desta sugestão são selecionadas e 

apuradas por jornalistas, para certificar a veracidade dos fatos. 

  O sistema de produção no ciberjornalismo divide-se em composição: construção 

narrativa da matéria, programação visual (diagramação), elaboração da arquitetura da 

informação da matéria, inclusão dos mecanismos multimidiáticos; edição: processo de 

revisar, reposicionar os conteúdos conforme regras e normas gramaticais do manual do 

cibermeio, definições editoriais; e, disponibilização dos conteúdos: deixar os conteúdos 

acessíveis aos leitores, através da disponibilização dos conteúdos pode-se considerar a 

circulação das informações (SCHWINGEL, 2008). 

 Em 23 de abril de 2014, entrou em vigor o Marco Civil da Internet, a Lei nº 

12.965 determina princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O 

documento contém cinco capítulos: I – Disposições preliminares, II – Dos direitos e 

garantias dos usuários, III – Da provisão de conexão e de aplicações de internet, IV – Da 

atuação do poder público, e V – Disposições finais. Trataremos das implicações desse 

marco no próximo relatório. Neste registro inicial, apenas apresentamos as características 

que afetam diretamente a deontologia do jornalismo: aspectos técnicos que têm 

consequências políticas e estéticas. O que entendemos ser muito importante para abordar 

o plano interdiscursivo em que se delimita um dos nossos objetos: uma publicidade que 

“vende” o jornalismo Globo News. 

 

4. Análises parciais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XStGkEGc37k
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Conforme os parâmetros que caracterizam o ciberjornalismo citados por 

Schwingel (2008), analisamos o site da Globo News g1.globo.com/globo-news com o 

intuito de ver se há relação entre eles.  

O primeiro parâmetro, a multimidialidade, é bastante evidente, o usuário, ao 

acessar o site, depara-se com muitas imagens e pequenos textos (as chamadas 

“manchetes”) localizados próximos às imagens. Caso o usuário tenha interesse e clique 

sobre o texto/manchete, ele será direcionado para um vídeo, que detalhará a notícia. Estes 

vídeos que compõem o site são vídeos inicialmente exibidos no canal de TV Globo 

News, ou seja, o vídeo do site é uma notícia “recortada”, de um telejornal do canal, por 

exemplo, e disponibilizada na internet. Há também um campo de busca no site, em que o 

usuário pode procurar notícias do G1, Globo.com e Globo News; geralmente, estas 

informações procuradas contém, além de um vídeo, um texto curto que detalha os 

acontecimentos. 

A interatividade no site pode ocorrer de diversos modos: a) usuário com 

ferramentas interativas; b) usuário com conteúdos – navegação: escolha dos conteúdos, 

vídeos que percorrerá, que lerá; c) usuário com conteúdos – inclusão: o usuário pode 

acrescentar algo a um conteúdo, enviando informações, imagens etc.; d) usuário com a 

equipe de produção (jornalistas): usuário pode entrar em contato através do link “Fale 

Conosco”, localizado na parte superior do layout, porém a interação só se realizará se 

houver um retorno da equipe; alguns noticiários e programas ao vivo do canal Globo 

News também permitem através de um link que o usuário mande perguntas, dúvidas aos 

jornalistas e convidados etc., que serão selecionadas e comentadas; e) conteúdo com 

conteúdo: vinculação de conteúdos sem a intervenção direta do usuário. No site não há a 

possibilidade da interação do usuário com outro(s) usuário(s). 

 A hipertextualidade, com blocos de conteúdos e links, a customização do 

conteúdo, com divisões de possíveis interesses dos leitores, a memória, com 

armazenamento e organização de informações, a atualização contínua, com a 

disponibilização imediata de informações, a flexibilização dos limites de tempo e espaço, 

e ferramentas automatizadas no processo de produção constituem o site Globo News. 

Feitas estas observações, podemos dizer que há a relação da Globo News com o 

ciberespaço, se considerarmos as análises e os parâmetros que estabelecem o 

ciberjornalismo, além dos novos modos de produção do jornalismo associados à 

aceleração contemporânea, acessos rápidos, redes sociais. 
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Para verificar como ocorre a produção e circulação de discursos da Globo News, e 

em que medida o seu jornalismo atende aos princípios da deontologia, selecionamos 

algumas notícias, que foram veiculadas no canal de TV e, logo após, disponibilizadas em 

seu site. Estas análises foram embasadas nos procedimentos propostos por Foucault 

(1999), que já apresentamos na Introdução, assim como nos Princípios Editoriais do 

Grupo Globo. 

A primeira notícia selecionada, publicada no dia 22/09/2015, diz na manchete: 

“Governo envia ao Congresso Proposta de Emenda à Constituição que cria ‘nova CPMF’, 

seguida do texto: “Medida já foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. 

Objetivo é aumentar a arrecadação e conseguir recursos para tapar o rombo de mais de 

R$30 bilhões no Orçamento do ano que vem”; já na segunda notícia, publicada em 

23/09/2015, a manchete diz: “Dilma envia ao Congresso proposta de emenda 

constitucional da nova CPMF”, seguida do texto: “O Governo ainda tem que convencer o 

congresso a aprovar as propostas do ajuste fiscal anunciadas na última semana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Notícia do dia 23/09/2015. 

 

 

 

Figura 1 - Notícia do dia 22/09/2015. 
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Observamos, inicialmente, que se trata de duas notícias sobre o mesmo assunto, 

porém com algumas divergências no modo de produção e circulação que nos chamaram a 

atenção para a análise. A notícia publicada no dia 22/09, inicia a manchete com o sujeito 

“Governo”, ao contrário da notícia do dia seguinte que destaca o nome da presidente 

“Dilma”, causando outro efeito de sentido: segundo os procedimentos internos ao texto, 

devemos atribuir esta ocorrência ao autor, que para Foucault (1999) possui a função de 

controlar os sentidos, a circulação e o funcionamento dos discursos. 

Ainda de acordo com o teórico, pudemos notar o efeito do comentário, que é o 

paradoxo do esquecimento e a repetição: é necessário esquecer o que já foi dito para 

formular um “novo” discurso, ou seja, há a possibilidade de se ter duas notícias sobre o 

mesmo assunto (a proposta da CPMF), produzidas e circuladas de maneiras diferentes, 

pois, ao noticiar o segundo enunciado, ocorre ao mesmo tempo a repetição e o 

esquecimento (um apagamento, talvez) do que já foi dito. 

As disciplinas aparecem também como forma de controlar os discursos: é 

necessário atentar para o que é verdadeiro e o que é falso, se pensarmos na deontologia e 

no código de ética do jornalismo, não se deve noticiar algo que é falso, que não possui 

veracidade, e é neste contexto que há disciplina, um conjunto de regras que regem esse 

sistema. Isto abre uma reflexão sobre a responsabilidade da medida: ora do “governo”, 

ora de “Dilma”. Há um deslizamento da responsabilidade de uma instituição para um ator 

social. 

Na seção I “Os atributos da informação de qualidade” dos Princípios Editoriais do 

Grupo Globo, no subtítulo: 1) “A isenção” lê-se: “O Grupo Globo é apartidário, e os seus 

veículos devem se esforçar para assim ser percebidos” e “O Grupo Globo é independente 

de governos, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos”, porém ao 

analisarmos as discursivizações acima, notamos que a Globo News se mostra partidária. 

Na primeira notícia, ao utilizar no texto “tapar o rombo”, e na segunda ao utilizar o nome 

“Dilma”, expressa um determinado posicionamento, e que se opõe à atual administração 

do país. 

 As duas próximas notícias são sobre a visita do Papa Francisco aos EUA: na 

primeira, publicada em 21/09/2015, diz-se: “Expectativa é grande nos EUA para chegada 

do Papa Francisco”, e no texto abaixo: “Nesta terça-feira (22) o Papa Francisco embarca 

para os Estados Unidos. Ele vai passar pela capital, Washington, onde vai ser o primeiro 

papa a discursar no Congresso americano”. Já na segunda, do dia 24/09/2015, diz: “Papa 

Francisco faz discurso histórico no Congresso Americano”. 
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Figura 3 - Notícia do dia 21/09/2015. 

 

 

Figura 4 - Notícia do dia 24/09/2015. 

 

Conforme os procedimentos externos ao texto, que põem em jogo o poder e o 

desejo, podemos mencionar o interdito: a religião é um tabu, por isso não é permitido se 

dizer qualquer coisa ao noticiar um acontecimento envolvendo o Papa, ou seja, em ambas 

as notícias notamos que os discursos que circulam não são impróprios, inadequados, 

chocantes etc.; no ritual das circunstâncias, em que não é permitido se dizer qualquer 

coisa em qualquer lugar, vemos que os discursos sobre a visita do Papa, por exemplo, 

atualmente podem ser ditos na mídia, um dizer sobre o mesmo assunto, em outra época, 

talvez fosse censurado; o direito privilegiado do sujeito que fala, no caso em análise, é da 

Globo News, que possui tal poder para dizer.  

Na distinção razão/loucura, em que a sociedade estabelece que alguns são 

segregados do dizer, por exemplo, a Globo News é a “razão”, pois privilegia o discurso 

da visita do Papa, alguns elementos como “expectativa é grande”, “visita histórica”, 

“Papa faz discurso histórico”, marcados nos discursos permitem-nos fazer esta afirmação; 

e a “loucura” é atribuída a uma outra mídia, que não apoia o catolicismo, e que os 
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discursos não são ditos da mesma maneira. A Vontade de Verdade, considerada uma 

configuração histórica, atualmente é a de se comentar sobre visita do Papa aos EUA.  

Na seção I “Os atributos da informação de qualidade” dos Princípios Editoriais do 

Grupo Globo, no subtítulo 1) “A isenção” lê-se: “O Grupo Globo é laico, e os seus 

veículos devem se esforçar para assim ser percebidos”, o que coloca a Globo News em 

confronto com suas notícias que exaltam a visita do Papa. Além disso, outra situação 

ressalta os discursos da Globo News a favor do catolicismo: em 2014, a Globo News 

utilizou um trecho do discurso do Papa, que ocorreu na JMJ em 2013, aqui no Brasil, para 

constituir uma chamada
5
 do canal, em que divulga o telefone e o e-mail da Central de 

Atendimento ao Telespectador, e anuncia: “Todo mundo tem algo a dizer, fale com a 

Globo News”. 

As próximas notícias são sobre crise e mercado profissional, na qual na manchete 

do dia 05/10/2015 consta: “Veja a importância de investir na qualificação profissional em 

tempos de crise” e o texto: “Quem aproveita o atual cenário para investir em capacitação 

pode ter mais sucesso profissional e crescer na carreira mesmo em tempos de crise”; e a 

manchete do dia 13/10/2015 diz: “Jovens apostam no empreendedorismo na internet, 

apesar da crise”, e o texto: “Existe hoje no país uma onda de empreendedorismo na 

internet. São garotas e garotos espalhados pelas capitais e pelo interior, criando novas 

empresas de tecnologia na tentativa de se tornar o próximo Mark Zuckerberg. Esse é um 

dos fenômenos mais preciosos do país hoje. Apesar da crise, só nos últimos três meses as 

starts-ups (empresas iniciantes de tecnologia) receberam US$150 milhões”. 

 

 

Figura 5 - Notícia do dia 05/10/2015. 

 

                                                           
5
 Disponível em: http://globotv.globo.com/globonews/globonews/v/fale-com-a-globonews-todo-mundo-

tem-algo-a-dizer/3633431/. Acesso em: 10/09/2015. 

http://globotv.globo.com/globonews/globonews/v/fale-com-a-globonews-todo-mundo-tem-algo-a-dizer/3633431/
http://globotv.globo.com/globonews/globonews/v/fale-com-a-globonews-todo-mundo-tem-algo-a-dizer/3633431/
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Figura 6 - Notícia do dia 13/10/2015. 

 

Os procedimentos que determinam as condições do funcionamento do controle, 

nesta pesquisa têm a ver com a instituição discursiva Globo News, e como ela define seus 

rituais, como ela qualifica os seus discursos, a maneira como distribui as palavras e o 

texto, o modo de noticiar etc. Na primeira notícia é dito que, em tempos de crise é 

importante investir na qualificação profissional, ou seja, se o momento atual é visto como 

uma “crise” é preciso complementar a qualificação profissional para se destacar no 

mercado; na segunda notícia, ao dizer “Jovens apostam no empreendedorismo na internet, 

apesar da crise”, a oração subordinada adverbial concessiva “apesar da crise” nos permite 

remeter a algo propício e entender que empreender em um momento de “crise” é bom, 

assim como investir em uma qualificação profissional, de acordo com o primeiro 

discurso. Em outras palavras, a Globo News utiliza um discurso que intensifica uma 

“crise” e motiva o espectador a agir, seja investindo na qualificação profissional, seja 

empreendendo. 

Isso tudo também tem a ver com as doutrinas, em limitar o discurso a alguns 

sujeitos, associar os indivíduos a certos tipos de enunciação e proibir todos os outros; e 

com as apropriações sociais do discurso: a instituição é responsável pela distribuição dos 

discursos e pela coordenação de apropriações. 

Algumas breves considerações a respeito destas análises esboçadas: os 

procedimentos internos ao texto, externos e procedimentos que determinam as condições 

do funcionamento do controle, tal como propostos por Foucault, fizeram-nos 

compreender como a Globo News noticia e como seus discursos são controlados e 

selecionados, de certa forma “moldados” para atingir o público da forma que desejam, 

para que as pessoas acreditem naquilo que estão vendo. Mesmo sendo uma mídia de 

grande alcance, e fazendo parte do Grupo Globo – o maior conglomerado da América 
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Latina – acaba por não seguir alguns de seus próprios Princípios Editoriais e da 

deontologia a que aludimos, o que pode colocar em risco sua credibilidade e audiência, 

como ocorreu com a Rede Globo, e relatamos em nosso Projeto, como circunstanciação 

inicial da pesquisa.  

Os aspectos – publicidade, cenografia e posicionamento – que compõem o 

subtítulo do presente trabalho serão incorporados e especificados no Relatório Final, 

juntamente com as análises das campanhas “Nunca” e “Informação é vital”, as quais nos 

despertaram interesse pela pesquisa, permitindo-nos mostrar, finalmente, “a construção 

de um ethos discursivo para o jornalismo Globo News”, que se organiza, segundo a 

perspectiva teórica adotada, no jogo interdiscursivo descrito aqui.  

 

5. Plano de trabalho e cronograma 

 

 Dezembro: Levantamento de bibliografia e leituras sobre publicidades e as 

relações com o consumo; 

 Janeiro: Levantamento de bibliografia que complementem as discussões já 

iniciadas neste relatório, sobre o Marco Regulatório da Internet e Wikileaks; 

 Fevereiro: Aprofundamento teórico-metodológico da constituição discursiva do 

ethos, proposta por Dominique Maingueneau, inscrita no quadro teórico da 

Análise do Discurso de tradição francesa; 

 Março: Descrição e detalhamento das campanhas publicitárias da Globo News; 

 Abril: Participação em eventos, e elaboração do Relatório Final. 

 Maio: Entrega do Relatório Final. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1 – 63º Seminário do GEL 
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Anexo 2 – 67ª Reunião Anual da SBPC 
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Anexo 3 – Apresentação de pôster no IV CIAD 
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Anexo 4 – Apresentação de trabalho junto ao grupo Comunica no IV CIAD 
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Anexo 5 – Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

 

“Capítulo I – Do direito à informação 

 

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito 

fundamental do cidadão à informação, que abrange seu o direito de informar, de ser 

informado e de ter acesso à informação. 

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito 

fundamental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de 

interesse, razão por que: 

I – a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e 

deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública, estatal ou 

privada – e da linha política de seus proprietários e/ou diretores. 

II – a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e 

ter por finalidade o interesse público; 

III – a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica 

compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão; 

IV – a prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo as não-

governamentais, é uma obrigação social. 

V – a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de 

censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser 

denunciadas à comissão de ética competente, garantido o sigilo do denunciante. 

 

Capítulo II – Da conduta profissional do jornalista 
 

 

Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando 

sempre subordinado ao presente Código de Ética. 

Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, 

razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta 

divulgação. 

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. 

Art. 6º É dever do jornalista: 

I – opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
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II – divulgar os fatos e as informações de interesse público; 

III – lutar pela liberdade de pensamento e de expressão; 

IV – defender o livre exercício da profissão; 

V – valorizar, honrar e dignificar a profissão; 

VI – não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha; 

VII – combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas 

com o objetivo de controlar a informação; 

VIII – respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão; 

IX – respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas; 

X – defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito; 

XI – defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias 

individuais e coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos 

idosos, dos negros e das minorias; 

XII – respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria; 

XIII – denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, quando for o 

caso, à comissão de ética competente; 

XIV – combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, 

econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física 

ou mental, ou de qualquer outra natureza. 

 

Art. 7º O jornalista não pode: 

 

I – aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga 

horária legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou 

passivamente para a precarização das condições de trabalho; 

 

II – submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta 

divulgação da informação; 

III – impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de idéias; 

IV – expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua 

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho 

ou residência, ou quaisquer outros sinais; 
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V – usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime; 

VI – realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, 

empregado, prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para 

defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas; 

VII – permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas; 

VIII – assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não 

tenha participado; 

IX – valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais. 

 

Capítulo III – Da responsabilidade profissional do jornalista 

 

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu 

trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela 

alteração será de seu autor. 

Art 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. 

Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com 

responsabilidade. 

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações: 

I – visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica; 

II – de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente 

em cobertura de crimes e acidentes; 

III – obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, 

câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse 

público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração; 

Art. 12. O jornalista deve: 

I – ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma 

cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não 

suficientemente demonstradas ou verificadas; 

II – buscar provas que fundamentem as informações de interesse público; 

III – tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar; 
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IV – informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário 

ou decorrerem de patrocínios ou promoções; 

V – rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre 

informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, 

reconstituição de áudio ou quaisquer outras manipulações; 

VI – promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender 

o direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias 

de sua autoria ou por cuja publicação foi o responsável; 

VII – defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e 

cultural; 

VIII – preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades 

culturais; 

IX – manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho; 

X – prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em 

conseqüência de sua atividade profissional. 

 

Capítulo IV – Das relações profissionais 

 

Art. 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se 

recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de 

Ética ou que agridam as suas convicções. 

Parágrafo único. Esta disposição não pode ser usada como argumento, motivo ou 

desculpa para que o jornalista deixe de ouvir pessoas com opiniões divergentes das suas. 

Art. 14. O jornalista não deve: 

I – acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso 

implicar substituição ou supressão de cargos na mesma empresa. Quando, por razões 

justificadas, vier a exercer mais de uma função na mesma empresa, o jornalista deve 

receber a remuneração correspondente ao trabalho extra; 

II – ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral e/ou sexual contra outro profissional, 

devendo denunciar tais práticas à comissão de ética competente; 

III – criar empecilho à legítima e democrática organização da categoria. 

Capítulo V – Da aplicação do Código de Ética e disposições finais 
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Art. 15. As transgressões ao presente Código de Ética serão apuradas, apreciadas e 

julgadas pelas comissões de ética dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão 

Nacional de Ética. 

 

§ 1º As referidas comissões serão constituídas por cinco membros. 

§ 2º As comissões de ética são órgãos independentes, eleitas por voto direto, secreto e 

universal dos jornalistas. Serão escolhidas junto com as direções dos sindicatos e da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), respectivamente. Terão mandatos 

coincidentes, porém serão votadas em processo separado e não possuirão vínculo com os 

cargos daquelas diretorias. 

§ 3º A Comissão Nacional de Ética será responsável pela elaboração de seu regimento 

interno e, ouvidos os sindicatos, do regimento interno das comissões de ética dos 

sindicatos. 

Art. 16. Compete à Comissão Nacional de Ética: 

I – julgar, em segunda e última instância, os recursos contra decisões de competência das 

comissões de ética dos sindicatos; 

II – tomar iniciativa referente a questões de âmbito nacional que firam a ética jornalística; 

III – fazer denúncias públicas sobre casos de desrespeito aos princípios deste Código; 

IV – receber representação de competência da primeira instância quando ali houver 

incompatibilidade ou impedimento legal e em casos especiais definidos no Regimento 

Interno; 

V – processar e julgar, originariamente, denúncias de transgressão ao Código de Ética 

cometidas por jornalistas integrantes da diretoria e do Conselho Fiscal da FENAJ, da 

Comissão Nacional de Ética e das comissões de ética dos sindicatos; 

VI – recomendar à diretoria da FENAJ o encaminhamento ao Ministério Público dos 

casos em que a violação ao Código de Ética também possa configurar crime, 

contravenção ou dano à categoria ou à coletividade. 

Art. 17. Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética estão sujeitos às 

penalidades de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do 

sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação. 

Parágrafo único – Os não-filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às 

penalidades de observação, advertência, impedimento temporário e impedimento 

definitivo de ingresso no quadro social do sindicato e à publicação da decisão da 

comissão de ética em veículo de ampla circulação. 

Art. 18. O exercício da representação de modo abusivo, temerário, de má-fé, com notória 

intenção de prejudicar o representado, sujeita o autor à advertência pública e às punições 

previstas neste Código, sem prejuízo da remessa do caso ao Ministério Público. 
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Art. 19. Qualquer modificação neste Código só poderá ser feita em congresso nacional de 

jornalistas mediante proposta subscrita por, no mínimo, dez delegações representantes de 

sindicatos de jornalistas” [Vitória, 04 de agosto de 2007 – Federação Nacional dos 

Jornalistas]. 

 

 

 


