
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

BACHARELADO EM LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRESSA CAROLINE LEONARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETHOS DISCURSIVO E PRODUTO JORNALÍSTICO: UM ESTUDO DA GLOBO NEWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos, 2017. 



2 
 

ANDRESSA CAROLINE LEONARDO 

 

 

ETHOS DISCURSIVO E PRODUTO JORNALÍSTICO: UM ESTUDO DA GLOBO NEWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Universidade Federal de São Carlos como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do Grau de 

Bacharel em Linguística, sob a orientação da Profa. 

Dra. Luciana Salazar Salgado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos, 2017. 



3 
 

ANDRESSA CAROLINE LEONARDO 

 

 

ETHOS DISCURSIVO E PRODUTO JORNALÍSTICO: UM ESTUDO DA GLOBO NEWS 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 

Universidade Federal de São Carlos como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do Grau de 

Bacharel em Linguística, sob a orientação da Profa. 

Dra. Luciana Salazar Salgado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           ___________________________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado – orientadora 

 

 

 

                          ____________________________________________________ 

Profa. Ms. Helena Maria Boschi da Silva – banca examinadora 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos, 2017. 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço a todos que me acompanharam no decorrer do curso e contribuíram para este 

Trabalho de Conclusão de Curso, em especial: 

Aos meus pais, pelo amor, educação, apoio a minhas decisões, incentivo aos estudos e 

pesquisas; 

A Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado, por orientar minha trajetória acadêmica com 

precisão e paciência, pelas oportunidades, aprendizados e companheirismo;  

Aos amigos, pela convivência harmoniosa e presença nos momentos angustiantes; 

Ao Grupo de Estudos Comunica, pelas terças em que compartilhamos leituras e 

interessantes descobertas, pelos encontros em congressos e encontros de lazer, 

especialmente a Helena Boschi pela disponibilidade em avaliar este trabalho; 

A FAPESP, por fomentar a pesquisa de Iniciação Científica que resultou neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, 

recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que 

depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser 

senão mui duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma 

vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então 

dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber 

firme e inabalável. 

 

René Descartes 

 



6 
 

RESUMO 
 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, objetivamos contribuir para compreender como 

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

discursivo da Globo News. Descrever a construção do ethos discursivo da Globo News 

implica, aqui, mostrar a imagem que a instituição constrói de si nos enunciados 

publicitários que tratam de seu jornalismo, todos entendidos como práticas discursivas 

voltadas a seduzir, exercer poder e convencer um interlocutor de que se usa a “verdade” 

como instrumento, que isso confere, per se, credibilidade, e que, assim, dominam-se as 

práticas jornalísticas idôneas. Procuramos também verificar como ocorre a produção e a 

circulação dos discursos da Globo News e em que medida esse jornalismo atende aos 

princípios fundamentais da deontologia do campo, e examinar como ocorre a relação da 

Globo News com o ciberespaço, que está inescapavelmente implicado na constituição de 

uma imagem jornalística contemporânea. Para tanto, delineamos certos traços da história 

da televisão brasileira e da Rede Globo até a chegada da TV paga ao mercado nacional, 

que viabilizou o surgimento dos canais nacionais no formato All News (termo usado para 

designar uma emissora cuja programação é composta apenas de notícias ou reportagens, 

ou seja, de cunho estritamente jornalístico). Desse modo, foram definidos como córpus de 

referência duas campanhas publicitárias feitas para promover o jornalismo da Globo 

News, intituladas “Nunca”, lançada em 2010, e “Informação é vital”, de 2013, produzidas 

pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, além de cinco vinhetas lançadas em 2014 e 

peças publicitárias que circulam no canal. A abordagem teórico-metodológica que 

seguimos tem por base a constituição discursiva do ethos, tal como proposta por 

Dominique Maingueneau (2011), inscrita no quadro teórico da Análise do Discurso de 

tradição francesa. 

 

Palavras-chave: discurso jornalístico; ethos discursivo; Globo News. 
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ABSTRACT 

 

 In this Course Conclusion Work, we aim to contribute to understanding how television 

journalism currently operates, by identifying the mode of constitution of the discursive 

ethos of Globo News. Describing the construction of the discursive ethos of Globo News 

implies, here, to show the image that the institution constructs of itself in the advertising 

statements that deal with its journalism, all understood as discursive practices aimed at 

seducing, exercising power and convincing an interlocutor that the "truth" is used as an 

instrument, that this gives credibility per se, and that, thus, proper journalistic practices 

are dominated. We also sought to verify how the production and circulation of the Globo 

News speeches occurs and to what extent this journalism complies with the fundamental 

principles of the deontology of the field, and examine how Globo News's relationship 

with cyberspace occurs, which is inescapably implicated in the constitution of a 

contemporary journalistic image. Therefore, we outline certain features of the history of 

brazilian television and Rede Globo until the arrival of paid TV to the national market, 

which enabled the emergence of national channels in the format All News (term used to 

designate a station whose schedule is composed only by news or reports, that is, strictly 

journalistic). Accordingly, two advertising campaigns designed to promote Globo News 

journalism, titled "Nunca", launched in 2010 and "Informação é vital" of 2013, produced 

by the F/Nazca Saatchi & Saatchi agency, besides five vignettes launched in 2014 and 

advertisements that circulate in the channel. The theoretical-methodological approach we 

follow is based on the discursive constitution of ethos, as proposed by Dominique 

Maingueneau (2011), inscribed in the theoretical framework of Discourse Analysis of 

French tradition.  

 

Keyword: journalistic discourse; discursive ethos; Globo News. 
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Introdução 

 

Assentado no quadro teórico da análise do discurso de tradição francesa, 

especialmente em desdobramentos recentes voltados ao estudo da produção de imagens 

que dá sustentação social a pessoas e instituições, este trabalho se estrutura 

compreendendo mídia como todos os dispositivos de comunicação social: 

 

A mídia – Diz-se que ela constitui ao mesmo tempo uma indústria, um 

serviço público e uma instituição política. Na verdade, nem todos os 

meios de comunicação fazem parte desta natureza tríplice: primeiro, a 

nova tecnologia permite o renascer de um artesanato. Por outro lado, 

uma parte da produção da mídia não consiste absolutamente num 

serviço público (por exemplo, a imprensa sensacionalista). Enfim, 

numerosos veículos (como os milhares de revistas profissionais) não 

desempenham nenhum papel na vida política. Apesar disso, os órgãos 

com os quais se preocupam os cidadãos esclarecidos são os meios de 

informação geral, que não podem desfazer-se de nenhum dos três 

caracteres (BERTRAND, 1999, p.9). 

 

 

Dessa perspectiva, quando nos referimos à mídia, levamos em conta um 

instrumento imprescindível de princípios e regras determinados pelas atividades 

profissionais, e produzido também pela colaboração dos usuários, com o intuito de 

atender às necessidades da população, denominado deontologia, que detalharemos num 

subcapítulo mais à frente. O que significa que, para manter sua relevância e sua 

independência, a mídia precisa capacitar-se em sua responsabilidade: servir bem à 

população (BERTRAND, 1999). 

Para julgar se os meios de comunicação atendem bem ao público, é necessário 

saber que serviços a mídia deve prestar. Os serviços hoje em vigor dividem-se, segundo 

Bertrand (1999), em seis categorias: observar o entorno, assegurar a comunicação social, 

fornecer uma imagem do mundo, transmitir a cultura, divertir e fazer comprar. 

Nesse contexto, um dos dispositivos de comunicação mais acessíveis e populares 

é a televisão. Segundos dados
1
 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), no ano de 2015, 97,1% dos domicílios brasileiros possuíam aparelho de 

televisão, ou seja, atualmente, grande parte da população tem acesso a ela.  

                                                           
1
 Dados retirados da pesquisa nacional por amostra de domicílios: Acesso à Internet e à Televisão e posse 

de telefone móvel celular para uso pessoal. 2015. Disponível em: 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99054.pdf. 
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Interessa-nos focalizar, aqui, um fenômeno discursivo da televisão brasileira. Para 

tanto, importa lembrar certos traços de sua história, que são memória recuperável no caso 

que poremos em tela.  

A televisão brasileira teve sua estreia em 1950, em São Paulo, com o proprietário 

do maior conglomerado de comunicações da época, Assis Chateubriand, que instaurou a 

primeira emissora de televisão do país, a TV Tupi.  

No mesmo período, mais três emissoras se implantaram em São Paulo: TV 

Paulista, em 1952, TV Record, em 1953, e em 1957, TV Excelsior. Somente em 1965, 

em meio a uma ditadura militar e a um regime que censurava os meios de comunicação, 

foi fundada a emissora Rede Globo, no Rio de Janeiro, pelo jornalista Roberto Pisani 

Marinho. 

Ao final dos anos 1960, enquanto a Rede Globo começava a conquistar seu 

público, surgiram mais emissoras em São Paulo: TV Bandeirantes, TV Gazeta e o canal 

público TV Cultura.  

Durante alguns anos, a TV Globo tornou-se referência no cotidiano das pessoas, 

desempenhando um papel marcante no cenário da comunicação: conquistou a sociedade e 

exercia o poder de influenciá-la. Já no início dos anos 1970, a Rede Globo passou a ser 

“sinônimo, no Brasil,  de televisão, de qualidade, de audiência.” (BORELLI; PRIOLLI, 

2000, p.95).  

As estratégias da Globo para atingir o espectador se iniciaram com uma 

programação popular. No entanto, em 1970, a emissora reorganizou sua grade de 

programas, cessando os que considerava de baixa informatividade, como programas de 

auditório, e direcionou-se para o que costuma ser referido por público médio – uma noção 

ligada às pesquisas de audiência que começavam, também, a ser feitas, o que abordamos 

ao longo da pesquisa, posto que, da perspectiva discursiva assumida aqui, esses modos de 

medição projetam também um público e organizam os resultados da pesquisa conforme 

certas grades semânticas, instituídas a partir de lugares definidos historicamente, 

socialmente (Cf. LEAL FILHO, 1988). 

Na Rede Globo, o telejornalismo se iniciou em 1º de setembro de 1969, às 20h, 

em um programa intitulado Jornal Nacional. Com os apresentadores Hilton Gomes e Cid 

Moreira, o telejornal se afirmou como "um serviço de notícias do primeiro jornal 

realmente nacional da TV Brasileira", e construiu proximidade com o telespectador: "É o 

Brasil ao vivo aí na sua casa" (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p. 52). Um ano após sua 
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estreia, no lugar de Hilton Gomes entrou Sérgio Chapelin, formando com Cid Moreira a 

dupla que apresentou o telejornal por mais tempo, por aproximadamente vinte anos. 

Conforme registra Hamburger:  

 

[...] o Jornal Nacional consolidou um formato fixo com a cobertura da 

política nacional, uma pitada de internacional, esportes e alguma 

variedade. Apostou na agilidade e na rapidez da notícia curta. Com esse 

projeto de jornalismo "clean", o jornal se impôs como um dos 

programas de maior audiência de nossa televisão [...] (1995, s/p). 

 

Nos anos 1990, com a censura já suspensa, a imprensa começou a divulgar 

constantemente os índices de audiência das emissoras, e a Rede Globo se deparou com 

seus índices de audiência oscilando e diminuindo alguns pontos. O Ibope
2
 mostrou que a 

crise que a emissora enfrentava foi se construindo ao longo dos anos, e o fato poderia 

estar relacionado com a programação das emissoras concorrentes.  

Em março de 1996, os apresentadores Cid Moreira e Sérgio Chapelin deixaram a 

bancada do telejornal, passando o cargo para William Bonner e Lillian Witte Fibe
3
, 

figuras que também se celebrizariam nessa função; nessa altura, o próprio lugar de 

apresentador do Jornal Nacional, consolidado por quase três décadas da dupla original, 

agora consolida carreiras dos que o ocupam, ainda que mais brevemente. 

Além das emissoras concorrentes, outra possível causa da perda de audiência foi o 

abalo da credibilidade. Uma análise feita em 1982 (apud BORELLI; PRIOLLI, 2000), 

notou que a emissora desfavorecera o candidato Leonel Brizola, com a divulgação da 

apuração da eleição a governador do Rio de Janeiro; em 1984, atrasara as notícias a favor 

do movimento Diretas-Já; e em 1989, com a edição questionável de um debate histórico, 

beneficiara Fernando Collor de Mello ao ridicularizar o concorrente Luiz Inácio Lula da 

Silva. Trata-se possivelmente da edição
4
 mais polêmica da história da TV brasileira: 

condicionadora da construção de imagens que até hoje afeta o cenário político-partidário 

                                                           
2
 O IBOPE é a maior empresa privada de pesquisa da América Latina e a 13ª maior do mundo. No Brasil, 

adquiriu grande notoriedade pela medição de audiência de TV e pelas pesquisas eleitorais e de opinião 

pública, segundo sua auto-descrição, “contribuindo com o amadurecimento da democracia e dos mercados 

que atende”. (Fonte: www.ibope.com.br. Acesso em setembro de 2016.) 
3
 Com a saída de Lillian Witte Fibe do Jornal Nacional, em 1998, a jornalista Fátima Bernardes passou a 

apresentar o jornal com Bonner, permanecendo na bancada até 2011. Após a saída de Bernardes, quem 

assumiu o cargo foi Patrícia Poeta, permanecendo até 2014. Atualmente, o telejornal tem como âncoras 

William Bonner e Renata Vasconcellos. 
4
 Essa edição pode ser vista no YouTube, na url https://www.youtube.com/watch?v=YTWVvV8hiYA), e 

há uma farta lista de títulos (livros e documentários) que retomam o episódio. Registramos, aqui a confissão 

do diretor do jornalismo à época, o Boni - https://www.youtube.com/watch?v=VrpurEkmJkU -, que 

assume, entre outros procedimentos: “Colocamos as pastas todas ali com supostas denúncias contra Lula, 

mas estavam vazias”. Ver, por exemplo: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2011/11/apos-22-anos-

boni-admite-que-globo.html. Acesso em setembro de 2016. 

http://www.ibope.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YTWVvV8hiYA
https://www.youtube.com/watch?v=VrpurEkmJkU
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2011/11/apos-22-anos-boni-admite-que-globo.html
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2011/11/apos-22-anos-boni-admite-que-globo.html
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do país, a Rede Globo procedeu em franca oposição ao Partido dos Trabalhadores, de que 

ainda hoje é ferrenha opositora, o que afeta sua relação deontológica com o jornalismo, 

ou, se se quiser, com a produção da notícia e a distribuição da informação. 

Segundo Bertrand (1999), quando os meios de comunicação fazem parte de 

conglomerados, um amplo poder político encontra-se colocado à disposição de alguns 

personagens que não têm como preocupação principal informar o público, mas, sim, têm 

o poder de decidir o que se realizou no mundo, determinando se isso será, ou não, 

relatado.  Nesse sentido: 

 

Os meios de comunicação têm, indiscutivelmente, um efeito 

considerável fornecendo informação, escolhendo que acontecimentos e 

que pessoas são importantes. [...] a mídia determina a ordem do dia da 

sociedade: ela não pode ditar às pessoas o que pensar, mas decide no 

que elas vão pensar (BERTRAND, 1999, p.50 – grifos originais). 

 

Mas tratando-se da deontologia, correspondente às responsabilidades da mídia 

perante a sociedade, não se deve inventar ou manipular uma informação, utilizar meios 

indignos para adquiri-la, publicar um fato que é hipótese como sendo verídico, entre 

outros procedimentos. Essas regras de deontologia também existem para jornalistas, 

e dizem respeito a nunca aceitar tarefas contrárias à deontologia, ter excelente 

conhecimento dos assuntos de que falam, deixar suas próprias opiniões fora da 

reportagem, dar aos cidadãos a informação de que necessitam, selecionar informações em 

função de sua importância e utilidade para o público (Cf. BERTRAND, 1999). 

Para Torres:  

Atualmente, estamos vivenciando a constituição de um ecossistema 

midiático que apresenta novas perspectivas para a atividade jornalística. 

Entretanto, não podemos perder de vista os princípios e valores 

essenciais do jornalismo que se consolidaram ao longo dos anos. A 

busca pela verdade, as diretrizes éticas e o debate das problemáticas 

sociais constituem a credibilidade da função jornalística e refletem 

diretamente na sua relevância (2014, s/p
5
). 

 

Além da credibilidade abalada, outro fator coincide com a perda de audiência da 

Rede Globo: a chegada da TV paga no mercado de notícias e entretenimento. 

A TV paga no Brasil teve seu surgimento nos anos 1990 e, em geral, tem três 

pilares: a operadora, a programadora e as redes (os canais propriamente ditos). A Globo 

                                                           
5
 Disponível em: http://fndc.org.br/clipping/quem-define-o-que-e-relevante-no-jornalismo-por-ricardo-

torres-939592/. Acesso em setembro de 2016). 

http://fndc.org.br/clipping/quem-define-o-que-e-relevante-no-jornalismo-por-ricardo-torres-939592/
http://fndc.org.br/clipping/quem-define-o-que-e-relevante-no-jornalismo-por-ricardo-torres-939592/
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implantou uma operadora de cabo, forneceu pacotes de programação e criou uma 

empresa detentora de vários canais de programação, a Globosat (CANNITO, 2010). 

O mercado da TV paga encontrou como estratégia para atrair novos consumidores 

baratear os custos das assinaturas, oferecendo pacotes que frequentemente são objeto de 

debate e mesmo de processos jurídicos, e popularizar a programação, o que significou 

repetir conteúdos à exaustão. Atualmente, a exigência de conteúdo nacional e regional 

tem provocado uma mudança importante, posto que a Lei 12.485, de 12
 
de setembro de 

2011, debatida por 5 anos no Congresso Nacional,  “propõe remover barreiras à 

competição, valorizar a cultura brasileira e incentivar uma nova dinâmica para produção e 

circulação de conteúdos audiovisuais produzidos no Brasil, de modo que mais brasileiros 

tenham acesso a esses conteúdos” (Cf. ANCINE). 

Essa mudança no polo da produção é altamente relevante, pois segundo a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), o serviço de TV paga no Brasil em 2013 

contava com 18,02 milhões de clientes, e estava presente em 28,42% dos domicílios do 

país. Considerando o número médio de 3,2 pessoas por domicílio, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a TV paga chegava a 57,66 

milhões de brasileiros (Cf. CRAIDE, 2014). 

E o sinal de internet, bastante ligado ao consumo dos pacotes de TV paga, 

também apareceu como uma dispersão da audiência televisiva. Uma pesquisa do Ibope
6
 

revelou que em 1998 existiam 1,5 milhão de brasileiros utilizando essa tecnologia, e em 

2013 o número de usuários no Brasil chegou a 105,1 milhões. As emissoras de televisão 

logo perceberam o domínio dessa rede e passaram a disponibilizar boa parte de sua 

programação na internet, além de criarem conteúdos específicos que estabelecem a 

relação entre meios e dispositivos. 

Neste trabalho focalizamos o fato de a chegada da TV paga ao mercado nacional 

ter trazido os canais nacionais no formato All News, inspirado em canais de notícias 

internacionais, cuja programação é composta apenas de notícias ou reportagens, ou seja, 

de cunho estritamente jornalístico. Um dos responsáveis por colocar no ar o primeiro 

canal brasileiro de jornalismo 24 horas foi o Grupo Globo – naquela altura, o maior 

conglomerado de empresas do setor de mídia do Brasil, e de toda América Latina.  

                                                           
6
 Pesquisa feita pelo Ibope e citada por BORELLI; PRIOLLI, 2000, p.154. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
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O canal Globo News foi inaugurado em 15 de outubro de 1996 e, conforme 

menciona Moreyra
7
 (2014), o canal tem como principais pilares: política, economia, 

cultura; além de investir em grandes coberturas, em estar “em cima do fato”, estar “na 

hora em que a notícia acontece”. Isso conflui para o que afirma Brito (2007) sobre a 

informação jornalística ser sustentada por dois suportes; a atualidade e a periodicidade: “a 

atualidade exige do jornalista a busca da notícia, a função investigadora [...] a 

periodicidade diz respeito ao fornecimento cotidiano de novidades desejadas pelo 

público” (p.10). 

Em 2010, 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. Posteriormente, 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 a informação a 

água e comida, três anúncios impressos, peças para mobiliários urbanos e quatros 

vinhetas. 

Inicialmente, só era possível acompanhar sua programação em um canal da TV 

paga, mas em um mundo globalizado e em uma era digital, a Globo News precisou se 

adaptar ao cotidiano de seu público ao lidar com as notícias circunstanciais e efêmeras. 

Nas palavras de Salgado (2013): “Cada vez mais aparelhos tecnológicos chegam, 

instituindo novas práticas do que se passou a chamar internacionalmente de comunicação: 

acesso e participação nos fluxos de informação”.   

Nesse sentido, hoje em dia, a Globo News disponibiliza sua programação para 

seus assinantes acompanharem o canal ao vivo por computador, celular ou tablet; divulga 

os vídeos do que é referido como os principais acontecimentos do dia, através de um 

aplicativo gratuito para celulares; e concede seu conteúdo no site 

http://g1.globo.com/globo-news, e em suas contas nas redes sociais. 

Feitas essas considerações conjunturais, apresentamos a perspectiva teórico-

metodológica com a qual pretendemos observar como os enunciados do córpus 

selecionado, nas suas relações parafrásticas, produzem uma imagem para esse jornalismo 

ou para esse canal jornalístico – e eventualmente para os conteúdos que noticiam. Mais 

precisamente: abordaremos a tessitura dessa rede semântica à luz da noção de ethos 

                                                           
7
 Eugenia Moreyra – diretora da Globo News, em vídeo publicado na plataforma YouTube pelo canal 

Programa Reclame, em 6 de janeiro de 2014. 

http://g1.globo.com/globo-news
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discursivo, tal como proposta por Dominique Maingueneau (2011), assentada no quadro 

teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, mobilizando um modelo teórico-

metodológico inscrito nas discussões sobre mecanismos de persuasão. 

Essa modelagem teórica será detalhada futuramente, quando for necessário 

discorrer sobre as relações teórico-metodológicas que embasarão as análises. Por ora, 

diante do exposto, parece possível definir que o intuito deste trabalho é descrever a 

construção do ethos discursivo do jornalismo da Globo News, isto é, a imagem que a 

Globo News constrói de si nos enunciados publicitários das campanhas referidas “Nunca” 

e “Informação é vital”, produzidas pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, e vinhetas da 

programação, que estão articulados a outros tipos de enunciados que com eles dialogam, 

todos entendidos como práticas discursivas voltadas a seduzir, exercer poder e convencer 

um coenunciador de que se usa a “verdade” como instrumento, que isso confere, per se, 

credibilidade, e que, assim, domina-se o jornalismo. 

Para analisar a construção do ethos discursivo do jornalismo da Globo News, 

selecionamos vídeos disponíveis na plataforma YouTube das campanhas publicitárias e 

anúncios, que também estão disponíveis virtualmente. As vinhetas da Globo News 

lançadas em 2014, que também fazem parte do córpus de análise, não se encontram 

totalmente online, mas possuímos registros arquivados desse material pois o coletamos 

para a pesquisa de Iniciação Científica, que realizamos no período de 2015-2016 

(FAPESP, processo Nº 2015/04578-2). 

Após a seleção do córpus, com o intuito de analisá-lo, descrevemos esse material, 

as características dos vídeos e dos textos (itens sintáticos, lexicais, multimodais), os 

elementos que intertextualizam as propagandas, e que cooperam, assim, para a 

estabilização de um imaginário do qual decorre um ethos. Procuramos, também, observar 

se outras propagandas que circulam nos intervalos de cada programa do canal 

influenciam e contribuem para construir o ethos do jornalismo da Globo News. 

Além de contribuir para compreender como opera o telejornalismo atualmente, ao 

identificar o modo de constituição do ethos discursivo da Globo News, objetivamos 

verificar como atua o seu jornalismo e como incide sobre a produção e circulação dos 

discursos. Para isso, recorremos aos conceitos elaborados por Michel Foucault em A 

ordem do discurso (1999), e analisamos em que medida esse jornalismo atende aos 

princípios fundamentais da deontologia do campo, baseando-nos no documento 

Princípios Editoriais do Grupo Globo, disponível no site do g1 

(http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html). Buscamos, ainda, 

http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html
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constatar como se dá a relação da Globo News com o ciberespaço, inescapavelmente 

implicado na constituição de uma imagem jornalística contemporânea. 
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 Telejornalismo 1.

 

 

Considerando que nos propusemos a contribuir para compreender como opera o 

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

Globo News, neste capítulo, registramos o surgimento dos primeiros telejornais 

brasileiros, o funcionamento do jornalismo/telejornalismo, o modo de produção e 

circulação dos discursos, a atuação dos profissionais da área, as suas condutas e as 

respectivas responsabilidades com base na deontologia do campo. 

 

1.1  Breve percurso histórico do telejornalismo brasileiro 

 

Na introdução, apontamos alguns traços marcantes da televisão brasileira e da 

Rede Globo para iniciar a discussão e apresentar nosso objeto de pesquisa. Neste 

subcapítulo, consideramos importante descrever um breve percurso do telejornalismo no 

Brasil (Cf. SECCHIN, 2007), que se iniciou em setembro de 1950, na TV Tupi, em São 

Paulo, até o surgimento dos canais All News, como a Globo News. 

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.  

O primeiro telejornal, intitulado Imagens do Dia, entrava no ar entre as nove e 

meia e dez da noite na TV Tupi, e contava com a locução, produção e redação das 

notícias de Rui Resende. 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). 

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 

Vanguarda, na TV Excelsior, que trouxe não só jornalistas como produtores, mas também 
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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, conforme 

mencionamos na introdução. 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).  

Devido às imposições da ditadura militar e supostos interesses, 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, o Jornal Hoje, na hora do almoço, e o Jornal da Globo, no fim da noite. 

Ainda no mesmo período, foram criados o Globo Repórter, o Globo Rural e o programa 

TV Mulher. 

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, e 

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 
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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, 

que permanecem operando até hoje. 

 

1.2 Funcionamento do jornalismo/telejornalismo 
 

Partimos 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). 

 

Ou seja, o jornalismo possui características que fazem o interlocutor reconhecer 

essa prática.  E uma dessas características e também 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 

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, 
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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 de 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 

controla os 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 de controle, rarefação dos sujeitos que falam, e têm a ver 

com: 

a) rituais: definem qualificação, comportamento dos indivíduos que falam;  
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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) doutrinas: limitam 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 no atual trabalho, visto que a 

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

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

algumas análises posteriores. 

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), e o âncora. 

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
8
 (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 grave e muitas vezes a reportagem vai ao ar, pois mostra as 

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

podendo criar intimidade com quem está assistindo, e tornar a comunicação com o 

espectador eficaz. Mas, vale lembrar que, no início dos telejornais, houve uma 

padronização no modo de falar desses profissionais, que tiveram de substituir seus 

dialetos regionais, através de exercícios de fonoaudiólogos, por uma fala articulada sem 

sotaque. 

                                                           
8
 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. 
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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 

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, 

obedecendo a um estilo redacional, e sendo produzido com base em uma estrutura. A 

estrutura contém 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, que já foi brevemente comentado na Introdução. 
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1.3 Deontologia 
 

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

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

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

atividades e divulgar notícias, privavam a sociedade de informações importantes sobre os 

fatos que estavam ocorrendo no Brasil. 

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”. 

Posteriormente, após a queda do regime: 

 
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, jornalistas, proprietários de emissoras e seus patrocinadores agem 

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

influenciado, ajude a construí-la.  

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

regras determinados pelas atividades profissionais, que é produzido também pela 
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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 

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 prover segurança e 

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

que analisam comportamentos e conteúdos da mídia, e convoquem os usuários, fazendo 

com que o código seja aceito por todos os membros da corporação e aprovado pela 

sociedade (BERTRAND, 1999). 

Segundo o mesmo autor, 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, e aderem ao viés sensacionalista, com conteúdos triviais, que 

apelam ao emocional do espectador ou omitem informações. 
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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 um congresso 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.  

 

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. 

 

[...] 
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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; 

 

[...] 

 

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, que entra em vigor em 1967, em plena ditadura militar, no capítulo III “Dos 

abusos no exercício da Liberdade de Manifestação do Pensamento e Informação” também 

diz 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: 



28 
 

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.” 

 

“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 existam a deontologia e códigos de ética que regem as práticas 

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

cumpridas, como explicitaremos mais adiante, a partir de algumas análises.  
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 Globo News 2.

 

Neste capítulo destinado à Globo News discorremos sobre sua história, sua 

programação, suas campanhas publicitárias, e o uso que faz das redes sociais. Buscamos 

verificar, assim, como ocorrem a produção e a circulação dos discursos, e em que medida 

o seu jornalismo atende aos princípios da deontologia. Com isso, preparamo-nos para, 

posteriormente, analisar 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”. 

Segundo 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”.
9
 

 

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 prévia, com jornalistas no local do fato, que 

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

                                                           
9
 Transcrição do vídeo publicado no YouTube em https://www.youtube.com/watch?v=Ybew1Uuw4nE. 

Acesso em outubro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybew1Uuw4nE
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do jornalismo produzido pela Globo News são semelhantes à repercussão da CNN:
10

 

“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 de o 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, que envolve a 

criação de logotipos, vinhetas e a marca. A proposta era criar uma imagem nova para o 

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 elaborado foi “A vida 

                                                           
10

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

conteúdo de notícias 24 horas por dia, e o primeiro canal exclusivamente jornalístico dos Estados Unidos. 

Fig. 1: Logotipo (1997) 
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em tempo real”, que afirma o jornalismo simultâneo, transmitido enquanto o fato está 

ocorrendo. 

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 conjuntura 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Fig. 2: Logotipo (2006) 



32 
 

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

uma circulação é posta em relevo, em detrimento daquilo mesmo que veiculado, 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” contém um vídeo, que 

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

que ainda pode ser acessado na plataforma YouTube, spots em rádio (que não tivemos 

acesso, portanto, não analisaremos neste trabalho) e anúncios impressos, que também se 

encontram disponíveis em blogs na rede
11

.  

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

produzida pela mesma agência F/Nazca Saatchi & Saatchi em parceria com a 

comunicação da Globo, com dois vídeos, anúncios impressos, peças para mobiliários 

urbanos e vinhetas. Os vídeos, com aproximadamente trintas segundos de duração, 

comparam informação a água e comida, e foram veiculados na Globo News, no canal 

aberto Globo, nos canais Globosat
12

 e nos cinemas dos grupos Cinemark e UCI do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife, e ainda podem ser acessados na plataforma 

YouTube
13

. Os três anúncios impressos 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” e, de acordo com informações no site 

                                                           
11

 Blog Rodrigo Pia, um dos locais em que se encontram imagens dos anúncios da campanha. Disponível 

em: https://rodrigopia.wordpress.com/2010/10/page/3/. Acesso em agosto de 2016. 
12

 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.   
13

 Os vídeos se encontram no canal da agência F/Nazca Saatchi & Saatchi e podem ser acessados no link: 

Água - https://www.youtube.com/watch?v=hhCpmCA4Qwg. / Comida - 

https://www.youtube.com/watch?v=e_2EnllNf2k. Acesso em setembro de 2016. 

Fig. 3: Logotipo (2010 ) 

https://rodrigopia.wordpress.com/2010/10/page/3/
https://www.youtube.com/watch?v=hhCpmCA4Qwg
https://www.youtube.com/watch?v=e_2EnllNf2k
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da agência, estamparam as páginas dos principais jornais e revistas do Brasil. As peças 

para mobiliários urbanos e bancas do Rio de Janeiro exibiam: “Torne-se indispensável”, 

“Uma informação puxa outra que puxa você” e “Informação é o cachorro no mato”; e as 

quatro vinhetas, inspiradas nos títulos dos anúncios e peças, que circularam em monitores 

do Aeroporto de Congonhas e em estações de metrô, em São Paulo, em ônibus e TVs de 

elevadores de prédios comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo, eram: “Uma 

informação puxa outra que puxa você”, “Quanto mais interesses você tem, mais 

interessante você fica”, “Informação é o cachorro no mato” e “Torne-se indispensável”. 

Os locais de veiculação da campanha “Informação é vital” mencionados acima, tais como 

Rede Globo, canais Globosat, cinemas Cinemark e UCI, Aeroporto de Congonhas, entre 

outros, podem ser considerados, segundo o conceito de fiador de Maingueneau (2011) 

que apresentaremos no capítulo do Ethos discursivo, como fiadores que legitimam e 

apoiam os enunciados da Globo News, atribuindo-lhe valor. 

Mais tarde, 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”. É interessante verificar como, nas relações parafrásticas entre 

estes enunciados, saber e ter notícia podem ser intercambiados, e assim constrói-se a 

ideia de que ter notícia é adquirir um saber sobre a realidade, o cotidiano, essa “matéria-

prima”. 

Já em 2015, o canal apresentou ao público uma nova campanha, que não 

analisaremos minuciosamente neste trabalho, mas não podemos deixar de registrá-la. A 

campanha contém o vídeo “Sinta a notícia” e vinhetas de aproximadamente 10 segundos 

que circulavam nos intervalos ou após o término de cada programa/telejornal enunciando: 

“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”. Observa-

se que são convocadas cenas validadas (isto é, já consagradas pela sua exaustiva 

aparição) e pré-construídos sobre os quais se constrói a imagem de quem conhece esses 

mundos e é capaz de enunciar o que neles tem validade: as certezas são relativas; o 

aprofundamento pode ser inteligível e não tem nada a ver com complicação ou com 
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chatice, mas com seriedade de propósitos, disposição de conhecer; tomar partido pode 

tirar legitimidade daquilo que deve ser fiável, isto é, a isenção posta como valor máximo 

do credível; a igualdade que muitos entendem como conquista de quem gritou mais alto 

é, de fato, uma garantia constitucional; mudar o mundo depende de cada um estar 

disposto à mudança e, no meio disso, a notícia pulsa como um ser vivo porque, nasce da 

pergunta certa, pelas mãos de quem sabe perguntar: esse enunciador que está acima de 

tudo e de todos, do bem e do mal, que enuncia proverbialmente. 

Desse modo, como se vê, um dos objetivos declarados 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), que 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 são feitas por Erick Bang (00h, 01h, 

02h30, 04h, 05h, 06h), Heloisa Gomyde (07h, 08h, 12h, 13h), Raquel Novaes e Aline 

Midlej (10h), Christiane Pelajo (16h) e Leilane Neubarth (18h); 

- Estúdio i, de segunda a sexta, das 14h às 15h30, programa, ao vivo, com a 

apresentação de Maria Beltrão, que reúne convidados e especialistas para discutir os 

assuntos abordados; 

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

20h às 21h, e 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 

trabalham; 

- Jornal das Dez, sob a apresentação de Dony de Nuccio em uma bancada, que 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 Juliana Rosa, que 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, que discute com convidados temas políticos; Globo News Miriam 
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Leitão, às quintas, às 21h30, com a apresentação da jornalista Miriam Leitão, em que 

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

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

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

Cristiana Lôbo, que comenta assuntos políticos com convidados; Globo News Painel, aos 

sábados, às 23h, programa de debate apresentado por William Waack, com especialistas 

sobre um tema de destaque da semana; Roberto D‟avila, aos domingos, às 00h05, em que 

o âncora entrevista a cada programa personalidades da política, da economia ou da 

cultura. 

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

21h30, o programa mostra 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; Milênio, às segundas, às 23h30, 

traz entrevista com sociólogos, escritores e pensadores do mundo; 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; 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 23h30, com a 

apresentação de Luciano Cabral e Luiza Zveiter, traz reportagens de curiosidades e 

histórias do mundo; Via Brasil, aos sábados, às 13h05, 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 23h00, Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Ricardo Amorim e 

Pedro Andrade debate os assuntos da semana. 

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

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

Globo Rural, Pequenas Empresas Grandes Negócios, Como Será? e Fantástico. 

Enquanto os jornalistas devem manter uma presumida imparcialidade nos 

assuntos, os comentaristas do canal podem aprofundar as informações, opinar e propor 

reflexões sobre a notícia, como Thaís Herédia, comentarista de economia, Gerson 

Camarotti, comentarista político, Mara Luquet, comentarista de finanças pessoais, 

Elisabete Pacheco, comentarista de cultura, entre outros. 
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Assim como o próprio canal sofreu mudanças, as peças publicitárias 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. 

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 (como na imagem abaixo o do Jornal 

das Dez) e o site g1.com.br. Em alguns períodos, na lateral direita e superior da tela é 

mostrada uma hashtag do programa em execução; e, na inferior, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Fig. 4: Tela Globo News 
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acesse a internet. Há também a possibilidade de exibir vídeo e de 

receber programação televisiva (p.102). 

 

A emissora também permite ao 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, Instagram e Linkedin, que divulgam vídeos de notícias, chamadas de 

programas que entrarão no ar e bastidores, como no vídeo
14

 publicado no Facebook em 

14 de agosto de 2015 em que o apresentador Sérgio Aguiar convida, de maneira informal, 

o espectador a assistir o noticiário que apresenta, o Em Pauta. 

Conforme 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; disponibiliza vídeos em seu site http://g1.globo.com/globo-news; e, conteúdos 

em um aplicativo gratuito para celulares. 

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. Segundo Lessa 

(2007, apud SCHWINGEL, 2008): 

 

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. 

  

                                                           
14

 Vídeo disponível em:  

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

. Acesso em setembro de 2016. 

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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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: Isenção, Correção e Agilidade), II- Como o 

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

qual trabalha (subseções: Diante das fontes, Diante do público, Diante dos colegas e 

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 o trabalho 

tem de ser 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 nessa seção, dispõe-se, 

sobre a isenção, que: 

 

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, seria necessário seguir os seguintes 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. 

 

E 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, 

http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html
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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; 

[...] 

 

Na seção II - Como o jornalista deve proceder diante do público, encontramos: 

 

[...] 

 

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 

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. 

[...] 

 

De acordo com o que registramos até aqui, buscamos verificar como ocorrem a 

produção e a circulação de discursos da Globo News e em que medida o seu jornalismo 

atende aos princípios da deontologia. Para isso, selecionamos seis notícias, que foram 

bastante comentadas no ano de 2015, veiculadas no canal de TV e, logo após, 

disponibilizadas em seu site. Estas análises foram embasadas nos procedimentos 

propostos por Foucault (1999), que apresentamos no capítulo 1, assim como nos 

Princípios Editoriais do Grupo Globo, mencionados acima.  

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”. 

 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”. 
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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 demandando 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 postas em circulação 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 

Fig. 5: Notícia do dia 22/09/2015 Fig. 6: Notícia do dia 23/09/2015 



41 
 

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 se opõe ao seu governo. 

 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”. 

 

 

           Fig. 7: Notícia do dia 21/09/2015  

 

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; 

Fig. 8: Notícia do dia 24/09/2015 
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e a “loucura” é atribuída a uma outra mídia, que não apoia o catolicismo, e que os 

discursos não são ditos da mesma maneira. A Vontade de Verdade, considerada uma 

configuração histórica, era 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
15

, em 2013, aqui no Brasil, 

para constituir uma chamada
16

 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 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 A JMJ (Jornada Mundial da Juventude) é um evento religioso que reúne católicos numa cidade/local 

escolhido pelo Papa. 
16

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

tem-algo-a-dizer/3633431/. Acesso em outubro de 2016. 

Fig. 10: Notícia do dia 13/10/2015 Fig. 9: Notícia do dia 05/10/2015 

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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Os procedimentos de controle, na pesquisa que fizemos, 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 com verbo implícito sugerido pela vírgula – 

“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 a primeira discursivização. Em outras palavras, a Globo News utiliza um 

discurso que intensifica uma “crise” – ela é um pré-construído, há crise e não é preciso 

dizer mais nada sobre isso – 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. 

A partir das análises fundamentadas nos procedimentos internos ao texto, externos 

e procedimentos de controle, tal como propostos por Foucault, pudemos compreender 

como a Globo News noticia e como seus discursos são controlados e selecionados, de 

certa forma “moldados” para atingir o público de uma dada forma, de modo que as 

pessoas acreditem naquilo que estão lendo. Mesmo sendo uma mídia de grande alcance, e 

fazendo parte do Grupo Globo – o maior conglomerado da América Latina –, ela 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 já ocorreu 

com a Rede Globo, conforme relatamos na Introdução, como circunstanciação inicial da 

pesquisa. 
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 Internet e Ciberespaço 3.

 

Como se pode notar, tanto no que comentamos na Introdução quanto no capítulo 

Globo News, a internet e os aspectos relativos ao ciberespaço vêm influenciando o 

jornalismo, permitindo novas formas de produção e circulação de informações. É nesse 

cenário que surgem o ciberjornalismo, que registraremos neste capítulo, e o WikiLeaks, 

organização ciberativista que coloca em questão as práticas deontológicas e os códigos de 

ética do jornalismo. 

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. Desde então, a 

internet vem se estendendo por todo o globo. Para o autor, embora a primeira rede de 

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

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

consolidado somente em 1995. 

Apesar de sua consolidação e do barateamento dos custos para acesso, uma 

pesquisa
17

 realizada em 2015 pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) sobre hábitos de consumo de mídia pela população brasileira 

apontou que 51% dos entrevistados ainda não têm acesso à internet. Dos usuários 

entrevistados que têm, cerca de 76% acessam a internet todos os dias, e os principais 

suportes de acesso são o computador (71%), seguido pelo celular (66%) e, por último, o 

tablet (7%). 

Para assegurar os direitos e deveres do usuário da internet, entrou em vigor em 23 

de abril de 2014 o Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965 que determina princípios, 

direitos e deveres para o uso da internet. O projeto surgiu em 2009 para proteger usuários 

e provedores que usufruem da rede, mas só foi aprovado em 2014 pela Câmara dos 

Deputados. 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 

(dividido em quatro seções), IV – Da atuação do poder público, e V – Disposições finais. 

                                                           
17

 Dados retirados da pesquisa realizada em 2015 pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República) sobre hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Disponível em: 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-

atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso em setembro de 2016. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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Abaixo, alguns trechos desse documento, que se encontra disponível em sua totalidade no 

site do Palácio do Planalto
18

.  

A seguir, reproduzimos pontos fundamentais de cada um desses capítulos: 

 

Capítulo I – Disposições preliminares 

[...] 

Art. 4. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

I - do direito de acesso à internet a todos; 

II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos 

assuntos públicos; 

III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso;  

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 

interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. 

[...] 

 

Capítulo II – Dos direitos e garantias dos usuários 

Art.7. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os 

seguintes direitos: 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, 

na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem 

judicial; 

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua 

utilização; 

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; 

[...] 

 

Capítulo III – Da provisão de conexão e de aplicações de internet 

[...] 

Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de 

internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações 

privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

partes direta ou indiretamente envolvidas. 

[...] 
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 Marco Civil da Internet. Lei nº 12.965, aprovada em 23 de abril de 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em agosto de 2016. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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Capítulo IV – Da atuação do poder público 

Art. 24.  Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil: 

I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e 

democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da 

comunidade acadêmica; 

II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do 

Comitê Gestor da internet no Brasil; 

[...] 

IX - promoção da cultura e da cidadania;  

X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, 

simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos. 

[...] 

 

Capítulo V – Disposições finais 

Art. 29.  O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu 

terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus 

filhos menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de 

aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o 

uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas 

para a inclusão digital de crianças e adolescentes. 

Art. 30.  A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida em 

juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei. 

[...] 

 

Mesmo com a aprovação dessa lei, mundialmente considerada avançada e 

extensiva, sabe-se que na prática ela não é exercida com precisão, pois, como mostram os 

dados no início do capítulo, o acesso à internet ainda é restrito para muitos, reforçando a 

desigualdade social e impondo, além dela, a exclusão digital, assunto que não 

desenvolveremos nesta ocasião. 

Por não estar sendo exercido rigorosamente, desde o final de 2015 o Marco Civil 

da Internet vem sendo questionado por ativistas pela liberdade e direitos na internet e 

profissionais em tecnologia. De acordo com a publicação do documento Análise do 

Marco Civil da Internet 2014-2015
19

, de responsabilidade da Artigo 19, organização não-

governamental de direitos humanos, ainda há muitos problemas em relação ao 

desenvolvimento da internet, especialmente no que tange à neutralidade da rede e no que 

diz respeito à privacidade. 

                                                           
19

 Documento disponível em: http://artigo19.org/wp-content/uploads/2015/10/Ana%CC%81lise-do-MCI-

final.pdf. Acesso em agosto de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://artigo19.org/wp-content/uploads/2015/10/Ana%CC%81lise-do-MCI-final.pdf
http://artigo19.org/wp-content/uploads/2015/10/Ana%CC%81lise-do-MCI-final.pdf
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Em fevereiro de 2016, uma plataforma online recebeu pela segunda vez propostas 

da sociedade para a alteração do texto do Marco Civil. Os interessados puderam sugerir 

melhorias ao texto que estabelece a execução dos direitos e deveres dos usuários relativos 

à conexão e às aplicações à internet.  

No ano passado, outro assunto gerou discussões sobre a internet e os rumos de 

plataformas como as das redes sociais: as limitações do serviço de banda larga. Esse 

modelo propõe que o usuário de internet fixa, doméstica ou comercial adquira um volume 

de dados e velocidade de conexão e que, quando atinja esse volume, sua velocidade seja 

reduzida ou o serviço suspenso, semelhante aos serviços já existentes de internet móvel. 

Contudo, a proposta das operadoras não foi aprovada pela Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações), que vetou por tempo indeterminado as mudanças nos serviços de 

fluxos de informação na internet.  

 

3.1 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. 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: 

 

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 
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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 à personalização do conteúdo, conforme 

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: ou seja, o jornalista determina a 

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

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

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)
20

. 

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, que se certifique a veracidade dos fatos. 

                                                           
20

 Declaração da autora em vídeo publicado na plataforma YouTube, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=XStGkEGc37k. Acesso em setembro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=XStGkEGc37k
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  O sistema de produção no ciberjornalismo divide-se em: composição, que é a 

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

arquitetura da informação da matéria, inclusão dos mecanismos multimidiáticos; edição, 

o processo de revisar, reposicionar os conteúdos conforme regras e normas gramaticais 

do manual do cibermeio, definições editoriais; e disponibilização dos conteúdos, ou seja, 

deixar os conteúdos acessíveis aos leitores, através da disponibilização dos conteúdos 

pode-se considerar a circulação das informações (SCHWINGEL, 2008).  

Neste trabalho, um dos nossos objetivos também era o de verificar como ocorre a 

relação da instituição Globo News com o ciberespaço. Assim, conforme os parâmetros 

que caracterizam o ciberjornalismo citados por Schwingel (2008), analisamos o site da 

Globo News (http://g1.globo.com/globo-news) com o intuito de ver quais as relações 

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”, que são também hiperlinks) 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 contêm, 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, textos 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;  

http://g1.globo.com/globo-news
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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 uma forte 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, interações por redes sociais etc. 

 

3.2 WikiLeaks 

 

Ao tratamos de internet e jornalismo neste trabalho, não podemos deixar de 

mencionar um dos fenômenos comunicacionais mais comentados atualmente no mundo, 

que é o WikiLeaks, organização ciberativista que coloca em questão as práticas 

deontológicas e os códigos de ética do jornalismo. De acordo com Silveira (2010) o 

ciberativismo pode ser denominado como “um conjunto de práticas em defesa de causas 

políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes 

cibernéticas, principalmente na Internet” (p.31) que influenciou fortemente as 

implementações de protocolos de comunicação aplicados na internet. 

Fundado por um grupo capitaneado por Julian Assange em agosto de 2006, o site 

WikiLeaks disponibiliza documentos/arquivos confidenciais e sigilosos produzidos pelas 

burocracias governamentais de diversos países. A publicação e a exposição desses 

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 esses 

dados foram espionados e vazados, invadindo a privacidade de pessoas, instituições e 

governos. Durante uma declaração à revista Time, Assange esclareceu que “quer 

propiciar um mundo mais cívico tornando instituições como o Departamento de Estado 

dos Estados Unidos e o seu Departamento de Defesa responsáveis por suas ações” 

(LAFER, 2011, p. 11). 

 Em abril de 2010, o site WikiLeaks vazou seu primeiro conteúdo: um vídeo de 

dezessete minutos que consistia em soldados norte-americanos, dentro de um helicóptero 
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Apache, atacando doze civis desarmados. Em julho do mesmo ano, o WikiLeaks 

divulgou 75 mil registros militares sobre a guerra do Afeganistão, comprovando 

assassinatos de civis por tropas norte-americanas. Três meses depois, houve a publicação 

de 400 mil relatos secretos a respeito da ocupação no Iraque, revelando tortura constante 

aos prisioneiros (ASSANGE, 2013). 

Entretanto, o maior vazamento da história do jornalismo ocorreu no final de 

novembro do mesmo ano, com um projeto denominado “Cablegate”, em que mais de 

duzentos mil comunicados internos de 274 embaixadas dos EUA relatavam o 

funcionamento das relações internacionais e as condutas dos líderes de cada país. Estes 

arquivos foram publicados no site WikiLeaks em parceria com grandes veículos da 

imprensa global: The Guardian (Inglaterra), The New York Times (Estados Unidos), Le 

Monde (França), El País (Espanha) e Der Spiegel (Alemanha). 

 Segundo Pimenta e Rodrigues (2012), o WikiLeaks executa seus vazamentos de 

acordo com o que é consignado no Artigo 19 da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, aprovado na Conferência da ONU de 1948, acerca do direito à informação, 

que manifesta: “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 

inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. Contudo, o 

WikiLeaks divide opiniões de jornalistas; há os que defendem a circulação da 

informação, independentemente de como ela é obtida, e os que desaprovam as 

publicações, justificando que a organização não é constituída de profissionais da 

informação de caráter investigativo (PIMENTA; RODRIGUES, 2012). 

 Para Christofoletti e Oliveira (2011, p. 88), 

 

Ao ampliarem as possibilidades de interação e publicação, esses 

recursos permitem, hoje, que qualquer usuário minimamente capacitado 

se torne um polo emissor na rede quase sem a necessidade de mediação 

jornalística. Cada vez mais, as fronteiras entre jornalista, público e fonte 

de informação tornam-se porosas: a relação entre eles é tão próxima e 

constante que esses papeis se mesclam. 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. A 

internet apresenta-se, assim, como um ambiente ampliado e convidativo 

para a comunicação e atividades ligadas ao campo das mídias. 

  

Diante disso, fica evidente que o WikiLeaks é um fenômeno marcante tanto na 

esfera política e na internet quanto no que tange aos aspectos jornalísticos, pois além de 
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produzir matérias, vídeos, textos de opinião, divulga arquivos e disponibiliza o material-

base das reportagens, fato que no jornalismo tradicional é raro de suceder; essa prática 

sugere a esse jornalismo novas formas de produção e desempenho – caberia estudar, a 

partir daqui, agrupamentos de trabalho cooperativo como os Jornalistas Livres e a Mídia 

Ninja, que assumem em boa medida essa diretriz. Certamente trabalhos futuros poderão 

tratar disso. 

O WikiLeaks nos coloca também uma reflexão sobre a informação na internet e 

sobre a deontologia do campo, visto que a organização ciberativista rompe com os 

princípios de ética do jornalismo ao vazar documentos sigilosos, e, como os autores 

acima explicitam, traz a possibilidade de qualquer usuário veicular e transmitir 

informações na rede, o que coloca também em questão a credibilidade e a veracidade 

dessas informações e, portanto, as novas formas de constituição da legitimidade 

institucional para difusão de notícias: impõe-se a questão das garantias, da fiança, 

conforme se abordará mais adiante. 

Após estas ponderações sobre internet, introduziremos, a seguir, o capítulo em 

que buscamos entender a atuação da publicidade, seu trabalho específico de linguagem e 

relações com o consumo, visto que o córpus desta pesquisa é composto 

fundamentalmente pelas duas campanhas publicitárias acima indicadas. 
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 Publicidade: produção, linguagem e consumo 4.

 

Antes de iniciarmos o capítulo, devemos esclarecer que neste trabalho 

consideramos os termos “publicidade” e “propaganda” como sinônimos, dado que ambos 

estão relacionados com planejamento, criação e produção de anúncios e permitem a 

utilização para a mesma significação (SANTOS, 2005). Porém, sabe-se que em alguns 

contextos específicos “publicidade” significa evidenciar algum acontecimento, torná-lo 

público, ligada ao caráter comercial, e “propaganda” refere-se à propagação de crenças, 

ligada ao caráter ideológico.  

Através de relatos comprovados, alguns historiadores afirmam que as atividades 

publicitárias existem desde a pré-história, quando os primitivos colocavam peles de 

animais nas entradas das cavernas, para comunicar aos outros que possuíam aquele tipo 

de material e estavam dispostos a trocá-los por outros produtos (MALANGA, 1979, apud 

SANTOS, 2005). Evidentemente, muito se pode discutir sobre a nomenclatura e os 

modos de referência a atividades por vezes tão diversas, mas parece possível considerar 

que a atividade de publicizar acompanha todo processo comunicacional definidor da 

condição humana.  

Aqui, interessa registrar que no século XIX surgiram as primeiras agências de 

publicidade. Paralelamente, veículos de comunicação, como cartazes, chegavam para se 

somar técnica e esteticamente a essas atividades de levar ao conhecimento público 

objetos, práticas e ideias. No século seguinte, já consolidada nas economias industriais, a 

publicidade atingia cada vez mais diversos países e contava com novos meios de 

comunicação, como o rádio, desde 1930, a TV, desde os anos 1950, e a internet, a partir 

de 1990. 

Segundo Santos (2005, p.19) “[...] a publicidade é um reflexo da cultura de um 

povo”, é criada com base na organização, nos costumes e hábitos de um grupo, o que faz 

com que grandes empresas se esforcem para desenvolver propagandas que possam ser 

veiculadas igualmente em vários países, mas, com a diversidade de crenças e 

comportamentos, nem sempre o resultado é positivo, e muitas mensagens e imagens 

precisam ser adaptadas conforme a localidade. 

Ainda segundo o autor (2005, p.35): 

 

O conceito por trás da atividade publicitária também evoluiu bastante 

desde o seu surgimento. Se até a metade do século XX a preocupação 

era apenas gerar vendas, hoje muita coisa mudou. O marketing atual 
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tem o seu foco voltado para o cliente, visando à satisfação de suas 

necessidades e desejos, no longo prazo. 

 

Na publicidade, a noção de marketing engloba todas as atividades comerciais 

referentes ao andamento de mercadorias e serviços, desde a fabricação até o seu consumo 

final. Os profissionais que atuam na área são responsáveis por pesquisar as tendências do 

mercado, necessidades e interesses do consumidor, inteirar-se da produção e distribuição 

do produto, além de orientar o consumidor sobre como consumir a mercadoria adquirida. 

Nesse sentido, existe o plano de marketing, e um desses modelos é constituído por seis 

etapas: 1) Pesquisa de mercado: reúne informações mercadológicas para se tomarem 

decisões baseadas em fatos; 2) Planejamento do produto: desenvolve-se um produto que é 

conveniente às necessidades do consumidor; 3) Fixação de preços: implementam-se 

conforme os custos e fatores do mercado; 4) Propaganda: expõe o produto, torna-o 

conhecido e atinge o consumidor; 5) Promoção de vendas: apresenta o produto ao 

consumidor através de atividades auxiliares de venda; 6) Distribuição do produto: 

disponibiliza o produto ao consumidor. 

 Podemos ainda mencionar outra concepção, que também tem a ver com 

publicidade, a do merchandising. Merchandising é uma atividade que engloba tanto a 

preparação do produto para ir à venda quanto atividades promocionais em pontos de 

venda e verificação dos melhores locais para se posicionarem os produtos. Nas palavras 

de Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009, p.30): “O marketing define o que e onde vender. O 

merchandising, como e por que vender”. Assim, o merchandising tem a tarefa de 

persuadir o público-alvo levá-lo a consumir determinado produto. Geralmente, a 

atividade do merchandising aparece em novelas ou programas de TV, onde as emissoras 

vendem um espaço para as empresas veicularem seus produtos como uso habitual dos 

personagens ou apresentadores. 

 Com a concorrência entre as marcas no mercado, a publicidade, muitas vezes, 

alia-se a recursos variados, como a promoção de vendas, que contribui para acelerar as 

vendas, implantar novas razões de consumo, reativar as vendas de um produto em 

declínio, promover um novo produto, entre outros.  

A elaboração de uma publicidade exige de seus profissionais inteligência e 

criatividade, sobretudo quando se trata de campanhas publicitárias. Uma campanha 

publicitária é aquela que traz um mesmo planejamento e tema, entretanto, cada peça deve 

ter um destaque, alguma característica própria, que chame a atenção do consumidor. As 
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campanhas podem ser classificadas em institucionais: quando o objetivo inicial não é a 

venda imediata, mas a constituição de uma imagem favorável a uma 

marca/produto/instituição pública ou privada; de lançamento: quando visam divulgar um 

produto inédito; promocionais: quando buscam expor as qualidades e vantagens de um 

produto/marca em pontos de venda; de relançamento: quando informam e reafirmam os 

pontos positivos da marca/produto; de sustentação: quando o objetivo é o de manter nos 

veículos de mídia os produtos/marca já existentes no mercado; de vendas: quando o 

objetivo principal é a venda, e, para isso, recorrem às ofertas, liquidações, fáceis 

condições de pagamento etc. 

A publicidade, em geral, faz uso de elementos visuais, como as cores, que 

influenciam e motivam o consumidor. A linguagem da cor, além de ser um dos 

componentes para a construção da identidade visual de uma marca/ instituição, é “[...] um 

meio atrativo que atua sobre o subconsciente dos consumidores, permitindo sua utilização 

alinhada com os objetivos estratégicos dos produtos e das empresas” (BASTOS; 

FARINA; PEREZ, 2006, p.2).  

Nos anúncios publicitários, os especialistas de imagens precisam adequar as cores 

conforme os objetivos da propaganda e o produto que a marca oferece. Para Bastos, 

Farina e Perez (2006, p.153), 

 

O poder de fixar a atenção e conseguir do consumidor uma rápida 

assimilação da mensagem está ligado intimamente à simplicidade da 

imagem, à sua precisão, ao destaque dado ao fator que mais interessa. 

Isto é, realçar e dar foco onde se centraliza a ideia que se pretende fixar. 

A cor mais forte nesse local, ou só utilizada nesse setor dentro de um 

campo neutro, tem a capacidade de ser um vigoroso estímulo produzido 

na retina e que possivelmente tem a maior probabilidade de retenção. 

 

Em outras palavras, um anúncio publicitário deve ter uma linguagem gráfica que 

sensibilize o receptor e cores harmônicas no local focalizado para captar sua atenção. 

 Por meio de estudos já consagrados, pesquisadores e especialistas buscaram 

interpretar as sensações e significados psicológicos das cores na comunicação e chegaram 

a algumas asserções, consideradas, hoje, fundamentos básicos. Em várias culturas, a cor 

branca é usada para neutralizar e purificar, significando paz, tranquilidade, liberdade, 

limpeza. A cor preta corresponde à escuridão, sombras, nebulosidade, na nobreza, remete 

à elegância, e apesar de ser uma cor expressiva e angustiante, se combinada com certas 

cores, propicia um efeito agradável. A cor cinza é obtida através da mistura do branco 

com o preto e simboliza sabedoria e seriedade. A cor vermelha possui muitos 
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significados, como a proibição e a revolução, festividades, energia, emoção, 

agressividade, fraternidade, paixão, sensualidade etc. A cor amarela sugere alegria, 

espontaneidade, dinamismo, iluminação, conforto. A cor verde está conectada à calmaria, 

equilíbrio, natureza, juventude, esperança. A cor azul indica inspiração, confiança, 

fidelidade, simpatia, sofisticação, e é utilizada para expressar a sensação de temperaturas 

frias. A cor marrom está associada à melancolia; a cor rosa ao encanto, inocência e 

feminilidade; a prata à modernidade e tecnologia; a dourada à fama, glamour, mas 

também à religiosidade; a laranja à euforia e à tentação (Cf. GUIMARÃES, 2000). 

 Assim como a maioria dos anúncios impressos, as peças publicitárias criadas para 

a televisão almejam o destaque do produto e têm o objetivo de vendê-lo; e entretanto, a 

propaganda televisiva lida com o desafio do tempo e do prazo, já que o anunciante tem de 

prender a atenção do telespectador por aproximadamente 30 segundos, nos parâmetros 

atuais. De acordo com Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009), o anúncio para a TV tem de ser 

“agressivo, rápido, persuasivo e objetivo”, pois assim conseguirá ter a atenção do 

telespectador e fará com que seja lembrado no momento da compra, por ser original e 

marcante. Sugere-se que esses anúncios mostrem muitas imagens, envolvam histórias, 

sonhos, fantasias e, se necessário, palavras, para explicar o que as imagens representam 

na situação. Segundo estudos de Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009), as peças publicitárias 

de TV que começam mostrando um problema, depois adicionam o produto para resolver 

o problema e, ao fim, provam a solução, convencem quatro vezes mais o consumidor do 

que propagandas que se limitam a divulgar o produto. 

  Assim, para um anúncio publicitário de TV ser bem-sucedido, os profissionais de 

planejamento e produção das propagandas levam em conta alguns fatores, que são 

considerados eficazes, como a presença de celebridades, apresentadores, atores; 

utilização de um mesmo personagem, motivo, ideia, por vários anúncios, modificando a 

apresentação, mas mantendo um núcleo central; demonstração do produto durante o 

anúncio; uso de jingle, música, trilha sonora; utilização de uma história para transmitir a 

mensagem do anúncio; elemento visual, como um desenho, figuras, ângulo do produto, 

expressão do apresentador; utilização de frases ou expressões de rápida memorização. 

Além dos meios impressos e da TV, há outro meio em que a publicidade é 

exposta: os outdoors. Nos outdoors, as imagens devem ser simples e as mensagens curtas 

e diretas, pois como esse meio é bastante observado quando as pessoas estão em 

movimento, seja em um carro, ônibus ou andando, elas não irão deter-se a detalhes 

complexos.  
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Através da internet e dos avanços tecnológicos, as estratégias de marketing 

procuram cada vez mais utilizar o ambiente online para veicular as peças publicitárias. 

Para os autores Garcia, Júnior e Sant´Anna (2009, p.257): 

 

[...] esse ambiente está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, 

tornando-se uma ferramenta muito útil para o trabalho, a diversão, a 

informação e o comércio. É nesse último ponto que se torna essencial 

que o publicitário e profissionais de marketing tenham entendimento 

dessa rede. 

 

Dentre os formatos mais comuns de anúncios na rede estão os sites de busca, web 

banner, e-mail marketing e website. As páginas dos sites de busca são compostas por um 

campo de pesquisa, que tem como critério a inserção e busca por palavras, em que a 

publicidade ocorre com base no patrocínio das palavras, através das quais o internauta 

obterá, além das informações pesquisadas, um conteúdo publicitário. O web banner, 

considerado um dos primeiros modelos virtuais, é semelhante à publicidade tradicional e 

funciona utilizando uma área de um site para expor um anúncio. O e-mail marketing é 

uma forma prática de anunciar uma publicidade através do e-mail, porém não se trata de 

qualquer mensagem publicitária para um cliente, mas, sim, de informações e propagandas 

para clientes já cadastrados na base de dados do anunciante; de mensagens com o 

objetivo de aprimorar o contato da empresa com seus consumidores antigos ou recentes; 

ou mensagens com o objetivo de adquirir novos consumidores, com um link na 

publicidade para uma compra virtual. Uma das vantagens do e-mail marketing é o baixo 

custo da execução, no entanto, esse tipo de mensagem publicitária também possui 

desvantagens, como ser vista como spam, corrente, golpe, vírus etc. Outra opção é o 

website, que é o ambiente virtual de uma empresa, uma representação da empresa para o 

público-consumidor. Um website deve, portanto, ser bem organizado, conter 

especificidades dos produtos, links e ferramentas necessárias para transições online, pois 

fará com que o público tenha uma imagem positiva da empresa/marca.  

Como já retratamos, um dos objetivos da publicidade é o de vender um produto ou 

mesmo uma marca. Segundo Oliveira (2010), a publicidade aliada ao marketing utiliza 

técnicas de vendas e anúncios dinâmicos, a fim de levar os clientes aos seus respectivos 

objetivos: geralmente, a efetuação das compras.  

A publicidade, ao atuar com mensagens positivas, fantasias, sensações de sonhos, 

sucesso, bem-estar, segurança, tranquilidade, prazer, entre inúmeros elementos 

estimuladores, desperta a atenção do público e o faz “necessitar” de determinado produto. 
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É nesse contexto que Severiano (2007) complementa os estudos da área ao tratar do 

mito
21

, proposto por Barthes, e conclui que “[...] grande parte da publicidade 

contemporânea se baseia na „fala mítica‟” (p.252). A autora afirma que o mito produzido 

pela publicidade, apesar de mostrar-se em sua forma (significante), está sempre amparado 

por um conceito (significado), que é constituído pela marca, ou seja, a marca é o que cede 

o significado ao produto, pois sem a marca o produto é pura materialidade, expressa 

somente o seu valor de uso. Porém, como o produto se sobressai, justamente por seu 

valor diferencial, o que a publicidade faz é extrair o sentido original do produto, o 

processo histórico de produção, e, como signo vazio, implementa uma outra significação, 

que proporciona realização, poder, status, satisfação etc. Assim, como se refere a uma 

fala mítica, “esses valores agregados dão ao consumidor a impressão de pertencerem, 

“naturalmente”, ao produto” (SEVERIANO, 2007, p.253). 

Para Sandmann (2000), vender um produto é função da linguagem da propaganda, 

mas não somente quando utiliza marcas linguísticas típicas, como períodos 

interrogativos, verbo no modo imperativo, pronomes pessoais e possessivos de 2ª pessoa, 

vocativos, pronomes de tratamento, pois a persuasão pode estar presente sem essas 

marcas tradicionais. O autor ainda diz que a linguagem da propaganda, para sua função 

estética ou poética, se vale de paronomásia, rima, ritmo, aliteração, toda sorte de jogos 

com palavras. 

Conforme aponta Eco (2000, apud SANDMANN, 2000, p.47): 

 

A técnica publicitária, nos seus melhores exemplos, parece baseada no 

pressuposto informacional de que um anúncio mais atrairá a atenção do 

espectador quanto mais violar as normas comunicacionais adquiridas (e 

subverter, destarte, um sistema de expectativas retóricas). 

 

O que Eco salienta neste trecho é que a publicidade acredita captar a atenção do 

espectador se aplicar em seus textos uma linguagem que nem sempre corresponde à 

norma culta, por exemplo, ou às máximas conversacionais que orientam as relações 

cotidianas. Exploram-se desvios, invenções, como um léxico criado, formação de novas 

palavras, gírias etc. 

Nesse sentido, Sandmann (2000, p. 51) entende que: 

 

Para vender o produto ou o serviço eles usam os meios considerados 

mais adequados, os que mais eficientemente atingem o alvo. Se griffe é 

                                                           
21

 Segundo Barthes (1993) apud SEVERIANO (2007, p.251), o mito é “uma fala roubada e restituída [...]”. 
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mais chique, mais requintado, mais exótico do que marca, griffe vai ser 

usado. 

 

A partir destas afirmações, consideramos que as alterações de linguagem na 

publicidade ocorrem pois o campo pressupõe gêneros que permitem mobilizações 

linguísticas, criações, ideias singulares, jogo com palavras, ainda que, muitas vezes, não 

condigam com as regras estabelecidas previamente em outras instâncias. Talvez essa 

“subversão” seja mesmo a marca de um modo de dizer legitimador da cumplicidade 

pretendida com o consumidor. Meurer (2005), ao tratar de gêneros, traz uma citação 

bastante significativa de Fairclough em que designa gênero como “um conjunto de 

convenções relativamente estável [...]” (p.81). Ou seja, todo gênero, apesar de possuir um 

modelo, uma estrutura estável, está sujeito à mobilidade, como os gêneros que 

configuram o discurso publicitário, que têm estruturas estabilizadas que os definem, 

porém, permitem variações e deslocamentos para constituir seus resultados, basicamente 

conquistar o público e torná-lo consumidor. 

Para impedir que a publicidade veicule conteúdos enganosos ou abusivos, nos 

anos 1980 foi implantado, no Brasil, o CONAR (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária), uma organização não-governamental que tem como 

objetivo promover a liberdade de expressão publicitária e tutorar as atividades 

constitucionais da propaganda comercial. O CONAR atua pautado por um Código de 

Autorregulamentação, desenvolvido pelo próprio conselho, e não age com multas ou 

punições, a organização tem como foco a ética na publicidade, monitorando e 

acompanhando anúncios publicitários veiculados na mídia para evitar exageros e reparar 

suas falhas. Quando o CONAR constata que um anúncio não está de acordo com as 

normas éticas, toma algumas medidas, como a imposição da alteração do anúncio ou 

suspensão de sua veiculação. 

A seguir, considerando o que pudemos observar sobre como funciona o discurso 

publicitário em diversos meios de comunicação, sua exploração do uso das cores, de 

estratégias de linguagem e persuasão, apresentaremos a metodologia da constituição do 

ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2011), inscrita no quadro teórico da Análise do 

Discurso de tradição francesa, a fim de fundamentar as análises das campanhas que 

referem o canal jornalístico como um produto, para o qual criam uma identidade. 
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5. Ethos discursivo 

 

No capítulo anterior, mencionamos que a publicidade trabalha fundamentalmente 

os expedientes de persuasão para conquistar o público e formar consumidores. Aqui, 

apresentamos a metodologia que permite analisar o ethos discursivo, adotando uma 

perspectiva que deriva da retórica tradicional, que considera que, para persuadir um 

coenunciador, o enunciador deve apoiar-se em outros motivos que não os estritamente 

racionais. Ou seja, a persuasão exige não somente a razão, a que se pode referir como 

logos, mas também que se desperte o desejo de crer (sentimentos, emoções) a que 

podemos referir como pathos, em consequência de o enunciador criar uma imagem 

favorável de si mesmo, o que corresponde ao ethos. 

Para Maingueneau (2011, p.19): 

 

[...] o discurso publicitário contemporâneo mantém, por natureza, uma 

ligação privilegiada com o ethos; ele busca efetivamente persuadir ao 

associar os produtos que promove a um corpo em movimento, a uma 

maneira de habitar o mundo. Em sua própria enunciação, a publicidade 

pode, apoiando-se em estereótipos validados,“encarnar” o que 

prescreve. 

  

 Em seus estudos sobre o ethos discursivo, Maingueneau (2011, p.13) retoma a 

definição de Aristóteles: 

 
Persuade-se pelo caráter [= ethos] quando o discurso tem uma natureza 

que confere ao orador a condição de digno de fé; pois as pessoas 

honestas nos inspiram uma grande e pronta confiança sobre as questões 

em geral, e inteira confiança sobre as que não comportam de nenhum 

modo certeza, deixando lugar à dúvida. Mas é preciso que essa 

confiança seja efeito do discurso, não uma previsão sobre o caráter do 

orador. 

 

De acordo com essa tradição, o ethos corresponderia a uma imagem que o orador 

faria de si próprio no momento da enunciação, podendo representar uma imagem que não 

seria uma identidade previamente estabelecida, mas algo criado e mostrado no momento 

da enunciação, com o intuito de persuadir o auditório. Em vista disso, o orador deveria 

utilizar três qualidades distintas para apresentar uma imagem positiva de si: a prudência 

(phronesis), a virtude (aretè) e a benevolência (eunoia). Logo, se seus argumentos fossem 

cautelosos (phronesis), parecessem dignos (aretè) e, se se apresentassem benevolentes 

(eunoia), o orador inspiraria confiança em seu auditório, contribuindo para a construção 
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de uma imagem positiva, um ethos ou um modo de ser ao qual aderir, nos termos de 

Maingueneau. 

No Dicionário de Análise do Discurso (2004, p.220), no verbete ethos, lemos: 

 

Termo emprestado da retórica antiga, o ethos designa a imagem de si 

que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência 

sobre seu alocutário. Essa noção foi retomada em ciências da linguagem 

e, principalmente, em análise do discurso, em que se refere às 

modalidades verbais da apresentação de si na interação verbal. 

 

Essa definição pode ser entendida como a imagem do enunciador construída no 

discurso, a imagem que o enunciador constrói de si no discurso. 

Para Amossy (2005, p.9): “Todo ato de tomar a palavra implica a construção de 

uma imagem de si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, 

detalhe suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si”. Ou seja, para a 

autora, todo discurso, quando é proferido, carrega uma imagem de si, o discurso expressa 

marcas de quem enuncia. Porém, não é necessário que o enunciador descreva suas 

habilidades, nem que revele suas características, pois o que se indiciar em sua fala sobre 

sua cultura, seus conhecimentos e costumes é suficiente para constituir uma 

“representação” de sua pessoa. Embora o ethos seja ligado diretamente ao ato da 

enunciação, é possível que o coenunciador construa também um ethos do enunciador 

antes mesmo que ele diga algo. Assim sendo, Maingueneau (2011) propõe a compreensão 

de duas dimensões: o ethos discursivo e o ethos pré-discursivo. Enquanto o ethos 

discursivo é a imagem de si construída no desenrolar de uma enunciação, o ethos pré-

discursivo é caracterizado por uma imagem do enunciador delimitável antes mesmo que 

ele enuncie, conforme valores e práticas de uma dada comunidade discursiva, conforme 

os imaginários que nela se instituem. Porém, essas diferentes dimensões não deixam de se 

relacionar: o ethos pré-discursivo pode ou não ser certificado pelo ethos discursivo; e/ou 

o ethos discursivo pode fazer uma reformulação da imagem inicialmente formada. 

Mais detalhadamente, conforme a teoria, o ethos resulta da interação entre o ethos 

pré-discursivo, o ethos mostrado, de elementos do texto, ao enunciar, e o ethos dito 

(verbalizado diretamente). Segundo Maingueneau (2011, p.18): 

 

A distinção entre ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de 

uma linha contínua, uma vez que é impossível definir uma fronteira 

nítida entre o “dito” sugerido e o puramente “mostrado” pela 

enunciação. O ethos efetivo, construído por tal ou qual destinatário, 

resulta da interação dessas diversas instâncias (grifos originais). 
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Assim sendo, o autor nos apresenta um diagrama com a dinâmica de construção 

de imagens e imaginários que se articulam produzindo efeitos de sentido, tal como o 

processo de incorporação do espectador, instituído como coenunciador, se põe a 

funcionar.  

 

                                                      ethos efetivo 

  

             ethos pré-discursivo                               ethos discursivo 

              

                                                                       ethos dito                  ethos mostrado 

 

estereótipos ligados aos mundos éticos  

 

As flechas duplas indicam que há interação (MAINGUENEAU, 2011, p.19). 

 

De acordo com o esquema retratado acima, consideraremos que o ethos pré-

discursivo corresponde à imagem que o coenunciador faz do canal, com base em outros 

aspectos que não a enunciação dessas peças publicitárias; o ethos discursivo é a imagem 

que o enunciador (Globo News) faz de si nos momentos em que enuncia, e que é 

composto pelo ethos dito, que é o modo como o canal Globo News apresenta seu 

jornalismo ao espectador, neste caso, corresponde às peças publicitárias, e pelo ethos 

mostrado, que é aquilo que o canal Globo News mostra em seus enunciados jornalísticos. 

E todos esses elementos estão relacionados aos estereótipos ligados aos mundos éticos, 

que se relacionam, neste caso, com as condutas e comportamentos que o jornalismo 

supostamente deve ter no mundo, principalmente no que se refere à deontologia e aos 

códigos de ética decorrentes. 

Segundo essa formulação teórica, a noção de ethos está associada a uma voz, a um 

tom, a um fiador que contribui à enunciação escrita ou oral um caráter, correspondente a 

traços psicológicos, e uma corporalidade, correspondente a uma constituição física, e a 

partir dessas representações estereotípicas, avaliadas positivamente ou negativamente, 

contribui para confirmar ou modificar o vetor semântico da enunciação. 

Ainda segundo essa proposta, através do ethos, o coenunciador está convocado a 

um lugar, inscrito na cena da enunciação que o texto implica. Esse modelo de abordagem 
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da maquinaria discursiva é composto por três cenas mutuamente implicadas: cena 

englobante, cena genérica e cenografia. A cena englobante refere-se ao tipo de discurso 

(publicitário, administrativo, filosófico etc.); a cena genérica corresponde ao gênero em 

que o tipo de discurso toma forma (editorial, guia turístico etc.), e quanto à cenografia, é 

a cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado. 

Nas duas campanhas que nos propusemos a analisar – “Nunca” e “Informação é 

vital” – podemos examinar essas três cenas da enunciação. Em linhas gerais, podemos 

dizer que a cena englobante refere-se ao discurso publicitário; as cenas genéricas das 

campanhas correspondem a vídeos, anúncios impressos, peças para mobiliários 

urbanos/bancas e vinhetas; e a cenografias das peças publicitárias, que giram em torno de 

um ritmo poemático, com jogo de palavras e rimas, serão especificadas nas análises 

seguintes. 
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6. Análises 
 

Neste capítulo, analisamos as campanhas publicitárias “Nunca” e “Informação é 

vital”, conforme a metodologia que permite depreender um ethos discursivo, com vistas a 

compreender como é construída a identidade que se atribui ao jornalismo da Globo News. 

Também faremos uma breve análise sobre vinhetas do canal e outras peças publicitárias 

que circulam nos intervalos da programação do canal Globo News, que entendemos 

serem constitutivas do ethos mostrado. 

 

6.1 Campanha “Nunca” 

 

O vídeo da campanha “Nunca” tem como cenografia uma sequência de imagens 

do dia a dia de jornalistas e desafios da profissão, juntamente com enunciados projetados 

que enfatizam os afazeres desses profissionais, como uma espécie de regra: “Nunca 

ignorar. Nunca se acomodar. Nunca relaxar. Nunca descansar. Nunca desistir. Nunca se 

intimidar. Nunca fraquejar. Nunca subestimar. Nunca deixar barato. Nunca cochilar. 

Nunca desligar”. 

No vídeo, observamos como características da cenografia jornalistas caminhando 

pelas ruas com câmeras e equipamentos para a gravação de uma reportagem; jornalistas 

em escritórios escrevendo textos em computadores; jornalistas se preparando para entrar 

no ar e apresentar os programas; jornalistas construindo notícias em diversos locais; os 

obstáculos e erros do repórter ao cobrir um fato na rua; diretores orientando 

apresentadores e repórteres.   

 Os três anúncios impressos têm como cenografia imagens de olhos abertos, em 

uma dimensão ampliada, com enunciados semelhantes ao do vídeo:  

 

1) “Nunca subestimar. Nunca superestimar. Nunca esquecer. Nunca fraquejar. Nunca 

desanimar. 24 horas. A todo instante. Por todos os ângulos” (Fig. 11); 

 

2) “Nunca ignorar. Nunca deixar para lá. Nunca desistir. Nunca escolher um lado. Nunca 

se intimidar. 24 horas. A todo instante. Por todos os ângulos” (Fig. 12); 

 

3) “Nunca esconder. Nunca descansar. Nunca se acomodar. Nunca bobear. Nunca deixar 

de lado. 24 horas. A todo instante. Por todos os ângulos” (Fig. 13) 

https://www.youtube.com/watch?v=SbuHzjAtTkk


65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira observação que fizemos diz respeito às similaridades sintáticas entre 

os enunciados do vídeo e dos anúncios impressos: o advérbio de negação nunca, em 

todos os enunciados, precede o verbo e o modifica, intensificando a ação. Ou seja, esta 

campanha publicitária, ao trazer estes enunciados específicos, que sugerem um ritmo 

poemático, com jogo de palavras e rimas, com reiterações cadenciadas
22

, possui como 

propósito, segundo o funcionamento do discurso publicitário (a cena englobante em 

questão), persuadir o coenunciador e fazê-lo crer que a Globo News e seus jornalistas de 

modo algum desconsideram os fatos, falham ou param de produzir notícias. A 

publicidade produz para o canal o ethos de um jornalismo competente e incessante, que 

está sempre descobrindo notícias importantes, nunca mente para o público, sempre 

mostra a verdade dos acontecimentos, e implicitamente apresenta seu objetivo: vender o 

jornalismo Globo News. 

                                                           
22

 Não discutiremos a qualificação de poemático aqui, pois foge de nosso escopo. Em todo caso, a título de 

circunstanciar o uso que fazemos, consideremos o vocábulo grego Ποiêmαtikós como referência para a 

designação de uma estrutura formal que se põe como distinta do fluxo orgânico da fala ou da escrita mais 

informativa ou explicativa. Uma estrutura poemática é circular, não-linear; exige que as palavras recaiam 

umas sobre as outras com repercussões sonoras ou gráficas que produzem sentidos menos afeito ao 

inteligível e mais voltados à mobilização do sensível, de caráter fundamentalmente patêmico. 

Fig. 11: Campanha Nunca Fig. 12: Campanha Nunca 

Fig. 13: Campanha Nunca 
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 Podemos notar também que os enunciados da campanha estão apoiados em duas 

cenografias distintas. No vídeo, a cenografia é composta por imagens do dia a dia de 

jornalistas e desafios da profissão, enquanto as dos anúncios são compostas por um olho 

aberto em dimensão ampliada. O olho aberto pode estar associado ao enunciador Globo 

News, que assume o ethos de um jornalismo eficiente e incessante porque tem olhos para 

ver a realidade, o cotidiano, exprime que está “olhando” os fatos que estão ocorrendo e 

que não para de produzir notícias – um saber sobre o real –, que “não desliga” (de acordo 

com seu posicionamento privilegiado, tecnicamente amparado, reiterado nos slogans, 

como vimos). Percebe-se também que em cada anúncio há um tipo de veículo dentro de 

cada olho: no primeiro, um caminhão sobre terra; no segundo, um navio sobre água; no 

terceiro, um satélite de comunicação, o que remete à ideia de que o canal de notícias está 

presente em várias superfícies do globo para informar o público dos acontecimentos de 

quaisquer escalas. 

 

6.2 Campanha “Informação é vital” 

 

A campanha “Informação é vital” é composta por dois vídeos, de trinta segundos 

cada, um que compara informação a água, e outro a comida.  

O vídeo que compara informação a água tem como cenografia várias imagens 

associadas à água, juntamente com a locução dos enunciados: “Se for só uma gotinha, 

não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um 

perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá pra confiar. E se não chegar 

até você, é inútil. Informação é que nem água: vital”.  

Mais uma vez, o que referimos por estrutura poemática se formaliza em frases 

curtas, com uma organização frasal que reitera o raciocínio /se x, então y/, apoiadas em 

cenas validadas, isto é consagradas, socialmente por um saber proverbial que conduz a 

uma asserção final inquestionável: sem informação sobre a realidade não é possível 

sobreviver, morre-se. 

A primeira imagem do vídeo exibe um fundo de um recipiente de vidro sendo 

enchido com água, emergindo o som do fluxo do líquido e, logo após, de um ângulo 

superior, o recipiente inteiro, sobre uma mesa de madeira. A terceira imagem, um gargalo 

de garrafa destilando uma única gota de água, e a quarta, um rosto com olhos fechados e 

boca aberta recebendo a gota, vem acompanhada da locução do enunciado “Se for só uma 

gotinha, não sacia”, com um efeito sonoro de drama/suspense, que permanece até o fim 

https://www.youtube.com/watch?v=hhCpmCA4Qwg
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do vídeo. Do ponto de vista da informação, este enunciado reproduz o discurso de que um 

trecho noticioso, um conteúdo pequeno com poucas palavras, não dará sustento à mente 

de uma pessoa, não a saciará intelectualmente. A peça publicitária mostra, através desse 

discurso textualizado, que as informações do canal não são pequenas, produzindo um 

ethos de quem opera com conteúdos informativos significativos. 

As duas imagens seguintes são de inúmeras gotas de água, como uma 

circunstância chuvosa, com a locução do enunciado “Se for demais, afoga”. Ao tratar da 

informação, este enunciado textualiza o discurso de que informação em excesso é 

supérflua e mesmo sufocante. Com isso, a mensagem publicitária sugere que as 

informações da Globo News não abusam dos conteúdos a ser noticiados, não exageram, 

produzindo um traço ético de moderação e equilíbrio. 

Logo aparece uma cachoeira poluída com lixos e espumas brancas, com o 

enunciado “Se está contaminada, não serve”. Quando se diz que uma informação está 

“contaminada” significa que é uma informação falsa, possivelmente sem isenção, que não 

terá utilidade para conhecer a realidade. A partir desse discurso textualizado, a peça 

publicitária produz para o canal Globo News um traço ético de verdadeiro e útil.  

O enunciado “Se não analisar, é um perigo” é pronunciado juntamente a duas 

imagens, em que um equipamento com lupas analisa uma gota de água e faz 

transparecerem suas particularidades, ampliadas e detalhadas. Sabe-se, conforme a 

deontologia do campo, que uma informação sempre deve ser averiguada antes de ser 

noticiada, com esse discurso textualizado; assim, o traço ético criado para a Globo News 

é o de analítica, que examina de maneira minuciosa as notícias, observa detalhes, 

preocupa-se com a profundidade e a complexidade das informações que serão noticiadas. 

Aos quinze segundos do vídeo, a imagem é a de um copo comum de vidro 

completo com água, sobre uma mesa de madeira. Neste frame, é utilizada uma técnica 

chamada time lapse, em que várias imagens são disponibilizadas em um mesmo segundo, 

reproduzindo a sensação de um aceleramento do tempo. Assim, o copo que no início da 

imagem estava cheio d‟água, vai se esvaziando, conforme a locução “Se não usar, 

evapora”. Com base no enunciado de que a informação “evapora” quando ela não está em 

uso, é esquecida, apagada, ocultada; indica-se que a Globo News dá informações que 

estarão sempre em uso pelos coenunciadores, pois o canal produz informações 24 horas, 

um traço ético de circulação constante, incessante. 

A imagem seguinte é a de um escoamento de água em um local misterioso, com o 

enunciado “Sem conhecer a fonte, não dá pra confiar”. Sabe-se que nem sempre 
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jornalistas assistem a um acontecimento em primeira-mão, por isso necessitam das fontes 

jornalísticas, que podem ser pessoas, entidades, dados, documentos escritos ou 

audiovisuais. A partir disso, sugere-se, neste frame, que a Globo News busca fontes de 

qualidade, que acumulam reputação, credibilidade e sensibilidade para o interesse 

público, produzindo um ethos de confiança. 

A seguir, as imagens são de um recipiente de vidro com água despencando no ar e 

se rompendo no chão, com o enunciado “E se não chegar até você, é inútil”. Constrói-se 

com esse enunciado multimodal a importância de uma informação: se ela não atingir uma 

pessoa, ou uma comunidade, ela não terá valor significativo, ela não existirá. Através 

desse discurso textualizado, a Globo News se mostra como produtora de informações 

úteis porque chegam com facilidade até o público (seja por TV, site, aplicativo para 

celular etc.), estabelecendo, assim, um ethos de alcançável e acessível. 

O enunciado “Informação é que nem água: vital” encerra o vídeo e é pronunciado 

ao longo de três imagens que vão se sucedendo: um copo de vidro sendo enchido com 

água, uma torneira aberta escoando água e plantas sendo irrigadas. Nesse último 

enunciado, a Globo News evoca um ethos de essencialidade, um jornalismo fundamental 

para a vida de um ser humano porque se oferece na justa medida, assim como a água que 

escoa da torneira e que irriga as plantas. 

O vídeo que compara informação com comida tem como cenografia imagens 

associadas a refeições e alimentos, e traz simultaneamente a locução dos enunciados: “Se 

não for fresca, não serve. Sem conteúdo, não sustenta. Muito rebuscada, complica. Se não 

cheirar bem, é melhor investigar. Se não acrescenta, você deixa de lado. Sem bom senso, 

não é levada a sério. E quando é feita por quem entende, você vê logo a diferença. 

Informação é que nem comida: alimenta”. 

O vídeo se inicia com várias imagens que se sucedem, capturadas de um ângulo 

superior: a primeira imagem corresponde a uma mão adicionando molho/tempero em 

uma refeição típica brasileira: arroz, feijoada e couve; em seguida, uma mão direita 

adicionando queijo ralado em um prato de sopa; na terceira, um pedaço de pizza sendo 

colocado em um prato; na quarta imagem, uma mão feminina fincando o garfo em uma 

salada de alface; na seguinte, uma mão despejando molho de soja sobre um prato com 

yakissoba. Após a sucessão dessas imagens, ocorre a locução do primeiro enunciado “Se 

não for fresca, não serve” juntamente a uma imagem de frutas cítricas murchando e 

embolorando. O mesmo efeito sonoro de drama/suspense que compõe a peça que 

homologa informação a água aparece nesse instante e permanece até o fim do vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_2EnllNf2k


69 
 

Neste enunciado, uma informação fresca corresponde a uma informação recente, que 

acaba de acontecer e ser noticiada, e induz-se à ideia de que o que a Globo News faz é 

dar uma informação recente, que oferece a seus coenunciadores informações sempre 

novas e urgentes para seu público, produzindo um traço ético de atualidade, sintonia com 

o tempo vivido. 

A imagem seguinte é a de um homem observando um pastel mordiscado sem 

recheio, com a locução do enunciado “Sem conteúdo, não sustenta”, referindo-se, 

metaforicamente, a quando uma informação não tem um conteúdo adequado, não gera 

conhecimentos ao coenunciador. Assim, a partir desse enunciado multimodal, a Globo 

News aparece como tendo informações com conteúdos significativos, capazes de 

sustentar seu consumidor, apresentando um ethos de fortalecedora e saciante. 

A imagem seguinte é a de duas mãos com talheres especiais tentando prensar uma 

porção de escargots, com o enunciado “Muito rebuscada, complica”. Ao divulgar uma 

notícia, a mídia jornalística deve se importar em expor os fatos de uma forma 

descomplicada, para qualquer coenunciador entender rapidamente o que está sendo 

transmitido. Apoiada nesse discurso que se desdobra da deontologia do campo, produz-se 

para a Globo News um ethos de simplicidade, ao se sugerir que suas notícias não são 

exageradas, a ponto de dificultar o consumo de seu público. 

O enunciado “Se não cheirar bem, é melhor investigar” é pronunciado juntamente 

a uma imagem de um homem averiguando um recipiente com alimento que estava na 

geladeira. Quando uma informação chega até o coenunciador e não parece ser confiável, 

aconselha-se investigar suas fontes. Nesse enunciado, a Globo News evidencia-se como 

um fornecedor que antes de divulgar uma notícia analisa as fontes, produzindo-se, assim, 

um traço ético de fidedignidade e segurança. 

A imagem seguinte é a de uma pessoa retirando a decoração de ervas de um prato 

com risoto, com a locução do enunciado “Se não acrescenta, você deixa de lado”. Quando 

a informação não tem clara função de fortalecer o que se oferece, perde o interesse. A 

Globo News aparece, então, como fornecedora que demonstra preocupação em divulgar e 

noticiar informações que acrescentem algo, que têm função, criando um ethos de 

utilidade e de enriquecimento. 

O enunciado “Sem bom senso, não é levada a sério” é pronunciado em conjunção 

com a imagem de uma torre de camarões que traz em seu topo fogos de artifício. A 

expressão “bom senso” está ligada a questões de sabedoria e prudência, sugerindo que a 

Globo News entende que, se não for prudente, não terá valor, portanto suas informações 
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são dignas e corretas, na medida adequada ao consumo, evocando-se, com isso, um traço 

ético de sensatez. 

A seguir, a locução do enunciado “E quando é feita por quem entende, você vê 

logo a diferença” é manifestada em conjunção à imagem de dois pratos brancos com ovos 

fritos; no prato esquerdo o ovo está aparentemente bem-feito, enquanto o do lado direito 

está com um aspecto asqueroso. Neste enunciado, a Globo News afirma que possui 

jornalistas competentes que sabem fazer e divulgar notícias excelentemente, produzindo 

um ethos de neutralidade do saber disciplinar e eficácia. 

O último enunciado – “Informação é que nem comida: alimenta” – é proferido ao 

longo de uma imagem com legumes em movimento e de várias imagens de bocas 

mastigando/ingerindo alimentos. Produz-se o sentido de que o que é produzido ou 

reproduzido pela Globo News são informações que ampliam o conhecimento do público, 

acrescentam conteúdos, desenvolvem inteligências, nutrem a mente das pessoas, criando 

um ethos de essencialidade e obrigatoriedade. 

A estrutura poemática, com cadência rítmica e reiteração da fórmula /se x, então 

y/ é retomada também nesta peça e também aqui conduz a um fecho que dá a ver a 

imprescindibilidade da notícia que caracteriza esse jornalismo. 

As semelhanças encontradas entre os dois vídeos se dão porque, como fazem parte 

de uma campanha publicitária de sustentação, em que o objetivo é o de manter nos 

veículos de mídia o produto jornalístico já existente no mercado, tiveram um mesmo 

planejamento e tema. E essas semelhanças se produzem materialmente, no modo como 

língua e imagens se conjugam. Têm semelhanças sonoras, ambos têm um efeito sonoro 

de drama/suspense; locucionais, a locução é realizada pela mesma voz masculina; 

sintáticas, a constituição dos enunciados é parecida, a conjunção subordinativa 

condicional “se” aparece diversas vezes, indicando uma hipótese para o enunciado 

principal; semânticas, ambos utilizam metáforas (água/comida) para compararem coisas 

essenciais à informação. A linguagem utilizada nas propagandas não se vale de períodos 

interrogativos ou vocativos, como tão frequentemente ocorre na publicidade, a persuasão, 

neste caso, está presente em outras marcas, como na estrutura poemática a que nos 

referimos, que reitera com candência pregnante palavras e estruturas sintáticas, e somente 

nos últimos enunciados, que são fecho de raciocínio, asserções conclusivas, tanto no 

vídeo da água quanto no da comida. Assim, o objetivo da publicidade é conformado: 

vende-se o jornalismo da Globo News ao compará-lo com dois elementos vitais para a 

sobrevivência dos seres humanos. 
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Os anúncios impressos que fazem parte da campanha se intitulam: “Quanto mais 

interesses você tem, mais interessante você fica” (Fig. 16), “Fatos mudam a história. E 

saber tudo sobre eles pode mudar a sua” (Fig. 17) e “Informação é o cachorro no mato” 

(Fig. 18). Nos dois primeiros, ainda há outro texto, em cor branca, que enuncia: 

“Informação. Quando é bem-feita, dá vontade de ver mais. Quando é completa e 

aprofundada, leva você mais longe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro anúncio, o enunciador propõe que o coenunciador busque notícias, 

apreenda conteúdos significativos e mantenha-se sempre informado para ser uma pessoa 

interessante e culta. No segundo anúncio, pode-se compreender que muitos fatos que 

ocorrem no mundo são o substrato da história, em ocorrências memoráveis, e quando o 

coenunciador se dispõe a saber sobre estes fatos, ele carrega consigo um conjunto de 

informações que lhe possibilita dialogar com outros sobre diversos assuntos firmando 

posições sobre o que acontece. Nos dois enunciados há a utilização de pronomes, no 

primeiro, o pronome pessoal de tratamento “você” e, no segundo, o pronome possessivo 

“sua”, que finaliza o enunciado e acompanha o substantivo implícito “história”. Dessa 

Fig. 14: Campanha Informação é vital - 

Água 

Fig. 15: Campanha Informação é vital - 

Comida 

Fig. 16: Campanha 

Informação é vital – 

Impresso 

Fig. 17: Campanha 

Informação é vital – 

Impresso 

 

Fig. 18: Campanha 

Informação é vital – 

Impresso 
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forma, nos dois enunciados, o enunciador se dirige diretamente ao coenunciador, 

manifestando um ethos de simpatia e proximidade, que expressa preocupação com os 

saberes do coenunciador e de seu comportamento no mundo. 

O terceiro anúncio é apoiado em um discurso popular antigo: “estar no mato sem 

cachorro”, que tem o significado de desorientação, pois o cachorro é considerado um 

guia. O enunciado do anúncio publicitário retoma esse discurso e o atualiza: informação é 

crucial, assim como ter um cachorro no mato, que guiará o coenunciador, evocando-se aí 

um traço ético de essencialidade. 

As peças para mobiliários urbanos e bancas do Rio de Janeiro exibiam: “Uma 

informação puxa outra que puxa você” (Fig.19), “Torne-se indispensável” (Fig. 20) e 

“Informação é o cachorro no mato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro enunciado, o enunciador afirma que produz informações a todo o 

momento e, com isso, atrai o coenunciador, produzindo um ethos de constância e 

convicção. No segundo, “Torne-se indispensável”, o enunciador propõe que o 

coenunciador leia e assista às notícias com conteúdos significativos para se tornar uma 

pessoa interessante e imprescindível na organização social, manifestando um ethos de 

autoridade e proximidade, que expressa preocupação com os saberes do coenunciador e 

de seu comportamento no mundo. O enunciado “Informação é o cachorro no mato” já foi 

analisado anteriormente, pois também contempla um anúncio publicitário. É interessante 

notar que tenha sido repetido em outra cena genérica, materializado em mobiliário 

urbano: comunica-se, assim, com os transeuntes, isto é, com quem está em movimento na 

Fig. 19: Campanha 

Informação é vital – 

Mobiliário urbano 

 

Fig. 20: Campanha Informação é vital – Banca 
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“selva urbana”. Seria possível pensar no modo como a relação com o corpo dos passantes 

se estabelece numa metáfora para quem está enfrentando um ambiente hostil ou perigoso 

e recebe, ali, a informação de que é possível ter um guia. 

As quatro vinhetas, inspiradas nos títulos dos anúncios e peças, trazem os 

enunciados já analisados: “Uma informação puxa outra que puxa você” (Fig. 21), 

“Quanto mais interesses você tem, mais interessante você fica” (Fig. 22), “Informação é o 

cachorro no mato” (Fig. 23) e “Torne-se indispensável” (Fig. 24). As vinhetas possuem 

um mesmo design com um background preto e enunciados em caixa alta e imagens em 

vermelho, cores que compõem o logotipo da Globo News. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar, essas peças retomam os traços éticos do vídeos analisados 

e, como ocorre em campanhas publicitárias, apoiam-se umas nas outras, configurando a 

campanha de manutenção de uma imagem para o produto ou serviço: o jornalismo da 

Globo News como “uma luz na escuridão”, isto é, como uma condição necessária para a 

sobrevivência num ambiente em que não é fácil enxergar ou reconhecer as coisas. 

 

6.3 Breve análise de vinhetas e peças publicitárias que circulam na Globo News 

 

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

eram alternadas e circulavam após o encerramento de cada programa do canal, com os 

Fig. 21: Campanha Informação é vital – 

Vinheta 

Fig. 22: Campanha Informação é vital – 

Vinheta 

 

Fig. 23: Campanha Informação é vital – 

Vinheta 

Fig. 24: Campanha Informação é vital – 

Vinheta 
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enunciados: “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” (Figura 25). A partir destes enunciados, retomam-se 

os traços éticos comentados anteriormente, em alguns casos com slogans inteiramente 

repetidos, com os quais constrói-se para a Globo News um ethos de eficiência incessante, 

um jornalismo que noticia o que o coenunciador não sabe e passará a saber, que informa 

sobre a realidade com extrema dedicação ou, mais além, com obsessão por manter-se 

nesse pacto fundamental de sobrevivência –  está no ar 24 horas etc. 

As vinhetas têm o mesmo design das vinhetas da campanha “Informação é vital” 

analisadas acima, como um background preto e imagens e enunciados em vermelho, 

cores que compõem o logotipo da Globo News e produzem um efeito de suspense, 

tensão: esse padrão de cores é típico da advertência que se dá a ver irrompendo no escuro. 

Abaixo, algumas imagens das vinhetas que foram capturadas da TV com dispositivo 

próprio, pois não se encontram disponíveis na rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das próprias vinhetas do canal, nos intervalos comerciais circulam 

propagandas das marcas Renault, Nissan, Citroen, Honda, Jeep, Mitsubishi, Caixa 

Federal, Itaú, Emirates, Outlet Premium, Grupo Souza e Silva, Sistema de Ensino 

Positivo, Intelbras, Bradesco Seguros, Smart Fit, Targifor, Natura, Trivago, Asics, Crizal, 

entre outras. Empresas de grande porte, todas elas corporações transnacionais, de 

diferentes ramos de negócios, que avalizam o canal, se põem também como uma espécie 

de notícia sobre o que há no mundo e, assim, compõem o quadro do que se deve saber 

para seguir vivo. Isto é, entendemos que as peças publicitárias que circulam nos 

intervalos do canal contribuem para construir o ethos do jornalismo que configura a 

Fig. 25: Cinco vinhetas lançadas em 2014 
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Globo News. Assim também vemos, a partir desses anúncios, que os coenunciadores do 

canal são pré-determinados: a Globo News “fia” os discursos de essencialidade dessas 

marcas e constrói seus ethé para o público que tem acesso a essas marcas. 
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Considerações finais 

 

Adotar como córpus desta pesquisa campanhas publicitárias feitas para publicizar 

a imagem de um canal de jornalismo nos levou a considerar também o modo de execução 

da prática jornalística, a deontologia das mídias noticiosas, aspectos do ciberespaço, além 

de outros modos de dispersão dos discursos que circulam nessa esfera de difusão, como 

os que são provocados pelo funcionamento do WikiLeaks. Assim, pudemos notar que as 

informações estão se propagando de diversos modos e não necessariamente fiadas sempre 

por um canal jornalístico, que se vê instado a dialogar com toda essa circulação, e é nesse 

contexto que ocorre a relação da Globo News com o ciberespaço. De acordo com o que 

observamos, o site da Globo News (http://g1.globo.com/globo-news) possui 

características que se encaixam nos parâmetros constituintes do ciberjornalismo, 

propostos por Schwingel (2008), como a multimidialidade: há muitas imagens e vídeos e 

poucos textos; hipertextualidade: blocos de conteúdos e links; interatividade: a equipe de 

produção (jornalistas) pode interagir com os usuários respondendo perguntas, dúvidas 

etc., entre outros. As interações entre jornalistas e coenunciadores também podem ocorrer 

através das redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin) por mensagens ou 

hashtags. 

Embora alguns pesquisadores entendessem que o surgimento da internet parecia 

poder extinguir as atividades televisivas, de fato se constata que essa mídia (conjunto de 

dispositivos digitais em rede) não surgiu para arruinar a estrutura comunicacional já 

existente, mas, sim, tem poder para fortalecer e funcionar relacionada a ela. Conforme 

Cannito (2010, p. 17): “[...] a internet não vai eliminar a televisão, todas as mídias 

permanecem, interagem e se complementam”.  

Conforme a pesquisa que empreendemos, no que diz respeito ao WikiLeaks, 

constatamos que a organização ciberativista parece infringir os códigos de ética do 

jornalismo ao vazar informações sigilosas, mas como ela não se constitui como uma 

mídia jornalística propriamente dita, estas regras não se mantêm obrigatórias, apenas para 

os meios de comunicação tradicionais.  O que abre discussões sobre a relação entre 

informação e notícia ou, mais amplamente, sobre informação e comunicação, um objeto 

interessante para pesquisas futuras. 

Com as análises das campanhas publicitárias, verificamos que o ethos discursivo 

da Globo News é construído como um jornalismo eficiente e incansável, o que implica 

ser informativo, moderado, sensato, verdadeiro, útil, analítico, acessível, atualizado, entre 
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outros traços que reforçam esses semas fundamentais, constituindo um dado mundo ético: 

o da notícia bem colhida e logo distribuída, imprescindível que é. Estes traços éticos são 

apoiados em outros discursos que circulam no interdiscurso sobre canais de jornalismo, 

que podem ser inadequados, mentirosos, inúteis etc. Assim, vemos se instituir a 

identidade de um jornalismo eficiente e idôneo justamente porque há discursos em 

circulação sobre um mundo que exige que nos organizemos eficientemente entre muitas 

informações não idôneas. Opondo-se a isso, a Globo News se apresenta. 

Nas duas campanhas analisadas, pudemos observar seu objetivo: vender um 

jornalismo Globo News. Porém, em ambas as campanhas os objetivos não estão 

explícitos. Os enunciados da campanha “Nunca”, ao serem atualizados pela Globo News 

nos enunciados que veicula durante sua programação, promovem discursivizações que 

inspiram confiança, credibilidade e procuram fazer com que o coenunciador acredite que 

a Globo News e seus jornalistas de modo algum desconsideram os fatos, falham ou param 

de produzir notícias nem um segundo sequer. A campanha, ao produzir para o canal um 

ethos de jornalismo competente e obsessivo, que está sempre cobrindo notícias 

relevantes, que nunca mente para o público porque sempre mostra a verdade dos 

acontecimentos conforme a qualidade de suas práticas e de suas fontes, também pretende 

vender esse produto, que é um jornalismo veiculado em um canal de TV pago. O que 

abre para discussões sobre direito à informação e informação privilegiada: quem tem 

acesso a esse jornalismo, afinal? Isso renova o debate sobre a deontologia do campo e 

certamente merece aprofundamento em pesquisas futuras. 

Na campanha “Informação é vital” também se formula de forma não declarada o 

objetivo de venda do jornalismo. Nos dois vídeos desta campanha, somente nos últimos 

enunciados, a informação é comparada a dois elementos vitais para a sobrevivência dos 

seres humanos, o que se entende como persuasão para sustentar o discurso de que a 

informação do jornalismo Globo News é essencial. 

Nesse sentido, Severiano (2007), ao se basear no conceito do mito proposto por 

Barthes, afirma que a publicidade produz um mito que se mostra em sua forma 

(significante), mas que está sempre amparado por um conceito (significado), que é 

constituído pela marca, ou seja, a marca é o que cede o significado ao produto, conforme 

já citamos no capítulo 4. 

A partir dessas postulações, constatamos que a publicidade produzida para o canal 

de jornalismo Globo News reproduz enunciados que se apresentam em sua forma 

(significante) mas que só são legitimados quando consideramos que estão amparados 
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pelos discursos jornalísticos da Globo News (significados), que constituem novos 

significados e cedem valores aos enunciados. A relação inextricável entre forma e 

conteúdo se põe aí conferindo valor sígnico à Globo News – o que, afinal, se objetiva 

numa campanha que pretende publicizar uma marca, um modo de ser. 

 De acordo com o conceito proposto por Maingueneau, em que nos 

fundamentamos nesta pesquisa, o ethos efetivo da Globo News é construído através da 

publicidade produzida para o canal confrontada com o ethos pré-discursivo, 

correspondente à imagem que o coenunciador faz do canal, com base em outros aspectos 

que não só o ato das enunciações; e também com o ethos discursivo, que, tal como o 

analisamos acima, é a imagem que o enunciador (Globo News) faz de si nos momentos 

em que enuncia, sendo o ethos dito o modo como o canal Globo News apresenta seu 

jornalismo ao espectador, e, neste caso, corresponde também às peças publicitárias; e o 

ethos mostrado, entre outras coisas, se compõe daquilo que o canal Globo News mostra 

em seus enunciados jornalísticos e nos produtos que anuncia enquanto noticia. Todos 

esses elementos estão relacionados aos estereótipos ligados aos mundos éticos, que 

deveriam condizer, neste caso, com as condutas e comportamentos que o jornalismo deve 

assumir como prática de leitura do mundo, principalmente no que se refere à deontologia 

e aos códigos de ética de um campo, de uma categoria profissional, da sua relação com a 

constitucionalidade e a regulação midiática. Por isso a relação entre global e local é 

também importante na análise do jornalismo hoje e ponto importante para investigações 

que aprofundem reflexões sobre o funcionamento aqui descrito. 

Entendemos que, nesta conjuntura, o ethos dito (basicamente a publicidade do 

canal Globo News) e o ethos mostrado (modo de produção e veiculação de notícias) 

entram em conflito: se de um lado a publicidade constrói um ethos de essencialidade, 

confiabilidade, sensatez para o canal, o modo de produção de notícias constrói um ethos 

oposto, um ethos de deslealdade, partidarismo, religiosidade, posto que esse canal de 

jornalismo reproduz discursos selecionados por parâmetros não condizentes com a 

fiabilidade que se propõe ter, e não segue os princípios de sua própria deontologia. 

No que diz respeito ao funcionamento do canal Globo News e da função social 

que supostamente assumiria, talvez se possa dizer que deveria rever seu modo de 

dispersão de discursos, principalmente cumprindo o código de ética e as regras da sua 

própria deontologia, disponibilizadas inclusive no documento “Princípios Editoriais do 

Grupo Globo”, agindo de acordo com o ethos que procura construir de si nas peças 

publicitárias. 
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 Conforme acompanhamos ao longo da pesquisa, jornalistas, proprietários de 

emissoras e seus patrocinadores atuam de acordo com seus critérios ideológicos, 

possivelmente influenciando o telespectador, se este, como sugerem as audiências e as 

retomadas do que é enunciado no jornalismo, se fiam nessas instâncias difusoras. 

Parece que continua valendo o que se verifica em famosa passagem de Bourdieu: 

 

Com a televisão, estamos diante de um instrumento que, teoricamente, 

possibilita atingir todo mundo. Daí certo número de questões prévias: o 

que tenho a dizer está destinado a atingir todo mundo? Estou disposto a 

fazer de modo que meu discurso, por sua forma, possa ser entendido por 

todo mundo? Será que ele merece ser entendido por todo mundo? Pode-

se mesmo ir mais longe: ele deve ser entendido por todo mundo? (1997, 

p. 18). 

 

É nesse sentido que os jornalistas selecionam o que dizer e para quem dizer. Da 

perspectiva discursiva que nossa bibliografia delineia, entende-se que a propagação de 

discursos não é aleatória, mas sim um processo ordenado, controlado e selecionado, que 

decorre de regras pré-estabelecidas e procedimentos. E como o acesso à internet ainda é 

restrito para uma grande parte da população no mundo todo e, no Brasil, de acordo com 

os dados mencionados no capítulo 3, a imposição de determinados discursos e não outros 

pode gerar um enorme problema social, uma vez que a única (ou a principal) opção de 

mídia informativa é a televisiva, que é ocupada por poucas fontes produtoras de notícia, 

razão pela qual se difunde unicamente uma concepção de notícia e aceitam-se as 

informações veiculadas por ela como indiscutíveis.  

Sabe-se que hoje o jornalismo atravessa uma crise, que arriscamos dizer que está 

relacionada com a era digital e multiplicidade de possibilidades das informações. Por um 

lado, observamos que a internet trouxe grandes contribuições para o jornalismo: novas 

condições de produção da notícia, possibilidades de publicações e republicações 

instantâneas, maior interação com o público, entre outras. Mas, por outro, muitos 

telejornais e sites parecem estar diminuindo o tamanho dos conteúdos e aumentando o 

número de notícias, considerando necessário estar informando a sociedade a todo o 

momento, fornecendo cada vez mais notícias triviais. 

 Assim, na busca pelo fato extraordinário, os jornalistas falham e acabam por 

oferecer somente o ordinário “[...] isto é, previsto pelas expectativas ordinárias, 

incêndios, inundações, assassinatos, variedades” (BOURDIEU, 1997, p.26). Em outras 

palavras, os jornalistas se esforçam para trazer algo novo para o público que projetam, 
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mas, por fim, reproduzem a banalização, aquilo que faz vender e dar audiência, notícias 

sensacionalistas, dramáticas, criminais. 

Para exemplificar nossa hipótese de que a crise jornalística tem a ver com a 

aceleração contemporânea e a produção cotidiana de notícias fúteis, recorremos a uma 

página no Facebook nomeada Grandes manchetes do jornalismo brasileiro que reúne 

manchetes de sites conhecidos ironizando a relevância dessas notícias para a sociedade, 

como as manchetes abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoiado neste tipo de manchete midiática, o TETO – organização que atua na 

América Latina e Caribe pela defesa dos direitos de pessoas que vivem em comunidades 

e situações precárias – lançou em 2015 uma campanha publicitária que evidencia o fato 

de que as notícias que vêm circulando são insignificantes, muitas vezes envolvendo 

atitudes de celebridades.  

Fig. 26: Manchete notícia Folha de SP Fig. 27: Manchete notícia Exame 

Fig. 28: Manchete notícia Estadão 
Fig. 29: Manchete notícia O Globo 
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A campanha, que teve como slogan “O problema não é o que vira notícia, mas o 

que deixa de ser”, utilizou imagens de pessoas carentes segurando placas com enunciados 

que repercutem nos sites e canais televisivos: “Famosa é vista falando ao celular”, “Ator 

é visto comendo pastel”, “Cantor estaciona o carro na vaga”, “Flagra! Atriz abre a porta 

do carro”, e objetivou destacar o que já viemos comentando ao longo deste trabalho, que 

a mídia seleciona o que dizer, ignorando algumas notícias e ressaltando outras. Para 

Mattar
23

 (diretora executiva do TETO Brasil), a pobreza e a desigualdade social têm 

pouca visibilidade na sociedade porque quase não se fala disso nas notícias, e, quando se 

fala, “a forma como é comunicada afasta as pessoas da realidade emergencial que se 

repete cada dia na vida desses brasileiros” (2015, s/p.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, percebe-se que a escolha do que noticiar e de como reproduzir 

(excessivamente, por exemplo) condiciona um modo de ver o mundo, se pensarmos que 

grande parte das vezes essas notícias são irrelevantes, conforme exemplificamos. Além 

                                                           
23

 Carolina Mattar, diretora executiva do TETO Brasil, sobre a campanha publicitária de 2015 do TETO, 

disponível em: http://www.techo.org/paises/brasil/informate/campanha-coleta-2015/. Acesso em novembro 

de 2016. 

Fig. 30: Campanha TETO (2015) 

http://www.techo.org/paises/brasil/informate/campanha-coleta-2015/
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disso, a produção contínua colabora com a perda de datas dos fatos: os sujeitos têm 

dificuldades para recuperar o dia da notícia, pois a grande sobreposição de informação 

produz a sensação de que faz muito mais tempo que algo aconteceu do que a data efetiva 

de sua divulgação. 

Nesse contexto, muitos autores defendem uma nova categoria de jornalismo, que 

se opõe a esse jornalismo imediato e acelerado: o slow journalism. O “jornalismo lento” 

se detém em reportagens mais longas, muitas vezes utilizando os princípios literários da 

estrutura narrativa, e tem como intuito o aprofundamento das informações, a 

transparência e a cooperação (DROK; HERMANS, 2015). Para Greenberg (2012, apud, 

DROK; HERMANS, 2015), que afirma ter inventado o termo há alguns anos, o slow 

journalism é uma coleção de relatos não-ficção mais longos, como um ensaio ou uma 

reportagem . 

Caberia, em outra pesquisa, sairmos a campo para entrevista e, assim, avaliarmos 

a relação do público com esse tipo jornalismo, comparando-o com o jornalismo rápido e 

acelerado, que se organiza em notícias curtas, informações pouco detalhadas, e que 

podem ser encontradas rapidamente em qualquer site ou rede social, a qualquer hora – até 

que alguma instância igualmente rápida as retire de circulação – pois a internet não é um 

ambiente sem filtros e sem regras. 

Segundo a ASNE
24

 (1999, apud, ROTHBERG, 2011) os jornalistas devem se 

valer de quatro perguntas durante uma reportagem: 

 

1. Quais suposições e visões preconcebidas estamos trazendo para a 

mesa? Como tais visões preconcebidas moldam nossa cobertura 

noticiosa antes mesmo que comecemos a enquadrar a reportagem? 

2. Qual a essência da reportagem? Como deveríamos enquadrar nossa 

cobertura a fim de perceber onde o assunto começa, as nuances da 

situação e os significados que as pessoas estão propagando? 

3. Como e quem estamos ouvindo? Que vozes devemos cobrir a fim de 

iluminar a cobertura de notícias e como precisamos nos aprofundar nas 

muitas dimensões das nossas comunidades para encontrar essas vozes? 

4. Como poderíamos avaliar nossa cobertura ao longo do tempo? 

Quando pensamos sobre a cobertura ao longo do tempo, como devem 

ser nossas conversas na redação e quais perspectivas, experiências e 

conhecimentos devemos trazer para a redação? 

 

Estas perguntas são fundamentais e deveriam nortear todos os jornalistas, 

inclusive os brasileiros, para refletirem sobre a relevância da matéria, mostrarem vozes de 

                                                           
24

 ASNE (American Society of News Editors) é uma organização americana formada por profissionais que 

atuam em campos midiáticos/jornalísticos. 
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grupos distintos, aprofundarem as informações, a fim de trazerem novos conhecimentos 

ao público e restabelecer o jornalismo. As perguntas também se assemelham às seis 

perguntas que estes profissionais deveriam utilizar para compor o lead, que mencionamos 

no capítulo 1: “O quê?”, “Quem?”, “Quando?”, “Onde?”, “Como?”, e “Por quê?” e 

respondê-las na elaboração da matéria. 

 Para o jornalismo se reconstituir, ele também precisa acompanhar as mudanças da 

sociedade e se reinventar para atendê-la. Por exemplo, entendemos que não cabe mais aos 

sites jornalísticos destinar uma seção à mulher, com subseções “beleza”, “casamento”, 

“casa e decoração”, entre outros termos que reforçam imaginários sobre a mulher, 

ressaltam a desigualdade de gênero e contribuem para a manutenção do preconceito. É 

preciso romper com essas categorias e desconstruir os conceitos postos de que mulheres 

se interessam por assuntos relacionados ao corpo, dieta, cabelos, precisam conhecer 

estratégias para conservar o casamento, “devem” organizar e limpar a casa etc., conforme 

os discursos dos diferentes movimentos sociais, em que não vamos nos deter nesta 

ocasião. 
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Anexo 
 

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: 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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II – buscar provas que fundamentem as informações de interesse público; 

III – tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar; 

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

 

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. 
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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. 

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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


