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Resumo
O  presente  artigo  refere-se  aos  resultados  da  primeira  frente  de  observação  de 
telejornais, compondo mais uma etapa da confecção de um modelo combinado entre a 
Análise  de  Conteúdo (AC) e  a  Análise  do Discurso (AD),  com vistas  à  apreciação 
crítica de programas do gênero (BRAIGHI, 2011). O trabalho aqui apresentado consiste 
no exame da estrutura de dois noticiários de Minas Gerais: Jornal da Alterosa e Jornal  
Minas, todos da chamada primeira edição, a partir de perspectivas da AC. Não obstante, 
demonstra-se também em que pontos a AD pode intervir para apresentar um quadro 
mais aprofundado das atrações analisadas.  Espera-se com este estudo contribuir  para 
uma leitura mais crítica das produções televisivas em questão. Além disso, indaga-se 
que  este  trabalho  pode  colaborar  para  uma  análise  particular  do  telejornalismo, 
auxiliando pesquisadores e estudantes em suas demandas. Não obstante, o intento macro 
é o de combinar os dados obtidos nesta pesquisa com observações da AD, estabelecendo 
por fim um relato amplo, na articulação combinada entre metodologias aparentemente 
diferentes, o que será fruto de trabalhos futuros.

1. Introdução

Mais uma vez as questões emergem: Qual seria a melhor forma de se realizar 

uma  apreciação  crítica  de  um  telejornal?  Qual  seria(m)  a(s)  metodologia(s)  mais 

adequada(s) para enxergar a dinâmica, a estrutura, as propostas, a intencionalidade – 

velada  ou  não,  pretendida  com  cada  enunciado,  com  cada  enunciação,  em  cada 

expressão, verbalizada ou não, dentre outros aspectos que dão o contorno do processo 

comunicativo estabelecido entre os programas e os telespectadores?

1 Artigo  apresentado  no  GT Metodologias  de  análise  de  telejornalismo  do  Seminário  Internacional  Análise  de 
Telejornalismo: desafios teórico-metodológicos, realizado na UFBA em Agosto de 2011.
2 Especialista em Imagens e Culturas Midiáticas (UFMG) e Mestrando em Estudos de Linguagens (CEFET-MG). E-
mail: antonioaugustorp@yahoo.com.br
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Estas  dúvidas  inquietam  pesquisadores3 diante  ao  propósito  de  articular  um 

exame de produções televisivas. A angústia se dá na medida em que não existe, supõe-

se,  um modelo  sistematicamente  articulado para  este  tipo  de diagnóstico.  Mas seria 

possível estruturá-lo? Em estudos anteriores indicamos que sim. O que se propôs na 

verdade foi a elaboração de um esquema combinado entre a Análise de Conteúdo (AC) 

e  Análise  do  Discurso  (AD).  Em um primeiro  momento  foi  realizada  uma  revisão 

teórica e elaboradas considerações sobre o desenvolvimento deste modelo de apreciação 

crítica. (BRAIGHI, 2011). 

Começa-se  agora  a  fazer  os  primeiros  testes  práticos  deste  esquema,  e  no 

presente trabalho apresenta-se parte do que pode se tornar  um – e não o, diagrama de 

apreciação de telejornais, a partir da leitura estrutural de dois noticiários do Estado de 

Minas Gerais – Jornal da Alterosa e Jornal Minas – com técnicas da AC.

Realizado o exame destes dois programas, o artigo partirá para uma discussão 

sobre  como  uma  análise  discursiva  poderia  contribuir  para  uma  leitura  ainda  mais 

aprofundada das atrações analisadas, uma vez que sua característica mais marcante é a 

busca  por  aquela  margem  estreita,  na  articulação  sociedade  e  linguagem, 

compreendendo a influência externa e as influências ideológicas, em detrimento de uma 

suposta  objetividade  limitadora.  Mas,  não  daria  conta  a  AC,  por  si  só,  de  uma 

observação dos telejornais?

2. Análise de Conteúdo

Provavelmente se esta questão fosse feita a Laurence Bardin, com base em seus 

escritos, a autora diria que sim – em dano aos questionamentos de autores que fazem 

ressalvas em relação às limitações da ciência para o exame de produções televisivas, 

indicando a utilização de técnicas  mais  exploratórias,  de cunho qualitativo.  (FISKE; 

HARTLEY, 2003; BIGNELL, 2004; CASEY, et. al., 2008).

Relativizando  as  posições,  indaga-se  que  um  bom  modelo  de  análise  de 

telejornais poderia combinar as potencialidades desta ciência com outra metodologia, e 

não  tão  somente  fazer  a  escolha  por  uma  frente  ou  outra.  Porém,  antes  é  preciso 

(re)conhecer  as  contribuições  da  Análise  de  Conteúdo,  entendendo  que  esta  se  faz 

presente em metodologias diversas, ainda que o crédito a ela não seja ratificado.

3 A demanda por este trabalho se dá visando também a construção de uma metodologia de estudo que auxilie na  
dissertação de mestrado do autor deste artigo, intitulada (título provisório): “Análise discursiva da encenação visual 
de telejornais: estabelecimento de key-frames para a indexação de vídeos televisivos”.
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Adota-se aqui a ideia defendida por Bardin, ao definir a AC como:

um conjunto de técnicas  de análise das comunicações  visando obter,  por 
procedimentos,  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção/recepção  (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2003, p. 42).

Apesar de – principalmente hoje – abarcar frentes mais qualitativas,  a AC se 

funda à luz de um esquema positivista, fruto das propostas e da representatividade do 

iluminismo no contexto em que emerge e se desenvolve. A postura em grande medida é 

a da neutralidade na aplicação das técnicas – enquanto uma pretensa ideia de segurança 

dos  resultados.  Neste  sentido,  a  AC adere  ao  afastamento  aos  quadros  subjetivos  e 

ideológicos,  e  boa  parte  das  perspectivas  do  complexo  sociocultural,  condições 

consideradas  (possíveis)  influenciadoras  (negativas)  dos  procedimentos  e  das 

informações obtidas. (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005).

Berelson, ainda na década de 1950, dá a dimensão do conceito da AC enquanto 

“[...] técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (apud BARDIN, 2003, p.19). Esta 

conceituação avançou, assim como os horizontes de atuação da AC. Não obstante, a 

ciência é marcada por este período, e a divisão entre pesquisadores dificulta a precisão 

acerca dos caminhos que a mesma deveria tomar e assumir.  

Porém,  talvez  diante  à  emergência  de  outras  abordagens,  a  AC começou  a 

enfatizar, cada vez mais, as condições das interpretações frente ao que se observa. Neste 

sentido,  Bardin  (2003)  menciona  que  de  modo  ainda  mais  contundente, 

“metodologicamente,  confrontam-se ou completam-se duas orientações: a verificação 

prudente ou a interpretação brilhante” (2003, p. 29), o que acaba pontuando as relações 

nesta ciência e dando a dimensão que se tem na contemporaneidade. Nesse contexto, 

paulatinamente, de certo modo a AC teve de reconhecer e assumir um caráter também 

qualitativo, como foi dito.

Procurando  ver  a  questão  de  forma  mais  didática,  em  estudo  anterior,  foi 

registrado que, frente ao desígnio de analisar os telejornais, percebe-se que é por meio 

da AC que se descrevem os programas observados, se estabelecem categorias analíticas, 

criam-se mapas descritivos das atrações, realizam-se cruzamentos diretos e indiretos, 

levantam-se índices, e se fazem inferências objetivas e pontuais. (BRAIGHI, 2011).
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Além disso, no caminho articulado pela AC, o primeiro passo consiste em uma 

leitura flutuante e o estabelecimento de hipóteses que guiarão o olhar do pesquisador 

(BARDIN,  2003).  Assim,  antes  de  qualquer  coisa,  na  perspectiva  do  exame  de 

telejornais,  é  necessário  realizar  a  análise  das  características  principais  de  suas 

emissoras e elaboração de um quadro de questionamentos – com base nas inferências 

acerca  da  constituição  e  objetivo  fim de  cada  rede,  impostos  agora  aos  programas 

quando  da  análise  de  cada  um,  com vistas  à  consecução  dos  objetivos  listados  no 

projeto, realizando um cruzamento argumentativo. 

Só  aí,  e  com  uma  passada  maior,  as  propostas  diretas  da  AC  poderão  ser 

aplicadas,  de  modo  mais  consistente.  Tratar-se-ia  agora  de  um  estágio  onde  os 

telejornais devem ser ‘recortados’, com o estabelecimento de operadores descritivos – 

chaves  de  leitura  que,  em um segundo momento,  irão  compor  um amplo  mapa  de 

codificação. Nesse sentido, primeiro se dá a fragmentação do produto analisado, para 

depois reconstituí-lo já com observações. Assim, cabe como um dos estágios iniciais a 

descrição  de  cada  parte,  informando  tempo,  tipo,  categoria  e  tema,  entre  outros 

indicadores e índices. Após a contagem dos termos, e de uma separação quantitativa, 

constrói-se  o  mapa,  e  se  articula  uma  leitura  dirigida  para  os  elementos  que  são 

considerados relevantes para a pesquisa. (KIENTZ, 1973).

O levantamento  da  regularidade  e  variabilidade  dos  dados  apresentados,  e  o 

estabelecimento de assertivas acerca de cada programa, configurariam mais um passo 

importante,  provavelmente  o  último,  na  perspectiva  do  conteúdo  (BARDIN,  2003). 

Tentando  processar  estes  passos  na  prática,  segue  abaixo  a  análise  de  conteúdo 

relacional  da  estrutura  de  dois  telejornais  de  Minas  Gerais.  Há,  contudo,  de  se 

considerar as limitações de um artigo acadêmico, influenciadoras para uma discussão 

pormenorizada dos indicadores descritivos do conteúdo dos programas. 

3. Análise dos telejornais

Para  verificar  como  a  AC  pode  contribuir  para  a  análise  da  estrutura  de 

telejornais, foram escolhidos dois noticiários de Minas Gerais, exibidos por emissoras 

consolidadas  no  Estado.  O  traçado  metodológico  exposto  abaixo  apresenta 

primeiramente um breve histórico dos programas e de suas respectivas exibidoras. Em 

seguida,  é  articulada  uma  descrição  estrutural  dos  programas,  finalizando  com  a 

realização  de  considerações  concisas  acerca  das  principais  características  de  cada 
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atração. O recorte se deu entre os dias 06 e 10 de junho de 2011, observando o Jornal 

Minas e o Jornal da Alterosa, exibidos em suas primeiras edições.

3.1 A Rede Minas e o Jornal Minas

A Rede Minas foi fundada na década de 1980, tornando-se uma das primeiras 

emissoras estatais de interesse público criadas no país, tendo como objetivo a promoção 

de valores, educação e cultura para a população de Minas Gerais. Dentre as emissoras 

educativas e culturais brasileiras, é uma das que possui maior número de afiliadas. Com 

quase três décadas de existência, conta com uma programação ampla e diversificada, no 

que  concerne  aos  gêneros  com os  quais  trabalha,  chegando  a  quase  totalidade  dos 

municípios mineiros. Para tanto, utiliza-se da repetição de seu sinal por várias emissoras 

afiliadas, que recebem a programação gratuitamente para exibição4.

É uma emissora pública, tendo assim a incumbência não simplesmente de ser um 

canal  do  governo,  mas  uma  via  para  a  expressão  cultural  da  sociedade.  Nesta 

perspectiva,  assim como todas as instituições deste cunho, deve atender ao interesse 

público, indiferente a projetos mercadológicos e/ou políticos; autônoma ao mercado e 

aos governos. Deve ter como uma de suas premissas a oportunização da expressão de 

todas  as  formas  de  pensar,  majorando  o  plano  de  educação,  cultura  e  cidadania. 

(KOTSCHO, 2007).

No  que  concerne  especificamente  ao  jornalismo,  e  mais  diretamente  ao 

noticiário que será aqui analisado, o reforço desta política é ressaltado pela emissora em 

seu site, ao afirmar que o Jornal Minas é um programa que “pretende estar ao lado do 

cidadão, esclarecendo fatos e buscando soluções, trata de saúde, educação, cultura [...]”. 

Além disso, a atração, em sua segunda edição, traz quadros fixos, como o “De bem com 

a vida” – com temática voltada para a saúde, e o “Direito do Cidadão”, que aborda 

questões jurídicas  a partir  de casos diversos,  alguns deles,  inclusive,  enviados pelos 

telespectadores.

A primeira edição do programa, apresentado pela jornalista Sandra Gomes, vai 

ao ar às 12h, exibido de segunda à sexta, com duração aproximada de 30 minutos. E, 

por  meio  do  quadro  abaixo,  é  possível  verificar  como  se  processa  a  dinâmica  de 

4 As  informações  sobre  a  Rede  Minas  e  os  seus  programas  foram  retiradas  do  site  oficial  da  emissora:  
http://www.redeminas.mg.gov.br, acessado em 03/06/0211.
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apresentação do noticiário e as frequências de recorrência de determinados indicadores 

descritivos:

Nº de VT's 38 Vinhetas 31
Número médio por dia 7,6 Número médio por dia 6,2
Tempo na Semana 01:04:41 Tempo na Semana 00:03:25
Tempo médio por dia 00:12:56 Tempo médio por dia 00:00:41
VT médio x Tempo médio 00:01:42 VT médio x Tempo médio 00:00:07
% do tempo total do programa 48,40% % do tempo total do programa 2,56%
    

Nº de Notas Cobertas 4 Escalada 5
Número médio por dia 0,8 Número médio por dia 1
Tempo na Semana 00:01:34 Tempo na Semana 00:04:30
Tempo médio por dia 00:00:19 Tempo médio por dia 00:00:54
VT médio x Tempo médio 00:00:23 VT médio x Tempo médio 00:00:54
% do tempo total do programa 1,17% % do tempo total do programa 3,37%
    

Nº de Notas Peladas 27 Previsão do Tempo 5
Número médio por dia 5,4 Número médio por dia 1
Tempo na Semana 00:10:19 Tempo na Semana 00:03:26
Tempo médio por dia 00:02:04 Tempo médio por dia 00:00:41
VT médio x Tempo médio 00:00:23 VT médio x Tempo médio 00:00:41
% do tempo total do programa 7,72% % do tempo total do programa 2,57%
    

Nº de Nota Pé 25 Chamada dos VT's 37
Número médio por dia 5 Número médio por dia 7,4
Tempo na Semana 00:06:35 Tempo na Semana 00:11:20
Tempo médio por dia 00:01:19 Tempo médio por dia 00:02:16
VT médio x Tempo médio 00:00:16 VT médio x Tempo médio 00:00:18
% do tempo total do programa 4,93% % do tempo total do programa 8,48%
Relação Nota Pé x VT's 0,7   
 

Nº de Entrevistas 7 Créditos 5
Número médio por dia 1,4 Número médio por dia 1
Tempo na Semana 00:18:05 Tempo na Semana 00:02:26
Tempo médio por dia 00:03:37 Tempo médio por dia 00:00:29
VT médio x Tempo médio 00:02:35 VT médio x Tempo médio 00:00:29
% do tempo total do programa 13,53% % do tempo total do programa 1,82%
  

Nº de StandUp 8
Número médio por dia 1,6
Tempo na Semana 00:03:28
Tempo médio por dia 00:00:42
VT médio x Tempo médio 00:00:26
% do tempo total do programa 2,59%
Tabela 01: Descritivo do Jornal Minas – 06/06/2011 a 10/06/2011.

CATEGORIAS REDE MINAS
Intervalos 00:20:02
Tempo Total do Jornal Minas (sem intervalos)  02:13:38
Tempo Total do Jornal Minas 02:33:40
Tempo Médio do Jornal Minas 00:30:44
Tabela 02: Descritivo do Jornal Minas – 06/06/2011 a 10/06/2011.
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TEMÁTICAS – SEMANA REDE MINAS
Esporte - Tempo (Total) 00:21:14
% do Tempo do Programa 15,89%
Policial - Tempo (Total) 00:10:21
% do Tempo do Programa 7,75%
Cultura - Tempo (Total) 00:02:29
% do Tempo do Programa 1,86%
Sociedade / Cidades - Tempo (Total) 00:48:13
% do Tempo do Programa 36,08%
Trânsito – Tempo (Total) 00:04:16
% do Tempo do Programa 3,19%
Serviços – Tempo (Total) 00:02:58
% do Tempo do Programa 2,22%
Saúde - Tempo (Total) 00:16:00
% do Tempo do Programa 11,97%
Calhau - Tempo (Total) 00:01:59
% do Tempo do Programa 1,48%
Educação - Tempo (Total) 00:07:14
% do Tempo do Programa 5,41%
Acidentes / Estradas - Tempo (Total) 00:00:20
% do Tempo do Programa 0,25%
Clima / Tempo - Tempo (Total) 00:05:20
% do Tempo do Programa 3,99%
Nacional – Tempo Total 00:00:00
% do Tempo do Programa 0,00%
Internacional - Tempo Total 00:00:00
% do Tempo do Programa 0,00%
Meio Ambiente - Tempo Total 00:00:00
% do Tempo do Programa 0,00%
Tabela 03: Temáticas semanais do Jornal Minas – 06/06/2011 a 10/06/2011.

3.2 Jornal da Alterosa

A TV Alterosa, exibida no canal 5 da televisão belo horizontina, é uma emissora 

com quase 50 anos de existência5. A rede é uma repetidora do sinal da paulista Sistema 

Brasileiro de Televisão – SBT, mas apresenta em sua grade uma série de programas 

próprios, veiculados para aproximadamente 98% do Estado de Minas Gerais. Para isso, 

a Alterosa conta com geradoras de sinal em Varginha, Juiz de Fora e Divinópolis – além 

de Belo Horizonte.

Em sua defesa institucional, disponível no site oficial, a emissora faz um forte 

apelo  à  ‘mineiridade’,  incitando  que  “representa  parte  do  cotidiano  de  Minas,  sua 

linguagem e seus hábitos”, e indica, conforme pode ser visto em seu slogan, ser a tevê  

que o mineiro vê6. Para tanto, produz atrações de diversos gêneros, como o “Alterosa 

Esporte”,  “Viação  Cipó”,  “Antônio  Roberto  e  Você”,  “TV  Verdade”,  “Jornal  da 

Alterosa”, entre outros.

5 Informações obtidas em http://www.alterosa.com.br; acessado em 09 de Junho de 2011.
6 Segundo informações do site da emissora, este slogan foi escolhido pelos telespectadores em campanha interativa.
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 Este último, fruto de nossa análise, é veiculado de segunda a sexta, em duas 

edições. A primeira é exibida às 12h45, apresentada por Laura Lima e Benny Cohen. Já 

a segunda, sempre às 19h20, tem apresentação do jornalista Camilo Júnior. Além de 

uma exibição na capital,  o jornal tem as suas respectivas versões no interior. Assim, 

micro-regiões estaduais, representadas por cidades como Juiz de Fora (Zona da Mata), 

Varginha (Sul de Minas), Montes Claros (Norte de Minas), entre outras, têm os seus 

noticiários customizados localmente. Não obstante, um olhar detalhado para a primeira 

edição de Belo Horizonte nos revela os seguintes indicadores:

Nº de VT's 40 Vinhetas 28
Número médio por dia 8 Número médio por dia 5,6
Tempo na Semana 00:56:45 Tempo na Semana 00:03:31
Tempo médio por dia 00:11:21 Tempo médio por dia 00:00:42
VT médio x Tempo médio 00:01:25 VT médio x Tempo médio 00:00:08
% do tempo total do programa 43,30% % do tempo total do programa 2,68%
  

Nº de Notas Cobertas 36 Escalada 5
Número médio por dia 7,2 Número médio por dia 1
Tempo na Semana 00:21:09 Tempo na Semana 00:07:26
Tempo médio por dia 00:04:14 Tempo médio por dia 00:01:29
VT médio x Tempo médio 00:00:35 VT médio x Tempo médio 00:01:29
% do tempo total do programa 16,14% % do tempo total do programa 5,67%
  

Nº de Notas Peladas 23 Previsão do Tempo 5
Número médio por dia 4,6 Número médio por dia 1
Tempo na Semana 00:08:54 Tempo na Semana 00:03:42
Tempo médio por dia 00:01:47 Tempo médio por dia 00:00:44
VT médio x Tempo médio 00:00:23 VT médio x Tempo médio 00:00:44
% do tempo total do programa 6,79% % do tempo total do programa 2,82%
  

Nº de Nota Pé 22 Chamada dos VT's 43
Número médio por dia 4,4 Número médio por dia 8,6
Tempo na Semana 00:03:42 Tempo na Semana 00:10:18
Tempo médio por dia 00:00:44 Tempo médio por dia 00:02:04
VT médio x Tempo médio 00:00:10 VT médio x Tempo médio 00:00:14
% do tempo total do programa 2,82% % do tempo total do programa 7,86%
Relação Nota Pé x VT's 0,55   
 Créditos

Nº de Entrevistas 8 Créditos 5
Número médio por dia 1,6 Número médio por dia 1
Tempo na Semana 00:10:41 Tempo na Semana 00:00:32
Tempo médio por dia 00:02:08 Tempo médio por dia 00:00:06
VT médio x Tempo médio 00:01:20 VT médio x Tempo médio 00:00:06
% do tempo total do programa 8,15% % do tempo total do programa 0,41%
 

Nº de StandUp 1
Número médio por dia 0,2
Tempo na Semana 00:00:30
Tempo médio por dia 00:00:06
VT médio x Tempo médio 00:00:30
% do tempo total do programa 0,38%
Tabela 04: Descritivo do Jornal da Alterosa  –  06/06/2011 a 10/06/2011.
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CATEGORIAS ALTEROSA
Intervalos 00:21:35
Tempo Total do Jornal da Alterosa (sem intervalos) 02:11:03
Tempo Total do Jornal da Alterosa 02:32:38
Tempo Médio do Jornal da Alterosa 00:30:32
Tabela 05: Descritivo do Jornal da Alterosa – 06/06/2011 a 10/06/2011

TEMÁTICAS – SEMANA ALTEROSA
Esporte - Tempo (Total) 00:00:00
% do Tempo do Programa 0%
Policial - Tempo (Total) 00:13:14
% do Tempo do Programa 10%
Cultura - Tempo (Total) 00:02:46
% do Tempo do Programa 2%
Sociedade / Cidades - Tempo (Total) 00:44:21
% do Tempo do Programa 34%
Trânsito - Tempo (Total) 00:09:32
% do Tempo do Programa 7%
Serviços - Tempo (Total) 00:14:39
% do Tempo do Programa 11%
Saúde - Tempo (Total) 00:09:10
% do Tempo do Programa 7%
Calhau - Tempo (Total) 00:01:47
% do Tempo do Programa 1%
Educação - Tempo (Total) 00:02:00
% do Tempo do Programa 2%
Acidentes / Estradas - Tempo (Total) 00:04:26
% do Tempo do Programa 3%
Clima / Tempo - Tempo (Total) 00:05:29
% do Tempo do Programa 4%
Nacional - Tempo Total 00:01:37
% do Tempo do Programa 1%
Internacional - Tempo Total 00:03:42
% do Tempo do Programa 3%
Meio Ambiente - Tempo Total 00:02:58
% do Tempo do Programa 2%
Tabela 06: Temáticas semanais do Jornal da Alterosa – 06/06/2011 a 10/06/2011.

3.4 Comparações e Considerações

Uma descrição dos dados obtidos a partir da Análise de Conteúdo revela, antes 

de mais  nada,  a dificuldade em enquadrar e tabular  informações  que são, por si só, 

paradoxais  ou,  no  mínimo,  multi-perspectivas.  Fechar  as  reportagens  em categorias 

como “Sociedade/Cidade” já é uma prova deste problema. Esta divisão, ainda que de 

alguma forma esteja adequada ao tipo de atração analisada, contém em si matérias que 

tratam de temas transversais – tais como a greve de policiais, bombeiros e professores 

no Estado de Minas Gerais, repercutida nos dois telejornais, que denotam impactos na 

Educação  e  na  Segurança  Pública  (esta  última,  podendo  se  enquadrar  na  coluna 

‘Policial’).
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Não obstante, na tentativa de expor e comparar as temáticas revelou-se que a 

categoria supracitada é justamente o carro-chefe das duas atrações. Aproximadamente 

1/3  do  que  é  veiculado  pelos  dois  telejornais  está  relacionado  à  categoria 

“Sociedade/Cidade”7.  A diferença  marcante  se  dá,  contudo,  nas  temáticas  seguintes; 

enquanto o esporte recebe 16% da atenção do Jornal Minas, na TV Alterosa o tema nem 

é  trabalhado.  Aqui,  porém,  é  necessária  uma ressalva.  Enquanto  a  Rede Minas  não 

apresenta  um programa  dedicado  a  esta  categoria,  o  Jornal  da  Alterosa  segue  uma 

atração exclusiva ao esporte na grande de sua emissora, com 35 minutos de duração.

Gráfico 01: Comparativo por temáticas do Jornal Minas e do Jornal da Alterosa

No Jornal da Alterosa, as temáticas “Serviços” e “Policial” são, como 11% e 

10%  de  tempo,  respectivamente,  as  que  seguem  –  de  longe,  a  categoria 

“Sociedade/Cidade”. Estes dois indicadores remetem a pontos interessantes acerca da 

política editorial do noticiário, sobretudo quando se compara com o Jornal Minas. O 

segundo, ligado ao governo, emissora pública,  destina apenas 2,2% de seu tempo à 

categoria  serviços.  Já  em  destino  à  temática  policial,  poder-se-ia  relacionar  como 

elementos  de  identificação  do  programa,  sobretudo  às  cores  utilizadas  em  sua 

logomarca e na cenografia, com predominância do vermelho e do amarelo8. A temática 

relacionada à saúde é – ao menos foi no período de recorte, por sua vez, a segunda mais 

trabalhada pela Rede Minas (com 12% do tempo), seguida das categorias “Policial” e 

“Educação” (esta com aproximadamente 6% do tempo).

7 Considerando-se não só as matérias, mas todas as notas.
8 Ainda que a temática policial seja a terceira mais trabalhada pelo Jornal Minas.
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Vale ainda o registro de que o Jornal da Alterosa, conforme demonstra em sua 

própria vinheta, não trata apenas de fatos ligados ao Estado. O programa dedica parte de 

seu  tempo  a  apresentar  notas  sobre  acontecimentos  nacionais  e  mundiais,  com 

respectivamente 1% e 3% do tempo total da atração, diferente da Rede Minas que não 

faz nenhuma menção a questões fora do Estado. Aliás,  para cada matéria  além dos 

limites de Belo Horizonte, apresenta uma curta vinheta, indicando no mapa de Minas 

Gerais em que ponto se localiza o município.

Assim, ao longo da semana, com esta atração, a Rede Minas utiliza 31 vinhetas, 

contra 28 da TV Alterosa. No que concerne às formas de apresentação de conteúdo, 

alguns índices são reveladores; sobre o número de vídeos (matérias) exibidos (e até do 

tempo médio de cada um), as duas emissoras se mantiveram equilibradas, com apenas 

dois a mais para a TV Alterosa, em uma demonstração do investimento conferido pelas 

duas a este tipo de formato de apresentação da informação. Não obstante, o Jornal da 

Alterosa  investe  muito  mais  em  notas  cobertas  –  36  contra  4  da  Rede  Minas, 

evidenciando o valor da imagem na apresentação das informações.  Já em relação às 

notas  peladas  (em  áudio/locução,  sem  a  apresentação  de  imagens),  as  duas  se 

mantiveram outra vez equilibradas, com quatro a mais para o Jornal Minas.9

Uma disparidade se apresenta na categoria “Entrevistas”; em relação ao número, 

as duas emissoras se mantiveram parelhas, com uma a mais para a TV Alterosa. Não 

obstante,  o  Jornal  Minas  dedica  quase  o  dobro  de  tempo  utilizado  pelo  Jornal  da 

Alterosa nestas dinâmicas, chegando a quase 15% do tempo total do programa. Por fim, 

é  interessante  ainda  pensar  no tempo destinado em cada  emissora  à  escalada  e  aos 

créditos dos programas. Enquanto uma sumarização do conteúdo do telejornal no Jornal 

Minas  tem 54  segundos,  no  Jornal  da  Alterosa  esta  tem em média  1  minuto  e  29 

segundos. Isto pois, ao passo que a Rede Minas segue um ‘projeto padrão’, tradicional, 

para este fragmento de apresentação do noticiário, a TV Alterosa utiliza uma passagem, 

sem  intervalos,  do  programa  “Alterosa  Esporte”  para  o  seu  telejornalístico.  Já  em 

relação aos créditos, na afiliada do SBT estes ocupam em média apenas 6 segundos do 

tempo diário da atração, enquanto 29 segundos, em média, são conferidos à referência 

aos profissionais do Jornal Minas.

9 Vale a ressalva de que em algumas notas apresentadas pela âncora do Jornal Minas, são exibidas 
imagens ao fundo, nos monitores que compõem a cenografia do noticiário. 
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Outras perspectivas podem saltar aos olhos dos pesquisadores, com base apenas 

nos indicadores listados. Contudo, parece claro que uma análise mais aprofundada, a 

partir dos índices estabelecidos, poderia trazer mais informações e abrir ainda mais as 

linhas  que  separam  as  duas  atrações.  As  duas  emissoras  supracitadas,  apesar  das 

diferenças,  interpelam, diariamente,  um público móvel,  formado por telespectadores  de 

várias idades, classes sociais, de diversos níveis acadêmicos, em várias regiões do Estado de 

Minas Gerais, por meio de seus programas. E, pela rápida descrição apresentada acima, 

nota-se a acentuada diferença entre o caráter de cada Instituição. Porém, as duas se alojam 

em um segmento que impõe determinadas perspectivas que invariavelmente devem ser 

seguidas em razão da lógica da TV na contemporaneidade10. 

Para  um  exame  profundo  dos  telejornais,  em  detrimento  das  considerações 

obtidas a partir da Análise de Conteúdo, vale o registro de Bardin (2003), frente ao qual 

este estudo faz uma adaptação;  a autora demonstra  que a AC é uma ciência  aberta, 

considerando  que  as  estratégias  podem ser  (re)construídas  na  medida  em que  uma 

determinada abordagem é realizada. Para a autora, “a técnica de análise de conteúdo 

adequada  ao  domínio  e  ao  objetivo  pretendidos,  tem  que  ser  reinventada  a  cada 

momento” e completa dizendo que “[...] quanto mais o código se torna complexo, ou 

instável, ou mal explorado, maior terá de ser o esforço do analista, no sentido de uma 

inovação com vista à elaboração de técnicas novas” (2003, p. 31-32)11. 

Em razão disso, reconhecendo a importância e as limitações desta ciência frente 

ao  exame  de  produções  televisivas,  neste  artigo  se  entende  que  técnicas  de  outras 

metodologias  poderiam  ser  combinadas  com  a  AC,  de  modo  que  haja  uma 

complementaridade12.  Assim,  percebendo  que  ao  analisar  os  media –  sobretudo  os 

telejornais,  deve-se  exceder  às  observações  pontuais  e  atentar-se  também  para  as 

10 Já se foi a Era da TV como um simples aparato técnico; ela há tempos se transformou em um complexo dispositivo 
social, apresentando grande função cultural e forte apelo na coletividade. Num salto, já começamos a viver a passagem 
da Neo-TV para a Pós-TV: a TV de interação, cada vez mais de ‘mercado’, que não pode ter o silêncio e o ‘branco’, mas um 
ritmo acelerado, em repetição serial, a apresentar os acontecimentos através da espetacularização. É uma TV que persiste 
tendo o seu valor por que, dentre tantas outras premissas, continua sendo referência na construção social da realidade, mas 
tem que lidar com um novo telespectador, que exige novas dinâmicas, através de um olhar que foi (re)orientado com o 
tempo e com as tecnologias. Vivemos uma fase de mudança na dimensão sócio-cultural, onde há uma afetação da televisão 
sobre seus telespectadores ao mesmo tempo em que esta ocorre de modo recíproco (do público influenciando os meios), 
num processo cíclico, contínuo e retroalimentativo.
11 Neste contexto, vale reforçar que as frentes de descrição e análise aqui empreendidas são extraídas da AC, mas que  
outras perspectivas, desta mesma metodologia, poderiam ser úteis e terem sido utilizadas no escopo deste trabalho – 
ou seja, quer se dizer que as contribuições da AC não se encerram aqui e nem se limitam ao que foi elaborado neste  
artigo.
12 Vide propostas brasileiras interessantes de articulação de outras metodologias com a AC, como a de Simone Maria 
Rocha, ao estabelecer uma junção das contribuições da Análise de Conteúdo com a Análise de Gênero Televisivo  
(ROCHA, 2008).
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condições  de  produção,  emissão  e  recepção  frente  à  influência  de  fatores  externos, 

apresenta-se a AD como uma possível parceira,  compreendendo que sua perspectiva 

trabalhará estas questões de modo mais contumaz, como pode ser visto abaixo.

4. AC + AD 

Entende-se, a partir de levantamentos realizados anteriormente, que um esquema 

de estudo de telejornais, que combine AC e AD, de modo tal que sejam extraídas as 

potencialidades de cada uma das áreas, é possível. Contudo, percebe-se que não há uma 

receita pronta, aplicável a todos os casos, uma vez que a regra que precede, para as duas 

metodologias, é o estabelecimento de objetivos claros, que determinam o caminho que 

deve ser seguido pelo analista de telejornais. Assim, paradoxalmente,  não é possível 

estruturar um modelo amplo. Mas, a partir da delimitação das propostas, os diagramas 

poderão ser compostos. (BRAIGHI, 2011).

Contudo, a tarefa de definir uma perspectiva para AD é complexa, uma vez que 

a  ciência  se  abre  para  uma série  de  possibilidades,  conforme  sugeriu  Maingueneau 

(1997; 2006). Charaudeau (1999), inclusive, dirá que o mais correto seria falar de uma 

linguística do discurso, em detrimento de AD, tendo em vista a imensidão do campo. 

Para  a  proposta  que  aqui  se  estrutura,  cabe  escavar  a  metodologia  e  encontrar  as 

discussões mais pertinentes para a análise midiática, mais especificamente televisiva, 

com direcionamento para os telejornais.

Em todo caso, os indicadores acima revelam possibilidades para a Análise do 

Discurso. Não se está, ao menos neste momento, discutindo a construção narrativa das 

reportagens,  mas  sim  a  estrutura  dos  telejornais.  Contudo,  conforme  fora  exposto 

anteriormente,  enquadrar  as  reportagens  em  categorias  bem  definidas  é  trabalho 

complexo para a AC. Caberia a AD observá-las de modo crítico, a fim de não somente 

rotulá-las, mas demonstrar como e com que intuito se alojam no complexo informativo 

de determinada atração13.

Sobre a  estrutura dos telejornais,  a AD poderia  articular  implicações  sobre a 

hierarquização  temática  dos  mesmos,  e  estabelecer  questionamentos  diversos,  por 

exemplo, como o porquê de uma organização funcional em detrimento a outra, assim 

13 Neste contexto, uma possível análise de enquadramento empreendida frente a cada telejornal, em cada matéria, 
seria valioso, uma vez que demonstraria a relação ideológica e de política editorial do noticiário. Neste recorte, ainda  
que não tenha sido realizada uma apurada Análise do Discurso, ficou a hipóteses de que a Rede Minas e a TV 
Alterosa trataram, de diferentes formas, do inquérito da polícia sobre os ônibus queimados em Belo Horizonte – MG, 
no primeiro semestre de 2011.
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como observações sobre as escolhas de conteúdo empreendidas e a dinâmica estruturada 

em cada noticiário. A ideia seria avançar frente à descrição e análise que a AC fornece, 

estabelecendo interconexões e abarcando questões relacionadas aos contextos político, 

econômico, entre outros, referendos históricos e inferências dadas por um processo de 

caracterização e leitura de cenário da Televisão, da emissora, do próprio telejornal e da 

conjuntura social em que este se insere.

Assim,  na  busca por  um primeiro  mapa  sistematizado de como a AC e AD 

podem  trabalhar  juntas  para  a  observação  da  estrutura  de  telejornais,  articula-se  o 

Quadro 01, que segue abaixo. Poderão ser vistas, contudo, algumas contribuições da AC 

não trabalhadas anteriormente neste artigo, uma vez que o quadro surge não só após às 

primeiras ideias de observação de uma análise do conteúdo, mas tão logo começa-se a 

pensar em como uma análise discursiva pode também exigir uma ampliação do aporte 

de sua parceira.

Nesse sentido, pode-se perceber que a AC constitui em grande parte os primeiros 

passos do modelo de análise de telejornais. Porém, esta não se estagna e se faz presente 

sempre que é demandada.  Assim,  as fronteiras  das duas metodologias parecem bem 

demarcadas, mas são tênues no processo de exame dos telejornais. 

   

Divisão Aspecto Sistemas de 
observação Propósitos / O que pode revelar

Estruturação Hierarquização 
/ Tematização

Análise 'blocada' do 
telejornal pela unidade 
de tempo – duração 

total da emissão, 
emissões internas 

(estúdio) e externas 
(reportagens), tempo 
de intervalo, blocos – 

pela unidade de tempo

Observar a divisão temporal do telejornal - 
blocos e intervalos. Enxergar, por meio de 
cruzamentos, os blocos privilegiados e o 

tempo destinado ao faturamento comercial.

Incidência de 
temáticas (ex.: 

serviços, esporte, 
política, saúde, etc) 

pela unidade de tempo 
e quantidade de vt's e 

notas (peladas e 
cobertas) exibidas. 

Compreender que tipo de temática o 
telejornal privilegia. Verificar as 

preferências do telespectador e a linha 
editorial do telejornal/emissora.

Incidência de vt's e 
notas (peladas e 

cobertas) por 
quantidade e unidade 

de tempo

Verificar por intermédio de que métodos as 
notícias são apresentadas aos 

telespectadores. Perceber a dinâmica do 
telejornal. Entender a utilização das 
imagens em vt's e notas cobertas.
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Organização/Sequência 
temática;

Verificar a organização e a sequencialização 
temática do telejornal e as intenções com 
cada construção empreendida (análise da 

incidência de temáticas por bloco)

Análise do 
intercruzamento das 

informações de 
contexto com a análise 

estrutural

Planificar e entender o planejamento 
editorial do telejornal, a identidade do 
programa e a relação que o noticiário 

estabelece com os seus telespectadores, a 
partir do cruzamento das informações 

levantadas na apresentação e estruturação.

 Quadro 01: Perspectivas da AC e da AD, articuladas para o exame da estrutura dos telejornais.

Antes deste quadro, porém, se faz necessária uma leitura mais ampla e articulada 

de contexto, onde se evidenciam, entre muita outras perspectivas, as filiações institucionais 

de cada emissora (públicas, privadas), a dinâmica de mercado e concorrência (audiência), 

valores  organizacionais  expressos,  história  (fundação,  ligações  político-institucional-

econômico, contratos de comunicação estabelecidos, etc), perfil de telespectador do horário 

de exibição do telejornal (idade,  sexo, preferências das mais  diversas, etc),  que devem 

pautar  o  intercruzamento  das  escolhas  feitas  pelos  telejornais,  conforme o Quadro  02, 

apresentado abaixo.

Divisão Aspecto Sistemas de 
observação Propósitos / O que pode revelar

Elementos 
de Contexto 

e Capital 
Televisual

Flâner Leitura flutuante

Estabelecer inferências diversas, a partir de 
uma leitura não pontual da programação das 

redes a serem analisadas. Tomar 
conhecimento sobre o funcionamento dos 

programas e da grade das emissoras a partir 
de uma reflexão "telespectadora", 

levantando hipóteses de pesquisa e insights 
sobre a dinâmica dos telejornais a serem 

abordados.

Histórico Leitura documental

Verificar como são expressos os valores 
organizacionais da emissora e do telejornal, 

assim como a história dos mesmos 
(fundação, ligações político-institucional-

econômico, contratos de comunicação 
estabelecidos) influencia em suas dinâmicas. 

Entender como se constitui a política 
editorial dos telejornais e o que os 

telespectadores esperam dos mesmos.

Grade de 
programação

Análise da Emissora 
observada e da 
concorrência

Estudar analiticamente onde e como estão 
alojados os telejornais a serem analisados, 

assim como se processa a dinâmica da 
televisão no horário de emissão dos 
programas. Verificar preferências e 
caracterizar o público telespectador. 
Observar e compreender escolhas e 

posicionamento das emissoras.

 Quadro 02: Elementos de contexto de produção, exibição e recepção dos telejornais. 
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Avançando um pouco mais nas propostas, no que concerne à apresentação dos 

programas, uma análise do discurso não poderia preceder de uma observação minuciosa 

dos elementos estético-discursivos das emissoras – a saber, principalmente, vinhetas e 

cenários, e o que denotam e conotam, além de inferências sobre a relação com a política 

editorial da emissora. Observações sobre a postura e efeitos visados pelos enunciadores 

principais das atrações – os âncoras, são fundamentais para compreender a dinâmica 

que o programa estabelece com os telespectadores. 

Vale o registro de que o Jornal da Alterosa apresenta jornalistas âncoras com 

mais coloquialismo frente à concorrente. O tom mais informal, e as opiniões emitidas 

pelos apresentadores do noticiário da TV Alterosa (sobretudo as de Benny Cohen) são 

uma das marcas desta atração. Outro ponto diferente do Jornal da Alterosa é a escalada 

do programa; conforme já fora dito, esta se dá sem intervalos e/ou cortes da atração 

anterior. O apresentador do Alterosa Esporte atravessa o estúdio da atração e entrega a 

audiência para um dos âncoras do Jornal da Alterosa. Que tipo de relação se estabelece 

aqui? Que estratégia é esta? Aliás, como e com que intuito cada um dos programas 

arranjam sua organização estrutural para apresentação dos conteúdos? São perguntas 

que, indaga-se, a fundo a AD pode responder.

Interessaria aí revisar obras ainda não tão estudadas no país, tais como a de Jean-

Claude Soulages (2007), sobretudo em sua discussão sobre as retóricas televisuais e as 

estratégias para captação e manutenção da audiência, compreendendo discussões gerais 

e externas como a cultura de massa, até internas e afeitas às produções dos programas, 

como  elementos  técnicos,  entre  outros  temas.  Nesse  sentido,  também  é  importante 

buscar outros autores, sobretudo aqueles ligados à ‘escola francesa’ da AD que, nos 

últimos anos, tem se dedicado de forma pontual à análise do discurso televisual.

E,  entre  tantas  perspectivas,  Charaudeau  (1997;  2007)  parece  ser  uma  das 

maiores  referências.  Em  seu  trabalho,  condição  importante  neste  contexto  são  os 

estudos relacionados ao contrato de informação midiático, que devem ser observados de 

forma pormenorizada, tendo em vista que as construções narrativas configuram algo de 

fundamental para se pensar no jogo comunicacional estabelecido entre emissoras – e 

seus programas, e o público-telespectador.

Neste âmbito, Charaudeau (2007) chama a atenção para as duas visadas, uma da 

informação propriamente dita e outra da captação. Na articulação conjunta destas duas 

frentes, comumentemente realizada nas grades televisivas – principalmente nos telejornais, 
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não  importa  simplesmente  cumprir  a  função  a  que  se  destinam,  mas  utilizar-se  de 

estratégias de enunciação para exercer este fim, tendo como outra premissa a apreensão e 

manutenção de telespectadores.

O contrato comunicativo, mais do que a representação simbólica de um acordo 

firmado  entre  emissor  e  receptor,  no  ato  comunicativo,  extrapola  as  condições 

instantâneas,  uma  vez  que  em  verdade  significa  um conjunto  de  várias  condições, 

amplas, ligadas à situação de troca na qual e para qual surge, dando sequência – ou 

quebrando  –  um  projeto  comunicativo  histórico  já  articulado,  com  determinada(s) 

finalidade(s),  compreendendo  também  expectativas.  Este  contrato,  social  e 

intersubjetivamente construído, no que se refere à perspectiva da comunicação midiática, 

deve ser pensado, auxiliando também, didaticamente, na análise de produções televisivas.

Enfim, entre outras frentes cabíveis, a AD parece ser um espaço possível para o 

aprofundamento na análise dos telejornais, sobretudo quando da sua interlocução com a 

AC. Em trabalhos porvindouros caberá então propor observações pontuais por meio de 

um aporte teórico e técnicas particulares da AD, seja através do que aqui foi exposto nas 

breves  linhas  acima,  quer  seja  com um cabedal  mais  dilatado,  obtido  com leituras 

extraídas  do  amplo  universo  de  observações  outrora  realizadas  por  diversos 

pesquisadores. 
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