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Resumo

A criação da TeleSUR, primeira  emissora de TV multiestatal  latino-americana,  pelo 
presidente venezuelano Hugo Chávez gerou repercussão na região e no mundo, uma vez 
que Chávez é considerado por muitos uma figura polêmica. A rede de TV de notícias 24 
horas trouxe um novo panorama para as comunicações na América Latina. A TeleSUR 
é  a  primeira  emissora  multiestatal  da  região,  tendo  como  controladores,  além  da 
Venezuela,  a  Argentina,  Cuba,  Nicarágua,  Bolívia,  Equador,  Uruguai  e  República 
Dominicana. Utilizando a Metodologia de Análise de Telejornalismo, desenvolvida pelo 
Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo, buscamos entender de que forma o 
novo canal mostra os latino americanos, uma vez que ele se define como um novo olhar 
para os povos da região, e como ele se endereça aos mesmos, ou seja, constrói um estilo 
próprio.
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1. Introdução

No último dia 24 de julho, a emissora de TV multiestatal TeleSUR completou 

seis anos de existência. Criada pelo presidente venezuelano Hugo Chávez em 2005, a 

TeleSUR  ganhou  o  apoio  de  outros  estados  latino-americanos,  que  acabaram  se 

tornando sócios da emissora. Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Nicarágua, Uruguai e, 

recentemente,  República  Dominicana2 se  tornaram  financiadores  do  projeto  de 

comunicação venezuelano. 
1 Graduando em jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e bolsista de 
iniciação científica CNPq do Grupo de Pesquisa Análise de Telejornalismo, coordenador pela Prof. Dra. 
Itania Maria Mota Gomes. 
2 Disponível em: http://www.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&id=310376&Itemid=1
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Segundo a própria emissora,  em nota de comemoração dos seus seis  anos, o 

canal é o primeiro “multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social 

orientado a  liderar  y promover  los  procesos  de unión de los  pueblos  del  SUR”3.  O 

discurso de meio de comunicação com vocação social e voltado a construir uma nova 

ordem comunicacional é reforçado continuamente nos programas da TeleSUR, inclusive 

no nosso objeto de estudo, o TeleSUR Noticias. 

A  análise  do  principal  telejornal  da  TeleSUR  permitirá  observar,  seis  anos 

depois, até onde a emissora cumpre sua “missão” de integrar e dar voz aos povos da 

América  Latina,  negociando  com  valores  do  jornalismo,  como  credibilidade, 

objetividade e imparcialidade. Foram analisadas 10 edições do programa, referentes a 

uma semana de dezembro de 2010 e uma semana de março de 2011. 

2. O Telejornalismo: uma construção cultural

Os recentes estudos no campo da recepção, no jornalismo, têm sido guiados por 

novos métodos que entendem a comunicação como fruto das negociações e articulações 

entre cultura, sociedade, economia e relações de poder. O principal foco dos estudos 

culturais é entender o funcionamento dos meios de comunicação na vinculação com os 

diversos  aspectos  sociais,  econômicos  e  culturais  que  abrangem uma  sociedade.  As 

pesquisas  desenvolvidas  pela  pesquisadora  da  Universidade  Federal  da  Bahia  Itania 

Gomes resultaram em uma Metodologia de Análise do Telejornalismo que, baseada nos 

estudos  culturais,  abarca  todo  o  processo  comunicativo  para  fazer  a  análise  de 

programas  telejornalísticos.  A  televisão  é  vista  como  um  processo  cultural  e  uma 

tecnologia, e o jornalismo uma instituição social, segundo Raymond Williams (1979), 

autor  fundamental  para  os  nossos  estudos.  De  acordo  com  Gomes  (2007),  o 

telejornalismo é, então, uma construção social, no sentido de que se desenvolve numa 

formação econômica, social e cultural particular, e cumpre funções fundamentais nessa 

formação. Muito além das possibilidades tecnológicas, levar em conta o telejornalismo 

como  instituição  social,  deve  implicar  uma  observação  das  condições  históricas, 

comerciais,  culturais  e  sociais.  Isso  não implica  “conceber  o  jornalismo  como uma 

3 Disponível em: http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/95613-NN/telesur-celebra-seis-anos-al-
servicio-de-los-pueblos-de-la-region/



cristalização, mas, bem ao contrário, afirmar seu caráter de processo histórico e cultura” 

(GOMES, 2007, p. 4-5). 

A  Metodologia  de  Análise  de  Telejornalismo  permite  a  observação  de 

programas nacionais e internacionais, uma vez que nos ajuda a perceber de que maneira 

cada programa se endereça e dialoga com os valores da sociedade onde é constituído, 

como por exemplo, as suas matrizes culturais. A metodologia nos permite também ter 

uma idéia da forma como cada produto telejornalístico de cada país analisado se utiliza 

das premissas e valores do jornalismo, como por exemplo, a objetividade.

Para  Michael  Schudson (1978),  no  entanto,  valores  como a objetividade  são 

construídos  culturalmente.  Segundo  Gomes,  reconhecer  o  telejornalismo  como  uma 

construção não nos impede de afirmar que ele se configura como uma instituição social. 

“Afirmar  o  telejornalismo como uma construção,  no  entanto,  e  justamente  por  essa 

razão, não nos impede de reconhecer que ele se configura como uma instituição social 

de certo tipo nas sociedades ocidentais contemporâneas” (GOMES, 2007, p. 5). 

Para entender o modo de endereçamento é preciso levar em conta nas análises 

dois conceitos: estrutura de sentimento e gênero televisivo. O conceito de estrutura de 

sentimento  proposto por  Raymond  Williams  (1979) nos  permite  estudar  as  relações 

entre  diferentes  elementos  que compõem o nosso modo de vida,  mas modo de vida 

entendido muito além dos simples hábitos do dia a dia, como comer e dormir, mas sim 

como “formas de conceber a natureza da relação social” (GOMES, 2007, p. 15). Diz a 

pesquisadora

[...] acreditamos que estrutura de sentimento poderá ser útil à compreensão e 
à abordagem do jornalismo como instituição social: permite olhar para o que 
é socialmente instituído como normas, valores, convenções do campo e o que 
é vivido, o que é prática cotidiana e o que ela contém de características e 
qualidades  que  ainda  não  se  cristalizaram  em  ideologias  e  convenções. 
(Gomes, 2007, p.15-16).  

O  gênero  é  outro  conceito  que  nos  ajuda  a  analisar  os  programas  e  a 

compreender o modo de endereçamento dos mesmos. A partir dos trabalhos de Jesús 

Martín-Barbero,  a pesquisadora Itania Gomes (2011) desenvolveu uma pesquisa que 

entende o gênero televisivo como uma categoria cultural. Além de exigir uma análise 

macro do ambiente sócio-político-econômico para entender os meios de comunicação, o 

conceito de gênero pode ser entendido como uma estratégia para a comunicação. Ela 

explica:



Acreditamos  que,  tomado  como  categoria  cultural,  o  gênero  permite  a 
construção, também, de um protocolo analítico para análise de televisão que 
permita uma visão global e complexa do processo comunicativo. Mas isso 
demanda um conceito de gênero em que este não apareça como uma entidade 
fixa, em que ele não seja apenas classificação ou tipologia da programação 
televisiva,  mas  que  seja  considerado  como  uma  prática  de  produção  de 
sentido  que  se  realiza  na  “inter-relação  entre  uma  variedade  de  práticas 
criativas,  econômicas,  sociais,  tecnológicas,  institucionais,  industriais  e 
interpretativas” (EDGERTON; ROSE, 2008, p.7 apud GOMES, 2011, p.113)

A partir desses conceitos, utilizados por diversos autores, é possível fazer uma 

análise mais minuciosa e contextualizada do programa, observando a sociedade (no caso 

a  América  Latina  e  a  eleição  de  governos  de  esquerda)  e  as  implicações  e 

constrangimentos  econômicos  e  políticos  que  aparecem  para  a  emissora  e, 

conseqüentemente, o programa.  

Para essa análise utilizaremos os quatro operadores da Metodologia de Análise 

de Telejornalismo. Os operadores são o  mediador, o  contexto comunicativo, o  pacto 

sobre  o  papel  do  jornalismo e  a  organização  temática.  Esses  operadores  foram 

desenvolvidos  de  modo  a  permitir  que  o  analista  veja  de  que  maneira  especifica  a 

linguagem televisiva é construída em determinado programa. 

O mediador diz respeito aos apresentadores, repórteres, comentaristas, analistas 

e todas as pessoas envolvidas na apresentação e na produção do programa. Em uma 

análise do modo de endereçamento, os vínculos que os mediadores estabelecem com a 

audiência devem ser levados em conta. 

Sem dúvida, em qualquer formato de programa jornalístico na televisão, o 
apresentador é a figura central, aquele que representa a “cara” do programa e 
que constrói a ligação entre o telespectador, os outros jornalistas que fazem o 
programa e as fontes (GOMES, 2007, p. 24).

O contexto comunicativo se refere ao ambiente, ao contexto em que determinado 

programa  televisivo  se  insere,  compreendendo  aí  o  emissor,  o  receptor  e  as 

circunstâncias de espaço e tempo em que o processo comunicativo se dá.

O pacto sobre o papel do jornalismo diz respeito à relação entre a audiência e o 

programa, que é regida por um pacto sobre o papel do jornalismo na sociedade onde 

estão inseridos. É a partir desse pacto que a audiência saberá o que esperar do programa 

e poderemos observar de que maneira este produto televisivo atualiza as premissas, as 

normas e convenções que constituem o jornalismo.



A organização temática de um programa é a forma como ele organiza os temas, 

a  partir  de  determinados  interesses  e  competências  da  audiência.  No  caso  dos 

telejornais, a organização temática exige maior atenção, visto que muitas vezes ela só 

pode ser compreendida quando observados o modo específico de organizar e apresentar 

as diversas editorias. 

3. Chávez e a diplomacia midiática

Eleito,  em 1998, como presidente da Venezuela,  Hugo Chávez mantém-se no 

poder  até  hoje.  As  atitudes  e  práticas  do  chefe  de  Estado  venezuelano  geraram 

admiração  e  ódio,  mas  ajudaram a colocar  o  país  em lugar  de destaque no cenário 

latino-americano e, de certa forma, no cenário mundial. Governando o país que tem as 

maiores de reservas de petróleo do mundo4, Chávez utiliza o dinheiro que o país ganha 

com a extração e venda do óleo, também, para fazer frente às investidas do “império” 

(como o mesmo costuma definir os Estados Unidos) através da diplomacia midiática. 

Segundo Valente e Santoro (2006), a diplomacia midiática é um campo que vem se 

desenvolvendo nos Estados Unidos, tanto entre o meio acadêmico quanto no governo. 

Para estudar a estratégia implementada pelo governo de Caracas precisamos 
conceituar o termo diplomacia midiática. Campo em amplo desenvolvimento 
nos Estados Unidos, tanto na academia quanto no governo, é uma estratégia 
que  aproveita  os  novos  recursos  midiáticos  da  Era  da  Informação  para  a 
diplomacia. Entre eles se destacam os modernos meios de comunicação e a 
mídia globalizada, principalmente as redes de TV em escala planetária e a 
internet.  O objetivo principal  é  maior  eficácia  das  negociações,  seja  com 
governos,  empresas  ou  organizações  internacionais.  (VALENTE; 
SANTORO, 2006, p. 2)

É  preciso  levar  em  conta  o  que  muitos  chamam  de  “onda  de  governos  de 

esquerda”  na  América  Latina5,  e  que permitiu  que  candidatos  ligados a  partidos  de 

esquerda chegassem à presidência, como, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, no 

Brasil;  Rafael  Correia,  no  Equador;  Evo  Morales,  na  Bolívia  dentre  outros.  Essa 

convergência,  na  última  década,  de  eleições  de  presidentes  de  partidos  de  centro-

esquerda  e  de  esquerda  é  um dos  fatores  que  permitiram à  TeleSUR adquirir  uma 

4 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/945295-venezuela-tem-a-maior-reserva-de-
petroleo-no-mundo-diz-opep.shtml
5 Disponível em: http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?
id=668&PHPSESSID=7344ed5e82e51d5534f731688bd39468
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formação multiestatal. A emissora, cujo logotipo “Nosso Norte é o Sul” (FIGURA 1), 

além do governo venezuelano, é mantida pelos governos de Argentina, Bolívia, Cuba, 

Equador,  Nicarágua,  Uruguai  e  República  Dominicana.  Todos  estes  países  têm 

governos alinhados a uma política que se diz de desenvolvimento social e integração da 

América Latina. 

Figura 1. Logotipo da TeleSUR

Edward Said (1995) é outro autor que traz uma contribuição importante para 

essa questão da diplomacia da mídia, mesmo que indiretamente, ao tratar do poder das 

narrativas. Segundo ele, o principal objetivo do imperialismo é a terra, mas na discussão 

sobre quem possuía a terra e quem nela tinha o direito de se estabelecer, as questões 

eram pensadas e discutidas, e então decididas na narrativa.

O poder de narrar, ou de impedir que se formem e surjam outras narrativas, é 
muito  importante  para  a  cultura  e  o  imperialismo,  e  constitui  uma  das 
principais conexões entre ambos. Mais importante, as grandiosas narrativas 
de emancipação e esclarecimento mobilizaram povos do mundo colonial para 
que  se  erguessem  e  acabassem  com a  sujeição  imperial;  nesse  processo, 
muitos europeus e americanos também foram instigados por essas histórias e 
seus  respectivos  protagonistas,  e  também lutaram por novas  narrativas  de 
igualdade e solidariedade humana. (SAID, 1999, p. 13)

O discurso de membros da emissora não mudou muito de 2005 até hoje. Em 

entrevista ao Portal Terra6, da Colômbia, a diretora geral do canal, Patricia Villegas, 

afirmou  que  a  TeleSUR  surgiu  para  modificar  a  tendência  de  enxergar  os 

telespectadores como simples consumidores de mercadoria. “Uma vez que no modelo 

6 Disponível em: http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?
idNoticia=201107262354_NMX_79865304
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neoliberal o capital privado está acima do Estado, incluindo aí as operações de redes de 

TV, a informação deixa de ser um direito para se transformar em uma mercadoria”, 

afirmou.

Para os pesquisadores Leonardo Valente e Maurício Santoro (2006), o presidente 

venezuelano está usando os mesmos mecanismos adotados pelos norte-americanos de 

diplomacia midiática, mas para se defender de golpes. Para os autores, Chávez não teria 

intenção de levar a Venezuela a uma posição de grande destaque no cenário mundial, 

como, por exemplo, pleitear uma cadeira no Conselho de Segurança da Organizações 

das Nações Unidas, porque sabe que isso não aconteceria.

A  diplomacia  midiática  venezuelana  é,  portanto,  calcada  na  proposta  de 
integração latino-americana e na necessidade de transmissão da sua versão 
dos fatos sem intermediários. É muito mais um recurso de blindagem interna 
do que uma estratégia para a escalada de posições no cenário internacional. O 
estabelecimento  de  uma  audiência  ampla  e  a  facilidade  em concorrer  na 
transmissão de notícias vale mais como estratégia de defesa contra golpes e 
investidas externas de bastidores, como em 2002. Chavéz sabe que boa parte 
da  ofensiva  norte-americana  contra  os  chamados  “regimes  hostis” tem na 
diplomacia midiática uma importante arma. E a contra-ofensiva mais eficaz 
neste caso é utilizar recursos semelhantes (VALENTE; SANTORO, 2006)

Podemos dizer que a TeleSUR vem para narrar os latino-americanos de uma 

forma diferente e Chávez, utiliza-se deste meio de comunicação criado para a proteção e 

blindagem da sua forma de governar e de conduzir o país, talvez numa tentativa de 

evitar sofrer um novo golpe de estado como o de 20027. 

4. O TeleSUR Noticias e os latino-americanos

Exibido ao longo do dia na programação da emissora, as edições do  TeleSUR 

Noticias escolhidas para a análise foram as de 20h30, horário de Caracas, por se situar 

dentro do horário nobre, faixa do programação que costuma receber mais atenção das 

emissoras de televisão, uma vez que recebe maior audiência. O telejornal, no entanto, é 

exibido para outras cidades da América Latina, como Quito, Havana e Buenos Aires, 

em horários diferentes,  devido ao fuso horário. Além dos correspondentes em quase 

todas as nações da América do Sul, e também em outras regiões do mundo, o telejornal 

conta  com  uma  rede  de  colaboradores  da  TeleSUR,  que  inclui  canais  regionais, 

universitários e comunitários, entre outros.
7  Em 2002, um fracassado golpe de estado tentou tirar Hugo Chávez da presidência da Venezuela. 
Algumas redes de TV, como a RCTV tiveram participação na ação, que durou menos de 48 horas. 



O TeleSUR Notícias possui elementos visuais que o encaixam a primeira vista 

dentro  do  grupo  de  telejornais  tradicionais,  como  a  bancada  e  tela  ao  fundo,  por 

exemplo.  Algo interessante de se observar é que o enquadramento do telejornal  é o 

mesmo durante quase toda a exibição. O plano médio é o principal enquadramento dado 

ao apresentador.  Mesmo quando há mudanças  de câmeras,  o enquadramento não se 

altera. Os aspectos visuais do estúdio e a qualidade de som e imagem mostram que, à 

primeira  vista,  a  TeleSUR não  é  um simples  canal  estatal  de  disseminação  de  um 

discurso pró-governo. 

Os recursos  técnicos  a  serviço  do  jornalismo,  ou  seja,  o  modo  como as 
emissoras lidam com as tecnologias de imagem e som colocadas a serviço do 
jornalismo, o modo como exibem para o telespectador o trabalho necessário 
para fazer a notícia são fortes componentes da credibilidade do programa e 
também da emissora e importante dispositivo de atribuição de autenticidade. 
(GOMES, 2007, p. 26).

Já  observando  a  partir  do  pacto  sobre  o  papel  do  jornalismo  no  TeleSUR 

Noticias, o telejornal incorpora recursos técnicos do telejornalismo, como a passagem 

ao vivo, a edição rápida (25 minutos em média) e a cobertura de fatos atuais e recentes. 

Isso implica que o telejornal,  apesar de se definir  como diferente utiliza os mesmos 

recursos  de  grandes  redes  de  TV  com  notícias  24  horas,  como  BBC,  para  ganhar 

credibilidade.  Como já  foi  dito  aqui  anteriormente,  Chávez  está  usando os  mesmos 

recursos da chamada ‘mídia imperialista’ para ganhar repercussão e conseguir pautar o 

debate público. Um dos valores jornalísticos mais usados para dar mais credibilidade ao 

programa,  e  muito  comum no  Brasil,  é  a  utilização  de  fontes  oficiais.  O  TeleSUR 

Noticias utiliza esta prática,  mas de uma maneira um pouco diferente.  Por seu curto 

tempo de exibição,  a formatação do jornal  acontece com a maior  parte  das notícias 

transformadas em notas cobertas. Na maioria das notas cobertas sobre eventos políticos, 

por exemplo, há um espaço generoso dedicado às falas de presidentes de nações, o que 

indica que o telejornal,  no caso de pouco tempo, quer dar preferência  àqueles cujas 

vozes que consideram mais representativas e importantes para a audiência.

O telejornal  é  apresentado  diariamente  por  apenas  um jornalista,  que  tem à 

disposição na bancada um computador. O aparelho, no entanto, é pouco utilizado. O 

perfil  de  apresentadora/apresentador  do  TeleSUR Notícias se  encaixa  no  modelo  de 

apresentador   ventríloquo  de  Eliseo  Véron.  Em  artigo  publicado  em  2004,  a 

pesquisadora  Itania  Gomes  também  adota  o  modelo  de  Eliseo  para  analisar,  por 



exemplo, as apresentadoras do Jornal do SBT Cynthia Benine e Analice Nicolau. As 

principais características desse modelo de apresentação são a gestualidade anulada, a 

postura relativamente rígida do corpo, a não exibição das mãos do apresentador e a 

expressão do rosto parece fixada em uma espécie de grau zero (GOMES, 2004, p.87). 

Todas  essas características  estão presentes  nos apresentadores  do  TeleSUR Noticias. 

Observar  a  apresentação  do  telejornal  com  a  apresentadora  Tatiana  Garcia  Perez 

(FIGURA 2), por exemplo, permite enxergar bem claramente a definição de “expressão 

do  rosto  fixada  em  grau  zero”.  A  gestualidade  da  jornalista  é  mínima  e  a  face  é 

congelada,  como  se  não  estivesse  disposta,  nem  quisesse,  expressar  nada. 

Acrescentamos ainda o fato de que não há diálogo com o telespectador além da leitura 

da  notícia.  A única  exceção é  o  “Continue  na  TeleSUR”,  ao  final  do  telejornal.  A 

construção da linguagem televisiva segue a linha editorial do telejornal, que é de um 

olhar diferente para o mundo e para os latino-americanos. Isso implica, no telejornal, e 

devido ao histórico de colonização da América Latina, num discurso antiimperialista e 

antiburguês.  Essas  marcas  aparecem  no  texto  das  matérias  ou  das  notas  cobertas 

exibidas  pelo  telejornal,  onde  não  é  raro  encontrar  citações  como  “ataque  das 

potências”, quando do ataque da OTAN à Líbia. Os entrevistados do telejornal também 

colaboram para esse ponto de vista, como o uso do termo “tentáculos do Império” na 

ocasião da tentativa de deputados bolivianos de acabarem com as operações da agência 

estadunidense de desenvolvimento social USAID na Bolívia, e “Império Americano”, 

utilizado  pelo  presidente  Evo  Morales  para  acusar  os  Estados  Unidos  de  quererem 

desestabilizar a América Latina. 

Figura 2. Apresentadores da TeleSUR Tatiana Perez e Mario Rosales

A TeleSUR está também preocupada em desmantelar o discurso hegemônico da 

mídia  burguesa.  A divulgação  de  documentos  da  Secretaria  de  Estado  dos  Estados 



Unidos, por exemplo, deu fôlego a uma série de notas e matérias sobre os interesses 

“secretos”  dos  norte-americanos.  Arriscamos  dizer,  inclusive,  que  a  divulgação  dos 

documentos  serviu  como  um  instrumento  para  dar  legitimidade  ao  discurso  da 

TeleSUR, através do TeleSUR Noticias, e também colaborou para dar credibilidade ao 

telejornal, uma vez que os interesses secretos dos EUA são pauta constante no noticiário 

da TeleSUR.

É comum que as fontes do telejornal sejam intelectuais ligados à esquerda, como 

por exemplo, quando da exibição de uma reportagem sobre a violência em Quito, no 

Equador, no dia 1º de dezembro. Após toda a reportagem mostrando o que o governo 

tem feito para tentar diminuir a criminalidade na cidade, a reportagem é encerrada com 

a  entrevista  de  um  pesquisador  de  comunicação  de  uma  universidade  equatoriana 

dizendo que boa parte do clima de medo vivido pela população se deve à cobertura dos 

jornais conservadores da cidade. Além da cobertura mostrando que apesar da violência 

os  jovens e  demais  moradores  de  Quito  não se abatem pela  violência  e  continuam 

saindo, a emissora ressalta a questão da abordagem conservadora e sensacionalista dos 

principais jornais da cidade. Dessa forma, o telejornal mostrou a questão da violência, 

mas  ao invés  de entrevistar  especialistas  no assunto para apontar  soluções,  o  que é 

esperado do jornalismo, por seu papel de vigilância, prefere agir como uma espécie de 

observador da mídia e mostrar que a imprensa teria culpa pela sensação de insegurança 

na cidade. A Teoria do Cultivo diz muito sobre essa questão. Em seu livro Efeito e 

Recepção, Itania Gomes (2004) explica a teoria elaborada por George Gerbner. Gerbner 

estuda as  relações  entre  a recepção televisiva  e  a  representação da realidade  social. 

Segundo a teoria, a influência da TV se daria cumulativamente, no tempo, fazendo com 

que houvesse uma “persistente e difusa influência da televisão sobre os telespectadores 

e a cultura que os envolve” (GOMES, 2004, p. 91). Segundo Gebner, a televisão é um 

sistema que reafirma constantemente a visão de mundo que é usada para legitimar a 

ordem social.

Com uma divisão de blocos bem definidas, a organização temática do telejornal 

também segue um determinado modo de endereçamento. O primeiro bloco, geralmente 

dedicado  à  exibição  de reportagens  da América  Latina;  o  segundo bloco,  onde são 

exibidas  as  reportagens  internacionais  e  o  terceiro  bloco,  com temas  variados.  Essa 

formatação da estrutura do telejornal nos leva a uma conclusão de que, até a ordem dos 

blocos e as editorias (no caso, geográfica) incluídas nele seriam endereçadas a partir do 

lema da emissora “Nosso norte é o sul”. Notícias internacionais podem ser exibidas no 



primeiro bloco, a depender de sua importância e do modo como podem contribuir ao 

modo de endereçamento do telejornal, como ocorreu na edição de 29 de março de 2011, 

quando  o  TeleSUR Noticias iniciou  com os  ataques  daquilo  que  eles  chamaram de 

“forças  imperialistas”  à  Líbia.  Neste  caso,  apesar  de  criticar  duramente  os  ataques, 

exibindo imagens de civis feridos, a emissora assume uma postura neutra em relação ao 

presidente líbio Muammar Kadafi, com civis relatando os ataques das forças de Kadafi a 

eles. A partir dessas observações podemos dizer que o jornal, do ponto de vista da sua 

organização  temática,  se  constrói  como,  em  primeiro  lugar  pró-América  Latina  e 

integração, e em segundo contra os Estados Unidos e as nações “imperialistas”.

5. Conclusão

A criação da TeleSUR trouxe um novo panorama às comunicações na América 

Latina. A partir das análises é possível perceber que há um uso do  TeleSUR Noticias 

como instrumento para a divulgação e disseminação de uma informação e de um modo 

de ver o mundo de outra maneira. A TeleSUR nasceu a partir desse princípio e isso se 

reflete,  e fica claro,  nos  programas da emissora.  Muito mais  do que uma pretensão 

chavista  de  levar  sua  mensagem  ao  restante  do  mundo,  é  possível  perceber  que  a 

TeleSUR foi  de fato  constituída  como uma veículo de integração dos  povos latino-

americanos e como contra-balanço da forte influência norte-americana, seja através das 

agências de notícias ou redes de TV.

Numa região tão próxima e ao mesmo tempo tão diferente,  a metodologia de 

análise de telejornalismo é de grande valor para a análise do telejornal, uma vez que 

permite  que  articulemos  de  que  forma  política,  economia,  sociedade  e  cultura 

permitiram e permitem que o TeleSUR Notícias seja exibido mesmo após seis anos de 

existência.  “Considerar  o  telejornalismo  na  perspectiva  dos  estudos  culturais  deve 

implicar articular suas dimensões técnica, social e cultural” (GOMES, 2007, p.4).

O telejornal  articula  marcas  e valores do telejornalismo com o discurso anti-

hegemônico,  mas  o faz  de  maneira  competente.  A qualidade  de som e  imagem do 

telejornal,  por  exemplo,  mostra  a  importância  dada  pela  emissora  para  seu  produto 

telejornalístico  de  maior  valor.  O  TeleSUR Noticias defende e  insere  o  discurso  de 

integração dos povos e anti-americanismo na sua edição, no texto, no enquadramento e 

no modo de endereçamento.
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