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Resumo:  Em uma contemporaneidade que se enuncia como conectada e convergente, o 
telejornalismo ainda se constitui em um ator central na forma de acesso ao conhecimento 
cotidiano  no  Brasil.  Espaço  de  práticas  e  de  disputas,  inclusive  por  legitimidade,  o 
jornalismo audiovisual também tem sido objeto de estudos e pesquisas acadêmicas. Mas 
será que é possível reconhecer uma teoria do telejornalismo, considerando sua relevância 
como  processo  social  e  comunicacional?  Para  responder  a  essa  questão-provocação  o 
artigo  realiza  um mapeamento  do  lugar  do  jornalismo  audiovisual  nos  Congressos  da 
Intercom desde 2009, desde a criação do GP Telejornalismo. A atenção volta-se sobretudo 
para  pesquisas  apresentadas  em outros  grupos de trabalho,  e  busca  compreender  esses 
deslocamentos como tensões para a construção do Telejornalismo como campo, também de 
reflexões e teorias.
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A televisão é o meio de comunicação em que 63% dos brasileiros mais se informam 

sobre   o que acontece no país3. Os dados são do Relatório Final Pesquisa Brasileira de 

Mídia - PBM 2016, levantamento realizado pelo Ibope entre março e abril do último ano e 

que, de acordo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República “busca 

conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira a fim de subsidiar a 

elaboração  da  política  de  comunicação  e  divulgação  social  do  Executivo  Federal” 

(SECOM, 2016). As conclusões do relatório destacam que

A TV  é  o  meio  de  comunicação  mais  acessado  pelos  entrevistados,  sendo 
mencionada pela quase totalidade da amostra.  Pouco mais de três quartos dos 
entrevistados assistem TV todos os dias da semana. O acesso é mais frequente 
entre  segunda e  sexta-feira,  e  o  tempo médio de  acesso supera as  três  horas 
diárias. (SECOM, 2016, p.32).

1 Jornalista, pós-doutora em Comunicação (Universidade Nova de Lisboa) é professora dos cursos de 
Jornalismo, Rádio, TV e Internet e do Programa de Mestrado da Facom-UFJF. Líder do Laboratório de 
Jornalismo e Narrativas Audiovisuais, integra a Rede Telejor de Pesquisadores em Telejornalismo e é  
Diretora Científica da Intercom. Desenvolve pesquisas sobre TV e narrativas públicas com apoio de 
CNPq e Fapemig. iluskac@uol.com.br

2 Jornalista,  mestre  em  Letras,  doutora  em  Comunicação  e  Cultura.  Professora  do  Departamento  de 
Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Centro-
Oeste  (Unicentro),  em Giarapuava,  Paraná.  Vice-líder  do  Grupo de  Pesquisas  Conversas  Latinas  em 
Comunicação.  Diretora  científica  adjunta  da  Intercom,  onde  coordena  o  Intercom  Júnior. 
ariane_carla@uol.com.br

3 A resposta previa a possibilidade de duas menções. A televisão obteve 63% da preferência em primeira  
menção e 89% no caso de duas menções. A segunda mídia mais buscada pelos respondentes foi a Internet,  
com 23% do total de entrevistados. Dados disponíveis em 
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-
atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf/view
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Confirmada a manutenção da centralidade do telejornalismo como janela/ lente pela 

qual o Brasil e o mundo são vistos parece ser importante refletir sobre a permanência de 

sua  credibilidade  junto  ao  público.  Esse  tipo  de  tensionamento  parece  ganhar  relevo 

quando,  na  contemporaneidade  a  circulação  nas  chamadas  mídias  sociais  digitais 

registraria um debate sobre o telejornalismo, muitas vezes inclusive com um viés mais 

crítico por parte do que Paulo Eduardo Lins Cajazeira (2014) conceituou como “audiência 

convergida”4. Seja por meio de críticas ao conteúdo dos telejornais, recorrentes em um 

ambiente de polarização política que marca o contexto contemporâneo no Brasil, ou por 

meio  da  ironia  e  do  humor,  os  telejornais  reafirmam  sua  relevância  como  tema  de 

conversação e debate em outras  mídias.  Exemplo disso são as frequentes  utilização de 

cenas relacionadas ao universo do telejornalismo para a produção de memes; elas destacam 

cenas de uma repórter correndo para entrevistar uma servidora da Assembléia Legislativa 

de Goiás5, brigas entre apresentadores de noticiários, figurino e cenário do Jornal Nacional 

e até um ato falho do editor chefe e apresentador de seu apresentador e editor chefe. Mas se 

o tom de seriedade já foi apontado como uma das marcas do telejornalismo (DUARTE, 

2008), a aproximação com o humor não trouxe risco para um de seus valores centrais de 

(re)conhecimento  público,  a  credibilidade,  a  partir  da  qual  o  telejornalismo  poderia 

desempenhar  funções  de  segurança  ou  mesmo  pedagógicas  (VIZEU  e  CERQUEIRA, 

2016). 

Em  um  ambiente  convergente  o  telejornalismo  tem  realizado  movimentos  de 

aproximação do público, seja nas redes sociais digitais, que em certa medida o expandem, 

no  tempo  e  no  espaço,  ou  narrando  suas  práticas  em programas  que  desvelariam “os 

bastidores da reportagem”, como anuncia o slogan do Profissão Repórter. Nessas novas 

promessas e pactos o telejornalismo reafirmaria sua legitimidade como produto merecedor 

da confiança do público. Evidência disso são  os dados da PBM 2016 que revelam que 

entre os 14.666 entrevistados que apontaram a TV como principal fonte de informação 

28% confiam sempre nas informações assistidas, e 26% confiam muitas vezes. 

Também resultado dessa centralidade, o telejornalismo tem atraído a atenção de um 

número  crescente  de  pesquisadores.  A existência  de  um  grupo  de  pesquisa  em  uma 

sociedade científica nacional (INTERCOM), de uma rede de pesquisadores (TELEJOR) e 

4 Pesquisadores como Edna Mello e Iluska Coutinho (2016); Christina Musse e Cláudia Thomé (2016) 
também abordaram esse novo espaço de crítica e interação dos telejornais com o público. As primeiras  
propõem a compreensão de um telejornalismo expandido, que se realiza em diferentes telas, e edições.

5 https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/10/os-memes-mais-engracados-da-servidora-da-alego-
fugindo-da-reporter.html
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mesmo de uma coleção de livros já com cinco volumes editados (Jornalismo Audiovisual, 

Editora Insular) são evidências de uma certa institucionalização do telejornalismo como 

objeto  de  estudos  no  universo  acadêmico.  Mas  se  os  dados  relacionados  à  prática  e 

consumo do telejornalismo no Brasil evidenciam seu reconhecimento como bem social, 

será  que  seria  possível  perceber  uma legitimação do conhecimento  sobre o jornalismo 

audiovisual, para além do saber fazer? Em que medida seria possível falar em uma teoria 

do telejornalismo a partir do desenvolvimento de pesquisas na área, e consequentemente de 

conceitos centrais para sua consolidação como campo também de reflexões?

Em busca de respostas a essa pergunta buscamos realizar um mapeamento do lugar 

ocupado  pelo  telejornalismo  nos  congressos  nacionais  da  Intercom  desde  2009.  Se 

trabalhos  de Coutinho (2011) e  Silva  (2012) realizaram levantamentos  sobre os temas, 

objetos e metodologias preferenciais dos autores do GP Telejornalismo, nesse momento 

propõe-se buscar os trabalhos que tratam do jornalismo em telas para além desse grupo de 

pesquisa.  Quais  os  sentidos  inscritos  pelo  que  inicialmente  pode ser  considerado  uma 

dispersão de investigadores? A proposta nesse texto é compreender em que medida esses 

deslocamentos são reveladores do grau de amadurecimento do telejornalismo como campo, 

também de reflexões e teorias.  

A reestruturação dos Núcleos de Pesquisa da Intercom e a criação do GP de 

Telejornalismo

A criação do GP Telejornalismo em 2009 integrou um processo de reestruturação 

científica  da  Intercom,  que  até  então  havia  experimentado  outras  duas  formas  de 

organização  de  trabalhos  e  pesquisadores  em  seus  congressos  nacionais:  Grupos  de 

Trabalhos  (Gts   monotemáticos  e  multitemáticos)  e  Núcleos  de  Pesquisa  (Nps).  Nos 

modelos de organização anterior as discussões sobre o telejornalismo não tinham um lugar 

no qual fosse garantida sua especificidade, sendo frequentes apresentações de trabalhos em 

dois espaços preferenciais GT/ NP Jornalismo e GT/NP Televisão. Na avaliação de Iluska 

Coutinho, a criação do GP Telejornalismo pode ser compreendida a partir do aumento do 

interesse pelo tema, percebido a partir do maior número de trabalhos voltados à análise e  

interpretação do jornalismo audiovisual.

Ao todo, entre 1999 e 2009 foram apresentados 124 trabalhos tendo como foco o 
Telejornalismo. Inicialmente, quando a Intercom era estruturada em grupos de 
trabalho, havia presença de discussões sobre o Telejornalismo em dois GT, com 
apresentação de dois trabalhos em cada grupo: GT Jornalismo e GT Televisão. A 
partir de 2001, quando os congressos passam a ser organizar a partir dos Núcleos 
de Pesquisa,  há um predomínio das  discussões no âmbito do NP Jornalismo, 
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associado ao aumento do número de trabalhos apresentados, 7 trabalhos em 2001 
e  2002.  Em  2003  há  uma  queda,  com  apresentação  de  4  trabalhos,  mas  a 
perspectiva  de  aumento  no  número  de  reflexões  sobre  o  telejornalismo  é 
retomada em 2004 (09 trabalhos).  De 2005 a 2009 foram apresentados noventa 
trabalhos sobre telejornalismo, sendo visível  a potencialização das reflexões a 
partir da constituição do Grupo de Pesquisa em Telejornalismo. (COUTINHO, 
2011).

Se houve um aumento significativo no número de trabalhos sobre a temática, por 

outro lado ainda não era possível perceber naquele primeiro estudo a existência de eixos 

teóricos  ou  mesmo  conceitos  consolidados.  Os  levantamentos  indicavam  um  grande 

número de estudos voltados a programas ou situações particulares, entre elas coberturas 

específicas  ou  de  uma  área  especializada.  Assim,  em  certa  medida  a  diversidade  se 

apresentava como uma potência para uma ampliação do escopo de interesses do grupo, 

mas também um possível desafio para a consolidação teórica do campo de reflexões sobre 

o telejornalismo. 

Na tentativa de traçar um panorama das pesquisas científicas com essa temática, 

Edna  Mello  realiza  um  estudo  exploratório  tomando  como  documento  os  trabalhos 

apresentados  no  GP  Telejornalismo  entre  2009  e  2013.  Os  resultados  evidenciam  a 

participação de estudiosos em diferentes níveis de formação e uma centralidade de estudos 

desenvolvidos por pesquisadores do eixo Sul-Sudeste. Além disso, a análise de conteúdo 

empreendida apontou quanto a temática um maior investimento em estudos sobre “(...)a 

linguagem  do  telejornalismo  e  suas  especificidades  como  a  discussão  sobre  as 

características discursivas de determinado telejornal, a incidência de temas, a abordagem 

de pautas, os conflitos de formato da notícia ou as discussões sobre o gênero” (SILVA, 

2014). Em que medida esse tipo de predomínio quanto ao tipo de estudo desenvolvido 

poderia caracterizar uma vinculação do grupo com a esfera do trabalho e da produção em 

jornalismo, e acabar por marcar identitariamente o GP, e eventualmente apresentar-se como 

um limite aos horizontes possíveis de reflexão? Os dois estudos de mapeamento realizados 

apontavam a potencialidade do telejornalismo como campo de produção de conhecimento 

científico; resta verificar em que medida essa promessa vem se cumprindo após oito anos 

de funcionamento do grupo.

4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017
Jornalismo em Telas para além do GP em Telejornalismo: definição do corpus e 

metodologia

Nossa  proposta,  então,  é  levantar  dados  que  possibilitem uma reflexão sobre  o 

Grupo de Pesquisa (GP) em Telejornalismo da Intercom  - participação de pesquisadores, 

designação do GP e ementa - e, ainda, sobre a inserção de trabalhos que tenham como 

objeto ou perguntas de pesquisa o telejornalismo e/ou o telejornal, apresentados em outros 

GPs durante os congressos nacionais da Intercom entre os anos de 2009, quando começou 

a funcionar o GP Telejornalismo, e 2016.

Para  isso,  consultamos  os  anais  e  fizemos,  inicialmente,  um  levantamento 

quantitativo  dos  artigos  publicados,  buscando  identificar  e  numerar  os  trabalhos  que 

tivessem  em  seu  título  e/ou  palavras-chave  os  termos  telejornalismo  e/ou  telejornal. 

Reiteramos  que  foram  consultados  todos  os  artigos  publicados  em  todos  os  GPs  no 

período, quantificando ano a ano o número de trabalhos apresentados na Divisão Temática 

(DT)  de  Jornalismo,  no  GP de  Telejornalismo,  os  que  versavam  sobre   temática  e 

apresentados  em  cada  um  dos  GPs  tanto  da  DT  Jornalismo  como  nas  outras  sete 

(Publicidade e Propaganda; Relações Públicas e Comunicação Institucional; Comunicação 

Audiovisual;  Comunicação  Multimídia;  Interfaces  Comunicacionais;  Comunicação, 

Espaço, Cidadania; e Estudos Interdisciplinares da Comunicação).

Os números e dados levantados, na sequência, serão analisados numa perspectiva 

qualitativa,  procurando  levantar  questões  envolvam  a  continuidade  e,  sobretudo,  o 

fortalecimento  do  GP de  Telejornalismo.  Nesse  mesmo  sentido,  também  procuramos 

conversar  com os  autores  dos  trabalhos  apresentados em outros  GPs que estudavam o 

telejornalismo/telejornal,  buscando identificar  as  motivações  apontadas  por  elas  para  a 

escolha por outros Grupos de Pesquisa da Intercom que não o de Telejornalismo. Assim, 

enviamos e-mails para esses pesquisadores, quando esses forneciam nas informações de 

rodapé os endereços eletrônicos, questionando, em primeiro lugar, “Ao escolher o GP para 

apresentação do trabalho, que critérios você levou em consideração?” e, na sequência, “Em 

algum momento o GP de Telejornalismo foi cogitado? Se sim, o que a levou a optar por 

outro Grupo? Se não, por quais motivos?”. Foram enviados, desse modo, 27 e-mails e, 

desses, dez autores nos responderam e seus apontamentos também serão levados em conta 

quando tecermos as análises.

Outros dados numéricos que nos propomos também a apresentar e analisar referem-

se aos autores que participaram ao longo dos últimos oito anos do GP de Telejornalismo, 
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buscando perceber se há uma permanência, ou não, desses pesquisadores, possibilitando 

assim sua estruturação, efetivamente, como uma rede de pesquisa.

Análise quanti-qualitativa

Ao longo dos últimos oito anos, o Grupo de Pesquisa em Telejornalismo aprovou 

para  apresentação  em  suas  sessões  de  debates  260  pesquisas,  no  formato  de  artigos 

científicos, contando em média com 32,5 trabalhos por congresso nacional.

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trabalho
s

32 30 26 37 27 31 40 37

Fonte: as autoras

Esses  260  artigos  foram  assinados  por  184  pesquisadores  –  mestrandos,  mestres, 

doutorandos,  doutores  e  pós-doutores  –,  em trabalhos  individuais  ou  em co-autoria.  A 

maioria  deles,  122  autores,  participou  do  grupo  em  apenas  uma  ocasião.  Apenas  14 

pesquisadores apresentaram os resultados de seus trabalhos na área em quatro ou mais 

congressos nacionais da Intercom, no GP de Telejornalismo.

Número de Participações no GP 
Telejornalismo em Congressos 
Nacionais

8 7 6 5 4 3 2 1

Número de Pesquisadores 3 1 5 3 2 17 31 122
Fonte: as autoras

66,3% = 1 apresentação
16,8% = 2 apresentações
9,2% = 3 apresentações
7,7% = 4, 5 6, 7 ou 8 apresentações

Fonte: as autoras
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Os números evidenciam uma não adesão ao Grupo de Pesquisa em Telejornalismo 

pela  maior  parte  dos  autores.  170 dos  184  totais,  ou  92,3% deles  apresentaram  os 

resultados de suas pesquisas em um, dois ou, no máximo, três congressos. Isso pode ser um 

indicativo de que esses pesquisadores permanecem no grupo somente durante os períodos 

em que estão cursando a pós-graduação (mestrado ou doutorado), não mantendo a linha de 

pesquisa  pós-defesa  de  dissertação  ou  tese.  Outra  elocubração  possível  é  que,  uma 

avaliação  individual  pós-congresso,  parte  desses  pesquisadores  concluiu  não  ter  sido 

pertinente a participação no GP, não retornando em anos seguintes.

Nos dois casos, os dados nos permitem aventar a hipótese de que os pesquisadores 

não se sentem integrantes de uma rede de pesquisa e, assim, não ocorre uma fidelização 

desses autores junto ao GP de Telejornalismo. Pode-se dizer que o “núcleo duro” do grupo 

é bastante  restrito,  ou seja, 14 pessoas retornaram em quatro ou mais congressos,  para 

dividir  com o grupo os  resultados  de suas  pesquisas.  Há ainda  que  se  pensar  sobre a 

possibilidade do telejornal e do telejornalismo estarem perdendo status de interesse nos 

estudos da área de Comunicação nos últimos anos, o que iria contra os números absolutos 

de trabalhos submetidos e aprovados pelo GP nos dois últimos anos. 37 em 2016 e 40 em 

2015, que são os maiores registrados na história do Grupo de Pesquisa em Telejornalismo 

desde sua criação em 2009.

O  telejornalismo  e/ou  o  telejornal,  porém,  não  estiveram  em  discussão  nos 

congressos  nacionais  da  Intercom apenas  no  GP de  Telejornalismo.  Pesquisadores  que 

participaram de outros grupos de pesquisa também voltaram seus olhares para um ou para 

ambos.  Desse  modo,  elencamos os  trabalhos  apresentados  nos  demais  GPs da  Divisão 

Temática Jornalismo e nas outras sete DTs que apresentavam em seus títulos e/ou em suas 

palavras-chave os termos telejornalismo e/ou telejornal.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GP Telejornalismo 32 30 26 37 27 31 40 37

DT Jornalismo 3 2 2 0 0 1 2 0

Outras DTs 7 6 6 2 6 4 2 7
Fonte: as autoras

Entre  os  outros  quatro  GPs  da  DT  Jornalismo,  dois  receberam  trabalhos  que 

abordavam discussões  sobre  telejornalismo:  Gêneros  Jornalísticos,  com seis  artigos  no 

período de 2009 a 2016, e Teorias do Jornalismo, com quatro artigos no interstício. Já nas 

demais DTs, o telejornalismo esteve presente em debates realizados por outros 12 Grupos 
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de Pesquisa. Desse modo, são 15 os GPs, no total – ou seja, pouco menos da metade dos  

atuais  32 – que, ao longo dos últimos oito anos, de algum modo e em alguns momentos 

voltaram seus olhares, independentemente dos óculos teóricos, para o jornalismo em telas.

DT Jornalismo GP Gêneros Jornalísticos 6

GP Teorias do Jornalismo 4

Outras DTs GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas 7

NP Audiovisual (2009)
GP Televisão e Vídeo (2010 a 2015)
GP Estudos de Televisão e Televisualidades (2016)

6

GP Geografias da Comunicação 5

GP Comunicação e Esporte 4

GP Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade 3

GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura 3

GP Comunicação para a Cidadania 2

GP Comunicação e Desenvolvimento Local e Regional 2

GP Semiótica da Comunicação 2

GP Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais na América Latina 1

GP Políticas e Estratégias da Comunicação 1

GP Comunicação e Culturas Urbanas 1
Fonte: as autoras

Inicialmente, ao pensarmos o levantamento que embasa este artigo e as reflexões 

inerentes  a  ele,  tínhamos  certeza  de  que  encontraríamos  um  número  considerável  de 

trabalhos em outros Grupos de Pesquisa  e como pressuposto que esses papers, em sua 

maioria, teriam o telejornalismo e/ou o telejornal como ponto de partidas para os debates, 

mas que este não abordariam questões inerentes à prática do jornalismo em televisão ou em 

telas. Porém, ao longo da coleta de dados percebemos que era mais do que isso.

Dos 47 trabalhos que passaram a compor nosso corpus, 23 tinham em seu título o 

termo “telejornalismo” e outros seis a palavra “telejornal”. Além disso, “telejornalismo” 

era uma das cinco palavras-chave em 36 artigos, sendo que em 20 deles era a primeira 

(principal)  ocorrência.  Já  “telejornal”  configura  palavra-chave  em  um  trabalho,  sendo 

também  a  primeira  listada.  Entendemos,  então,  que  ao  determinar  telejornalismo  e 

telejornal  como  palavras-chave  da  pesquisa,  o(s)  autor(es)  está(ão),  simultaneamente, 

dizendo ao seu(s) leitor(es) que telejornalismo e telejornal são pontos centrais/nevrálgicos 

dos estudados que serão apresentados ao longo do texto. 
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Passamos, assim, a procurar identificar/mapear qual é o problema central dessas 

pesquisas e se essas perguntas são correlatas ao exercício do jornalismo em telas, tendo 

como perspectiva  que  seu  estudo  pode se  dar  pelo  viés  da  técnica,  da  linguagem,  do 

formato e dos gêneros, das tecnologias, da construção narrativa, das representações e dos 

discursos.  Análise  que  possibilitou  o  estabelecimento  de  eixos/categorias,  conforme 

abaixo, para essas pesquisas apresentadas em outros GPs que não o de Telejornalismo.

Telejornalismo Local 
e/ou Regional
Viés do GP 
Telejornalismo: Não 
há um telejornalismo, 
mas uma pluralidade de 
nuances que podem ser 
traduzidas, por 
exemplo, pelo 
jornalismo praticado em 
televisões locais e/ou 
regionais, e como os 
telejornais se inserem 
localmente

Exemplo 1: “A regionalização das redes de televisão é investigada com o 
objetivo de se realizar uma classificação das emissoras regionais com relação 
aos seus modos de inserção local, observando-se suas especificidades, 
programação, estratégias de comunicação e ações de conquista de identidade 
com o mercado e telespectadores” (2009 – NP Audiovisual)

Exemplo 2: “O objetivo deste trabalho é discutir os sentidos atribuídos ao 
Desenvolvimento Local pelos veículos de comunicação. (…) Toma-se como 
unidade de análise os telejornais locais da cidade de Caruaru, no Agreste de 
Pernambuco, das emissoras TV Jornal, afiliada ao SBT, e TV Asa Branca, 
afiliada à Rede Globo” (2209 - GP Comunicação e Desenvolvimento Local e 
Regional)

Exemplo 3: “procuram-se elementos que caracterizem o telejornal como fonte 
de reconhecimento e de identidade regional” (2014 – GP Televisão e Vídeo). * 
este trabalho também poderia ser pensado como Representações, discursos e 
relações de sentido

Exemplo 4: “A regionalização no telejornalismo piauiense: estratégias adotadas 
pela Rede Club” (2016 - GP Economia Política da Informação, Comunicação e 
Cultura)

Dramaturgia  do 
Telejornalismo
Viés do GP 
Telejornalismo: o 
conceito de 
“dramaturgia do 
telejornalismo” foi 
apresentado por 
Coutinho, pesquisadora 
do GP de 
Telejornalismo da 
Intercom, 
configurando-se como 
uma perspectiva 
conceitual da área

Exemplo 1) “ O artigo articula a Análise de Discurso e a abordagem do 
telejornalismo sob o foco da dramaturgia” (2009 – GP Gêneros Jornalísticos)

Exemplo 2: “apontar para um novo entendimento do papel do figurino na 
composição da imagem do profissional de telejornalismo” (2011 – GP 
Comunicação e Culturas Urbanas)

Exemplo 3: “O culto moral no telejornalismo: quando o melodrama transcende a 
ficção e passa a ser imaginação” (2014 – GP Televisão e Vídeo)

Exemplo 4: “este artigo busca discutir a produção de sentidos a partir da visão e 
da audição sob a perspectiva de Peirce, tendo em vista estabelecer uma relação 
com a Língua Brasileira de Sinais (...). Posteriormente, explica-se a necessidade 
de haver recursos de 

acessibilidade nos telejornais brasileiros para os telespectadores surdos” (2016 – 
GP Semiótica da Comunicação) * este trabalho também poderia ser pensado como 
como Dramaturgia do Telejornalismo, como Tecnologias, como Rotinas de 
Produção Telejornalísticas e linhas editoriais, como Linguagem e Narrativa 
Telejornalísticas

Rotinas de Produção 
Telejornalísticas e 
linhas editoriais
Viés do GP 
Telejornalismo: as 
rotinas produtivas do 
telejornalismo revelam 
permanências e um 
saber fazer particular 
que acabam por 
caracterizar também 
uma forma de 

Exemplo1: “O texto trata de uma formulação teórica a partir do conceito de 
dispositivo telejornalístico. Visa entender as transformações que ocorrem nas 
informações que circulam no interior de uma rede de televisão no sul do Brasil. 
Neste texto em específico buscamos compreender o processo produtivo na 
emissora do interior e na rede, organizando os espaços produtivos, bem como, 
refletir sobre o protagonismo dos diferentes sujeitos no processo de produção” 
(2009 – GP Comunicação para a Cidadania)

Exemplo 2:  “Essa pesquisa (…) propõe uma análise da recepção de reportagens 
produzidas pela Caravana do Jornal Nacional. (…) Nossas análises também se 
voltam para as rotinas produtivas do telejornalismo” (2010 – GP Teorias do 
Jornalismo)
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conhecimento 
resultante desses 
fazeres e decisões 
editoriais.

Exemplo 3: “a construção de uma política editorial de caráter público para um 
telejornal da TV Universitária de Pernambuco” (2010 - GP Políticas e Estratégias 
da Comunicação)

Exemplo 4: “O presente artigo pretende apresentar aspectos da presença 
tecnológica nas rotinas de produção da notícia no telejornalismo do Agreste 
pernambucano. As novas rotinas produtivas, em contexto de convergência 
tecnológica, podem alterar os processos e práticas do telejornalismo” (2011 - GP 
Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local) * este trabalho também 
poderia ser pensado como Gênero Telejornalístico, como Dramaturgia do 
Telejornalismo, como Tecnologias

Exemplo 5: “O artigo busca trata do telejornalismo da Rede Globo de Televisão e 
seu posicionamento perante a nova configuração capitalista das indústrias 
culturais, na atual Fase da Multiplicidade da Oferta” (2011 - GP Economia 
Política da Informação, Comunicação e Cultura)

Exemplo 6: “Na América Latina, estudos voltados à cobertura de ciência e 
tecnologia (C&T) em telejornais são ainda incipientes. (...)Neste artigo, 
descrevemos e discutimos a construção de um protocolo de análise de conteúdo 
(…). O objetivo maior desse esforço é gerar um panorama da cobertura de ciência  
feita por telejornais da região” (2013 - GP Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais 
na América Latina)

Exemplo 7: “ O presente artigo estuda a rotina de produção do programa RBS 
Esporte” (2014 – GP Comunicação e Esportes)

Gêneros 
Telejornalísticos
Viés do GP 
Telejornalismo: O 
Telejornalismo é 
entendido pelo grupo 
como o exercícios do 
jornalismo voltado para 
a exibição em telas, 
entre elas a TV, e em 
vários formatos, entre 
eles o telejornal

Exemplo 1) “ Este trabalho apresenta uma proposta de classificação de gêneros 
jornalísticos na televisão, a partir dos conceitos de categoria, gêneros e formatos” 
(2009 – GP Gêneros Jornalísticos)

Exemplo 2:  “A partir das reportagens especiais exibidas no Programa Globo 
Rural no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, esse trabalho visa 
identificar em sua composição elementos do Jornalismo Literário (...). A hipótese 
é a de que narrativas aprofundadas, mais presentes em jornalismo impresso, 
também podem ser encontradas na mídia eletrônica” (2009 – GP Teorias do 
Jornalismo)

Exemplo 3:  “Este artigo tem por objetivo reconstruir a trajetória do Globo-Shell 
Especial, criado em novembro de 1971, pela TV Globo, e identificar o modo de 
produção dos programas exibidos até 1973, quando deu lugar ao Globo Repórter” 
(2009 – NP Audiovisual)

Exemplo 4: “o objetivo deste trabalho é fazer uma análise do telejornalismo da 
Rede Globo de Televisão durante a semana que antecede o carnaval e no decorrer  
da festa, buscando identificar que o modelo de telejornalismo que se desenvolve 
neste período” (2011 – GP Gêneros Jornalísticos)

Exemplo 5: “Quando a informação (con)funde-se com o entretenimento: a 
hibridização de gêneros no telejornal” (2015 – GP Gêneros Jornalísticos)

Linguagem e 
Narrativa 
Telejornalísticas
Viés do GP 
Telejornalismo: com 
raízes no rádio, a 
linguagem e a 
construção narrativa do 
jornalismo em telas foi 
se modificando ao 
longo das décadas. 
Alterações 
possibilitadas, entre 
outras, pelo 
conhecimento do meio 

Exemplo 1:  “A partir das reportagens especiais exibidas no Programa Globo 
Rural no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, esse trabalho visa 
identificar em sua composição elementos do Jornalismo Literário (...). A hipótese 
é a de que narrativas aprofundadas, mais presentes em jornalismo impresso, 
também podem ser encontradas na mídia eletrônica” (2009 – GP Teorias do 
Jornalismo)

Exemplo 2: “Este artigo busca compreender a natureza dessa participação (do 
cidadão) e os seus efeitos na apreensão das notícias por parte da audiência” (2010 
– GP Teorias do Jornalismo)

Exemplo 3: “Este artigo pretende analisar essas mudanças (para um jornalismo 
popular/popularesco) em dois telejornais específicos: o SBT Rio e o SBT Rio 
Grande” (2010 – GP Geografias da Comunicação)

Exemplo 4: “Este artigo tem como proposta principal apresentar quatro tipologias 
do Jornalismo, estabelecidas sob uma etnografia da produção, que visam à 
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e pela evolução das 
tecnologias

formação de um telejornalismo georregional como tentativa de que toda a 
audiência aprecie os conteúdos produzidos” (2010 – Geografias da Comunicação)

Exemplo 5: estabelecimento do “processo de confiança com o público” pelos 
“âncoras de telejornais” (2011 – GP Gêneros Jornalísticos)

Exemplo 6: “Esta pesquisa procurou compreender o processo de mediação da 
produção jornalística colaborativa, com a utilização de imagens gravadas por 
câmeras de vigilância e inseridas no texto das reportagens em TV, como um ato 
comunicativo no telejornal” (2012 - GP Economia Política da Informação, 
Comunicação e Cultura)

* este trabalho também poderia ser pensado como Gênero Telejornalístico, como 
Tecnologias, como Rotinas de Produção Telejornalísticas e linhas editoriais

Exemplo 7: “participação do telespectador colaborativo no telejornal” (2013 – GP 
Semiótica da Coimunicação)

Exemplo 8: “refletir sobre o gênero, as mudanças e heranças no padrões das 
emissoras, identificando a partir do Aqui Agora os elementos desse processo (…) 
contribuir para o entendimento de aspectos residuais e hegemônicos do 
telejornalismo brasileiro” (2014 – GP Gêneros Jornalísticos)

* este trabalho também poderia ser pensado como Gênero Telejornalístico, como 
Rotinas de Produção Telejornalísticas e linhas editoriais

Exemplo 9: “A proposta deste artigo é discutir as práticas jornalísticas 
contemporâneas, considerando o uso de imagens de vídeo vigilância e amadoras 
na construção narrativa do telejornalismo” (2015 – GP Teoria do Jornalismo)

Representações, 
discursos e relações de 
sentido
Viés do GP 
Telejornalismo: Os 
telejornais possuem 
destaque nas 
representações sociais 
do mundo, que se 
constrói e reconhece 
também a partir de seus 
discursos e enunciados. 
As edições e matérias 
dos noticiários 
produzem sentidos e 
subjetividades.

Exemplo 1: “Este artigo tem como objetivo o estudo das relações de sentido 
provocados no discurso telejornalístico a partir da perspectiva de criação de novos 
espaços midiático de mediação e reprodução do real pela ótica da interatividade”

Exemplo 2:  “Este artigo avalia aspectos qualitativos relacionados à presença da 
ciência no telejornal Edição Nacional, exibido pela TVE Brasil , no período de 
setembro a novembro de 2007. As 157 matérias sobre ciência distribuídas em 57 
edições do telejornal foram analisadas com base em conceitos utilizados pela 
Análise do Discurso Francesa”

Exemplo 3:  “Discutem-se a narrativa e o texto audiovisuais como lugares 
estratégicos de produção de sentido nas sociedades contemporâneas. Para tanto, 
propõe-se categorias de análise, tais como: o lugar de fala do telejornal, a 
ritualização no e pelo telejornalismo” (2010 - GP Conteúdos digitais e 
Convergências Tecnológicas)

Exemplo 4:  “Este artigo discute como são tratadas as representações regionais na 
cobertura do Jornal Nacional, mediada pelas emissoras afiliadas da Rede Globo de 
Televisão” (2010 – GP Geografias da Comunicação)

Exemplo 5: “O RJTV e a (re)urbanização do Rio: uma cartografia da violência no 
discurso telejornalístico de pacificação” (2011 – GP Geografias da Comunicação)

Exemplo 6: “A construção da alteridade na TV: estratégias e procedimentos de 
enunciação no telejornalismo e na ficção” (2013 – GP Televisão e Vídeo)

Exemplo 7: “Neste artigo, analisamos a cobertura de C&T no telejornal Repórter 
Brasil (TV Brasil), ao longo de doze meses por meio de análise de conteúdo” 
(2012 - GP Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade)

Exemplo 8: “este artigo tem por objetivo investigar qual compreensão acerca de 
comunidade que o telejornalismo brasileiro suscita através de suas estratégias 
discursivas” (2013 - GP Comunicação para a Cidadania)

Exemplo 9: “Telejornalismo, política e saúde: os enquadramentos e as 
representações do câncer no Jornal Nacional” (2014 – GP Comunicação, Ciência,  
Meio Ambiente e Sociedade)

Exemplo 10: “Estudamos a participação da televisão brasileira na articulação de 
representações sociais e de identidades culturais na fronteira Brasil-Uruguai, a 
partir das apropriações e usos que brasileiros e uruguaios fronteiriços fizeram de 
narrativas noticiosas sobre o Uruguai exibidas pelo Globo Repórter” (2015 – GP 
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Geografias da Comunicação)

Tecnologias  e 
convergência 
midiática
Viés do GP 
Telejornalismo: as 
alterações dos 
processos de produção, 
edição e consumo dos 
telejornais reafirmam 
sua capacidade de lidar 
com o novo, e de se 
reinventar no cotidiano. 
O telejornalismo ocupa 
novas telas em tempos 
de convergência.

Exemplo 1: “Este artigo tem como objetivo o estudo das relações de sentido 
provocados no discurso telejornalístico a partir da perspectiva de criação de novos 
espaços midiático de mediação e reprodução do real pela ótica da interatividade”

Exemplo 2:  “O artigo aqui proposto utiliza como referência inicial algumas 
questões levantadas na experiência com um roteiro hipermidiático adaptado para o 
telejornalismo” (2010 - GP Conteúdos digitais e Convergências Tecnológicas)

Exemplo 3: “Telejornalismo e tecnologia: uma análise das tendências no Jornal 
Nacional” (2011 - GP Conteúdos digitais e convergências tecnológicas)

Exemplo 4: “ O presente artigo traz uma reflexão sobre (...) uma ferramenta de 
autoria de interatividade para o telejornalismo, a iTVnews” (2012 – GP Televisão 
e Vídeo)

Exemplo 5: “ o presente artigo busca analisar o fenômeno do posicionamento do 
noticiário televisivo frente à participação do público conectado à Internet” (2016 – 
GP Televisão e Televisualidades)

Exemplo 6: “este estudo apresenta uma discussão teórica centrada, 
principalmente, na comunicação digital e no telejornalismo e expõe uma métrica 
quantitativa sobre a participação dos sujeitos na construção da notícia televisiva, 
por meio do envio de informações pelo app Vanguarda Repórter” (2016 – GP 
Conteúdos digitais e convergências tecnológicas)* este trabalho também poderia 
ser pensado como Linguagens e narrativas telejornalísticas, como Rotinas de 
Produção Telejornalísticas e linhas editoriais

Exemplo 7: “O objetivo do artigo é compreender o telejornalismo como um 
produto cultural expandido no contexto de convergência midiática, buscando 
entender quais as mudanças e reconfigurações que o telejornalismo tem sofrido 
com a internet e como essas mudanças tem alterado os valores jornalísticos 
socialmente reconhecidos” * este trabalho também poderia ser pensado como 
Linguagens e narrativas telejornalísticas, como Rotinas de Produção 
Telejornalísticas e linhas editoriais

Fonte: as autoras

Olhar para os trabalhos que enfocam o telejornalismo apresentados em outros GPs 

da Intercom nos suscita  o entendimento de que esses autores tem uma visão tecnicista 

sobre o/do Grupo de Pesquisa em Telejornalismo. Uma perspectiva sobre as pesquisa na 

área e de interesse do grupo em que não são abarcadas questões como a aplicabilidade de 

novas tecnologias e as mudanças na linguagem provocadas por ela; como os aspectos de 

linguagem  e  narrativa  jornalísticas;  como  os  discursos  e  representações  sociais  e  de 

espaços disseminados pelo telejornal; como as características de produtos especializados, 

entre eles o telejornal local/regional e o esportivo.

Essa perspectiva é corroborada pelas respostas aos e-mails enviados à esses autores. 

Muitos deles apontam em seus retornos, por exemplo, a ausência na ementa de pontos que 

explicitem o interesse do grupo por questões para além do fazer jornalismo de televisão.

O  critério  maior  foi  poder  contemplar  temas  com  interatividade,  conteúdos 
digitais e  tecnologias dentro do telejornal  e também intercambiar com outros 
autores  que  estavam  pensando  a  produção  de  conteúdos  digitais  em  outros 
formatos e gêneros televisivos e em outros meios. Lembro que, na época, quando 
li  a  ementa  pensei  que  se  adequava  mais  ao GP Conteúdos  Digitais  e 
Convergências e Tecnológicas, principalmente, pela discussão em relação a TV 
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digital interativa, colaboração e participação. (ALVES, Kellyane6 - resposta as 
autoras, 2017)

Na época, escolhi por acreditar que a discussão interessava mais aos estudos de 
televisão do que propriamente aos dos grupos que discutem telejornalismo. As 
reflexões  sobre  mudanças  tecnológicas  estavam  mais  centradas  no  GP  de 
Televisão. Foi cogitado o GP de telejornalismo, mas como o foco do trabalho era 
muito  mais  as  questões  práticas,  técnicas  e  tecnológicas,  e  boa  parte  das 
investigações  que  acontecem/aconteciam  no  GP  abordam  produção,  rotina, 
postura  do  jornalista,  achei  que  se  encaixaria  em  outro,  em  vez  do  de 
telejornalismo. (CIRNE, Livia7 – resposta as autoras - 2017) 

Eu cogitei sempre o telejornalismo sim. Fiz essa escolha porque o artigo versava 
sobre telenovela também e a ementa de telejornalismo é sempre mais específica 
correndo mais risco de rejeitar o trabalho. (TORRES, Hideide Brito8 – resposta 
as autoras, 2017)

Certamente  cogitei  essa  possibilidade.  Talvez  hoje,  minha  escolha  fosse 
diferente. Acredito que o que me levou na época a escolher outro grupo, foi o 
fato de encarar meu objeto de estudo como uma oportunidade de aprofundar 
reflexões  sobre  o  jornalismo  como  um  todo,  e  não  exclusivamente  o 
telejornalismo. (AMORIM, Lidiane Ramirez de9 – resposta as autoras, 2017)

Os critérios de escolha foram principalmente a afinidade de temática abrangida 
na ementa e o objeto do grupo, uma vez que o fundamental era trabalhar com 
televisão.  Mas  o  grupo  de  Telejornalismo  foi  pensado  sim.  (ENNINGER, 
Rossana Zoot10 – resposta as autoras, 2017)

As respostas recebidas,  em que pese o silenciamento de alguns autores que não 

responderam aos  e-mails  enviados e  também deve ser  lido como um indício  de  (não) 

compromisso  ou  deslocamento  com o  GP Telejornalismo,  para  além de  uma eventual 

necessidade  de  revisão  da  ementa  do  grupo,  pode  sinalizar  uma  dificuldade  de 

consolidação  do  próprio  campo  científico  do  jornalismo,  apontado  por  autores  como 

Gislene  Silva  (2009).  Ela  critica  a  estruturação  da  pesquisa  na  área  a  partir  do  que 

denomina lógica do suporte tecnológico (radiojornalismo, webjornalismo, telejornalismo), 

e  denuncia  um  quase  aprisionamento  aos  produtos  e  processos  jornalísticos  por 

pesquisadores que tomariam a “materialidade empírica como o próprio objeto da pesquisa” 

(SILVA, 2009, p.206).  O desafio implicaria avançar para além de um campo partilhado de 

práticas, saberes profissionais, evidências empíricas, em direção a um grau de abstração e 

6 Autora do artigo “A construção de sentido e a interatividade no Telejornalismo na TVDI”, apresentado no 
GP de Conteúdos Digitais e Convergência Tecnológica, de 2009.

7 Autora do artigo “Emergência de um novo jornalista no contexto da TV digital: contornos de uma 
reconfiguração da profissão”, apresentado no GP Televisão e Vídeo, em 2012.

8 Autora do artigo “Deu drama no jornal: a busca por legitimação identitária em reportagem do Domingo 
Espetacular sobre a novela 'Duas Caras'”, apresentado no GP de Gêneros Jornalísticos, de 2009.

9 Autora do artigo “Novas formas de ver: (re)significação das notícias de TV a partir do Jornalismo 
Participativo”, apresentado no GP Teorias do Jornalismo, de 2010.

10 Autora do artigo “Análise do telejornalismo local: o Jornal do Almoço da RBS TV Santa Rosa”, 
apresentado no GP Televisão e Vídeo, de 2014.
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desenvolvimento  conceitual,  à  constituição  do  telejornalismo  como  campo  também 

epistemológico. 

Conclusões
Quase ao final de sua primeira década de existência o GP Telejornalismo revelou-se 

um locus privilegiado para observar o grau de estabilidade e consolidação do jornalismo 

audiovisual como um campo de conhecimento,  também científico.  Entendido como um 

espaço  de  conflitos  e  tensionamentos  em busca  da  autoridade  o  campo  científico,  na 

perspectiva de Bourdieu em sua teoria dos campos, demandaria investimentos e saberes 

técnicos,  mas  também  poder  político.  Aderir  dessa  maneira  a  um  grupo  de  pesquisa 

envolveria uma tomada de posição também científica e política.

Nesse sentido parece importante relacionar a disputa por legitimação científica do 

jornalismo audiovisual  ao  próprio  longo percurso por  reconhecimento  de suas  práticas 

como socialmente relevantes. Durante muito tempo, e ainda na contemporaneidade para 

determinados grupos socio-culturais, falar de telejornalismo seria abordar uma forma mais 

simplificada  e  assim  menos  prestigiosa  de  conhecimento  social.  Essa  espécie  de 

preconceito também se refletiria na forma de percepção do telejornalismo como campo de 

produção  de  conhecimento  científico,  em  geral  associado  para  solução  de  problemas 

técnicos e não de pesquisa e reflexão propriamente ditos.

É preciso porém avançar além da constatação do problema e tensionar também a 

ausência de investimento conceitual e de permanência na investigação de objetos, inclusive 

empíricos. O fascínio pelo novo, a busca pelo furo que são marcas do campo profissional, 

ainda que objeto de críticas no espaço acadêmico, parecem também ser motivadoras dos 

pesquisadores do telejornalismo. Assim, ao invés do investimento em desenvolver e testar 

um  conceito  formulado  anteriormente  os  trabalhos  apresentados  no  grupo  de 

telejornalismo,  ou  mesmo  dele  deslocados  embora  tenham  como  tema  também  o 

jornalismo audiovisual,  buscam em geral um espaço de destaque em uma nova edição, 

ainda  que  nesse  caso  de  evento  científico.  Isso  implicaria,  em uma  eventual  pesquisa 

bibliométrica a ser empreendida, na constatação de um baixo nível de citação entre pares, o 

que contribui para a localização do poder científico para um lugar além do campo que se 

busca construir e consolidar, com nossas pesquisas. 

Assim,  se  à  exemplo  do  que  Silva  (2008)  advoga  ao  pensar  no  campo  do 

Jornalismo, os campos científicos, teorias e conceitos,  são resultado de artigos,  teses e 

dissertações, para a consolidação do campo e de uma teoria do telejornalismo seria preciso 
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investir  nos espaços dialógicos possíveis.  Isso implicaria  perscrutar além das eventuais 

fronteiras  que constituem o GP Telejornalismo e ao mesmo tempo buscar,  a  partir  das 

pesquisas  apresentadas  e  por  realizar,  refletir  sobre  o  tipo  de  conhecimento  que  elas 

produzem. Parece ser esse o caminho, coletivo, a trilhar para a consolidação do jornalismo 

audiovisual com campo científico e para o desenvolvimento de uma epistemologia e teoria 

próprias, e adequadas à grande centralidade e relevância assumida pelo telejornalismo para 

além do ambiente acadêmico. 
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