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Resumo 

 

Este artigo é o resultado do levantamento dos dados obtidos na tese intitulada:  As 

Representações Sociais do Nordeste no Jornal Nacional, defendida em março de 2017, 

quando investigamos como os estados que compõem a Região Nordeste são 

representados no principal telejornal da TV Globo. Visitamos as três redações que mais 

produziram notícias sobre o NE no Jornal Nacional: TV Globo Nordeste, em 

Pernambuco; TV Bahia, em Salvador e TV Verdes Mares, em Fortaleza, para conhecer 

como trabalham os profissionais responsáveis pelos telejornais em sua região. Foram 

criadas sete categorias ou representações dos temas e enquadramentos mais recorrentes 

sobre o Nordeste no Jornal Nacional. A pesquisa analisou as 246 matérias exibidas sobre 

a Região no ano de 2015.       

 

 

Palavras-chave: televisão; telejornalismo; Jornal Nacional; representações sociais; 

identidade. 

 

 A opção de dizer não à simples leitura do “real”, apresentada nas reportagens 

sobre o Nordeste no Jornal Nacional (JN), foi o caminho trilhado. Ao lidar com o campo 

da comunicação compreendemos ir além dos seus significados imediatos, da leitura fácil, 

da ilusão da transparência dos fatos sociais.  

Esta atitude de “vigilância crítica” exige o desvio metodológico e o 
emprego de “técnicas de ruptura” e afigura-se tanto mais útil para o 

especialista das ciências humanas, quanto mais ele tenha sempre uma 

impressão de familiaridade face ao seu objeto de análise (BARDIN, 

2009, p. 30). 

 Com o objetivo de analisar como são construídas as representações sociais do 

Nordeste no Jornal Nacional, adotamos como corpus todas as reportagens, notas simples 

e/ou notas cobertas e transmissões “ao vivo” sobre os nove estados que compõem a 

Região Nordeste do país, veiculadas no telejornal, durante todo o ano de 2015.  

 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutora em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 
Pernambuco – PPGCOM - UFPE, Bolsista Capes, email: renataecheverria@uol.com.br. 
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Gráfico 1: Universo das reportagens sobre o NE no "JN" em 2015 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Nos 12 meses de coleta, cada mês com 26 dias úteis, pois o telejornal não é exibido 

aos domingos, deu-se um total de 312 edições. Deste universo, 177 programas mostraram 

alguma reportagem, nota ou “ao vivo” sobre o Nordeste, o equivalente a 

aproximadamente 57% de todas as edições exibidas (Gráfico 1).  

 O JN tem aproximadamente 35 minutos de duração, o tempo pode variar conforme 

os dias da semana, assim, estipulando que cada reportagem tenha em média 1 minuto e 

50 segundos, temos uma média diária de 23 reportagens, notas ou “ao vivo” exibidas por 

telejornal, resultando num total 7.176 notícias exibidas em 2015. Dessas 7.176 notícias 

exibidas, 246 foram sobre o Nordeste, correspondendo a 3,42% de todas as notícias 

veiculadas no telejornal em 2015. Percentual considerado baixo se levarmos em conta 

que a Região Nordeste representa 33% do total dos 26 estados mais o Distrito Federal que 

compõem a Federação.  

A constituição do corpus foi pensada atendendo às regras de exaustividade, como 

indica Bardin (2009), não deixando de fora qualquer um dos elementos ligados 

diretamente às representações sociais do Nordeste no telejornal, como, por exemplo, 

notas cobertas sobre o Carnaval, reunindo imagens da festa em vários estados do 

Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste.  
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Gráfico 2: número de notícias sobre o NE/ mês em 2015 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  Das 246 notícias sobre o Nordeste exibidas no “Jornal Nacional” em 2015, 171 

foram reportagens: formato mais completo de notícia, composta pelo off, passagem do 

repórter (não obrigatória) e sonoras (entrevista gravada); 60 notas simples ou cobertas; e 

11 transmissões “ao vivo”. Em janeiro, foram exibidas 23 notícias sobre o NE no “Jornal 

Nacional”; em fevereiro, 27; em março, 17; em abril, 26; em maio, 25; nos meses de 

junho, julho e agosto, 16; em setembro, 15; em outubro, 19; em novembro, 20; e em 

dezembro, 29 (Gráfico2).  

Os três estados que mais produziram matérias sobre o Nordeste no “Jornal 

Nacional” em 2015 foram, Pernambuco, com 53 reportagens, 13 notas e 5 “entradas ao 

vivo”, totalizando 71 notícias; em segundo a Bahia, com 24 reportagens, 9 notas e também 

5 entradas “ao vivo”, 38 no total e em terceiro, o Ceará, com 23 reportagens, 6 notas e 1 

entrada “ao vivo”, totalizando 30 exibições. 

 Entendemos que a ênfase no aspecto quantitativo deva ser complementada com 

outras ferramentas de análise, como a observação participante (PERUZZO, 2005), que 

consiste na inserção do pesquisador no ambiente de ocorrência do fenômeno, ou seja, nas 

redações de TV onde se produz a notícia veiculada no telejornal.  A pesquisadora se 

inseriu no grupo pesquisado — no caso, as três redações que mais geraram notícias sobre 
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o Nordeste no Jornal Nacional em 2015: a TV Globo Nordeste, em Pernambuco; a TV 

Bahia, em Salvador; e a TV Verdes Mares, em Fortaleza, no Ceará. 

 

Imersão nas redações 

 A abordagem etnográfica permite uma observação coerente das práticas sociais 

de um grupo, indo além de uma descrição superficial dos fatos em busca de compreender 

como são produzidas, percebidas e interpretadas pelos membros de uma sociedade. Ela 

exige um “mergulho” do pesquisador (TRAVANCAS, 2005).  

 A perspectiva adotada nesta pesquisa, difere da de alguns autores e da definição 

clássica do conceito de etnografia, que tem como objetivo principal o estudo descritivo 

de um ou de vários aspectos sociais ou culturais de um povo ou grupo social: “O mergulho 

na cultura do outro — será a única maneira de o antropólogo conhecer profundamente 

uma cultura específica e entender o significado de suas lógicas muitas vezes particulares” 

(TRAVANCAS, 2005, p. 99). 

 Ao propormos como objeto de estudo a análise das representações sociais do 

Nordeste no Jornal Nacional, assim como as práticas de produção das notícias exibidas 

no telejornal da Globo, entendemos que a abordagem etnográfica não se adequa ao 

objetivo pesquisado, já que ela se interessa pela cultura dos profissionais envolvidos, e a 

nossa investiga os processos de trabalho e as rotinas produtivas adotadas nas redações. 

Por isso, adotamos a hipótese de investigação sugerida por (Costa; Vizeu, 2015), 

denominada de “etnojornalismo”, ou seja, o da observação participante das práticas e 

rotinas jornalísticas que resultam num produto chamado notícia. A etnometodologia, 

termo cunhado por Harold Garfinkel nos anos de 1960, se preocupa com a forma como 

membros da sociedade criam o mundo social ordenado em que vivem.  

As atividades práticas dos membros, em suas atividades concretas, 
revelam as regras e os procedimentos. Dito de outro modo, a atenta 

observação e análise dos processos levados a cabo nas ações permitem 

pôr em dia os procedimentos empregados pelos atores para interpretar 
constantemente a realidade social, para inventar a vida numa 

bricolagem permanente (COULON, 1998, p. 34, tradução nossa).  

 

 Segundo Coulon (1998), a etnometodologia permite às pessoas perceber, 

descrever e propor juntas uma definição de determinada situação, numa busca empírica 

dos métodos empregados pelos indivíduos, para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar 

suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Sendo assim, 
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acreditamos que observar as atividades práticas, a produção criativa e a rotina dos 

jornalistas dentro das redações de TV ajudariam a entender como se dão os processos de 

elaboração das notícias e suas representações.  

 Vale destacar que, em nosso caso, o ambiente pesquisado é bastante familiar, pois 

durante 11 anos esta pesquisadora integrou a equipe da TV Globo Nordeste, convivendo 

com repórteres, produtores e editores ligados aos diversos telejornais da emissora. 

Guiados por esse espírito, de buscar como enfrentam os desafios diários de representar a 

Região Nordeste no principal telejornal da Globo, nos colocamos ao lado dos 

profissionais fazendo um esforço para não naturalizar os processos produtivos 

empregados no cotidiano das empresas visitadas. Topamos observar o local de produção, 

para entender os hábitos, o dia a dia das redações. Conhecer como os profissionais que 

fazem parte de uma “tribo”, como diz Traquina (2008), têm uma maneira própria de viver 

o tempo, de agir, de falar e de ver o mundo: 

Mas a cultura jornalística é também rica em mitos, símbolos e 

representações sociais que fornecem a esta comunidade interpretativa 

toda uma liturgia de figuras bem claras dos vilões e dos heróis a que os 
membros da tribo prestam homenagem ou devotam ódio (TRAQUINA, 

2008, p. 51).  

 A observação participante foi possível com a permissão dos responsáveis pelas 

três emissoras de televisão que mais produziram matérias sobre o Nordeste no Jornal 

Nacional em 2015.  

 

TV Globo Nordeste  

 
Figura 1: Redação da TV Globo Nordeste em Olinda/PE 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A redação da TV Globo Nordeste fica Morro do Peludo, em Ouro Preto, Olinda, 

Pernambuco. Durante 20 dias observamos a rotina dos profissionais envolvidos na 

produção, edição e reportagem do Jornal Nacional (Figura 1). Muitas vezes, a observação 

se deu de maneira intermitente, outras em dias consecutivos. Entrevistamos o editor de 

texto3 responsável pelo Jornal Nacional, o jornalista Charles Tricot e o repórter Francisco 

José, o profissional mais antigo a cobrir o JN na Região Nordeste. 

A equipe local do telejornal é formada por um editor de texto, que também é o 

produtor e por três repórteres. Na TV Globo Nordeste, não existe editor de imagem 

(profissional que trabalha na ilha de edição, onde são montadas as reportagens) nem 

cinegrafista (profissional que capta as imagens) exclusivos do JN. Já com os repórteres é 

diferente: hoje em dia, pelo menos três são oficialmente autorizados a aparecerem no 

Jornal Nacional, mas a regra pode ser quebrada se os repórteres dos telejornais locais 

estiverem fazendo uma matéria que interessa ao Jornal Nacional e por algum motivo não 

puderem ser substituídos.  

 

 Charles Tricot, na função há 13 anos, chega na TV às 15h e sai às 22h. Aos 

sábados, o plantão é de 12 horas, e os editores de outros telejornais se revezam, cumprindo 

um plantão a cada 15 dias. A rotina de Tricot não é muito dinâmica, ela praticamente se 

repete, sem alterações no dia a dia, pois depende basicamente dos assuntos factuais.  

 Ele chega à redação por volta das 14h30. Segundo Traquina (2008), apesar do 

ineditismo do jornalismo, as empresas têm os seus próprios ritmos. Segundo Tricot, o 

trabalho começa ainda em casa, quando faz a leitura de todos os jornais impressos do 

estado e outros de edições nacionais. Em seu relato, destaca a importância de ficar atento 

aos factuais, às notícias do dia, por ser a matéria-prima do JN:  

Gosto de organização. Fazemos, então, o contato com o Rio, passamos 
o dia para a “mesa rede” do JN. Depois, tocamos as edições de texto, a 

edição de imagens na ilha, e acompanho ainda a geração de todo o 

material e confirmo o recebimento do Rio. Daí partimos para o 
fechamento e encaminhamento da página, fazemos a cabeça da matéria 

e enviamos os créditos e ainda produzimos as pautas. Lembrando que, 

ao contrário das outras Globos, onde existem só editores ou produtores, 

na Globo Nordeste temos um profissional para fazer as duas funções 
(TRICOT, 2016, Informação verbal). 

 Diferentemente dos outros telejornais da casa, exibidos em cadeia nacional, o JN 

não faz reunião de pauta com as emissoras localizadas em todos os estados do país. A 

                                                
3 Jornalista encarregado da edição/montagens das partes que interessam à veiculação da notícia, Vizeu 

(2005).  
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chamada “mesa rede”, reunião com os editores de algumas emissoras e correspondentes 

internacionais, é feita via teleconferência. Todos os contatos, pedidos e solicitações de 

matérias feitas pela produção do JN no Rio de Janeiro são realizados por e-mail, por 

telefone ou pelo programa interno de informática, instalado para uso exclusivo dos 

profissionais da emissora. Participam da “mesa de Rede” as redações das chamadas 

“praças”, a Globo Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Minas Gerais, e ainda as redações de 

Nova York e Londres. 

Entre as atividades habituais de um produtor da “mesa de rede”, está a 
de apresentar as sugestões ao editor-chefe. As reuniões de pauta são 

sempre feitas com esses personagens. Outros poderão participar, para 

colaborar com sugestões, para simplesmente assistir ao processo de 

seleção. Mas o editor-chefe e os produtores têm esse encontro diário — 
não sem algum sofrimento. A reunião de pauta me parece ser o 

momento mais “esquizofrênico” de todo o processo de elaboração de 

um telejornal (BONNER, 2009, p. 118).  

  

 Uma outra prática que faz parte da rotina de todos os editores do JN nas três 

redações pesquisadas é a conversa informal com o editor do telejornal local, que vai ao 

ar antes do Jornal Nacional — no caso de Pernambuco, o NETV 2ª Edição, exibido por 

volta das 19h15 —, para saber quais as reportagens locais produzidas naquele dia.  

 No meio da tarde, o editor do JN confere no espelho (script onde estão 

organizadas, por ordem de entrada, tempo e blocos, todas as matérias que serão exibidas 

no telejornal do dia) do Jornal Nacional. As checagens do espelho do JN são necessárias, 

pois, segundo o editor, sempre existe a possibilidade de a TV Globo Nordeste contribuir 

com alguma informação relevante para as matérias ou notas que serão exibidas naquela 

noite.  

 Para Tricot, o número reduzido de profissionais responsáveis pelo JN na TV 

Globo Nordeste limita as possibilidades de uma maior participação de Pernambuco no 

telejornal, mesmo assim, Pernambuco, de acordo com os dados levantados nesta pesquisa, 

foi o que mais produziu VTs4 sobre o Nordeste no JN, em 2015.  

 Para a diretora de Jornalismo da TV Globo Nordeste, Jô Mazzarolo, não existe 

uma equipe ideal, em qualquer lugar, quanto maior o número de pessoas trabalhando, 

melhor para o departamento. Em relação ao pequeno número de repórteres e equipes 

responsáveis pelo Jornal Nacional em Pernambuco, diz a repórter de rede Beatriz Castro: 

                                                
4 O mesmo que matérias ou reportagens. 
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A equipe é mínima. Falta gente para pensar a rede. Nós não temos uma 

meta para cumprir, Fortaleza e Belo Horizonte têm. Eles têm que 
emplacar um número mínimo de matérias por mês no Jornal Nacional. 

Nós somos referência de rede em todo o Nordeste, somos respeitados 

pela qualidade de nosso trabalho, mas precisamos investir mais nas 

produções do JN (CASTRO, 2016, informação verbal).  

 

 Em relação à representação do Nordeste no telejornal, segundo Tricot, a visão do 

nordestino como um homem sofrido, vítima da seca e do flagelo ficou para trás:  

É importante mostrar a identidade regional. Sempre fiz questão de não 
encorajar o “coitadismo” do nordestino que era muitas vezes forçado 

em matérias nacionais. Fiz questão de mostrar nesses meus 12 anos à 

frente do JN no Recife a riqueza cultural, econômica, a importância da 
Região. A valorização do homem do Nordeste (TRICOT, 2016, 

informação verbal). 

 

TV Bahia 

A visita à redação da TV Bahia, em Salvador, se deu entre os dias 5 e 7 de 

dezembro de 2016 (Figura 3). A Rede Bahia é um grupo empresarial que atua dentro e 

fora da Bahia, nos segmentos de mídia, conteúdo e entretenimento, composta por 14 

empresas, entre jornal impresso, portais, rádios e televisões. São seis emissoras de TV 

aberta afiliadas à Rede Globo: TV Bahia, em Salvador; TV Oeste, em Barreiras; TV 

Sudoeste, em Vitória da Conquista; TV São Francisco, em Juazeiro; TV Santa Cruz, em 

Itabuna; e TV Subaé, em Feira de Santana, sendo o maior grupo de comunicação do Norte 

e Nordeste. 

 

Figura 2: Redação da TV Bahia em Salvador/BA 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A equipe responsável pelo Jornal Nacional na redação da TV Bahia em Salvador 

(Figura 2) é formada por uma editora-chefe do núcleo de rede e três produtoras, que são 

também editoras de texto; três repórteres; e uma equipe de externa, composta por um 

cinegrafista e um motorista.  A editora-chefe, Ana Luíza Carvalho, coordena toda a 

comunicação com as cinco emissoras distribuídas no interior do Estado. 

Tudo que vem de lá tem que passar por aqui para a gente mandar para 

a rede. Ou também a gente pede contribuição para eles, quando a gente 

precisa achar um personagem, um bom exemplo, eu sempre peço que 
eles me ofereçam matérias, o que está acontecendo lá, para depois eu 

oferecer para o JN (CARVALHO, 2016, informação verbal).  

 

 A editora-chefe chega à redação por volta das 11h30 da manhã e começa a checar 

os e-mails enviados pela equipe do JN no Rio de Janeiro, para saber se tem algum pedido 

mais urgente, mas, segundo ela, o trabalho começa bem antes desse horário:  

Normalmente eu já começo a ver os e-mails lá de casa, na verdade no 

dia anterior, já tem alguns pedidos do “Jornal Nacional”, aí eu deixo 

recado para as meninas fazerem, porque tem uma que entra cedo e outra 
às 9h. E elas têm liberdade de oferecer as pautas (CARVALHO, 2016, 

informação verbal). 

  

 O contato da coordenadora do núcleo de rede com os profissionais na redação do 

Rio de Janeiro é sempre por e-mail: “Eu vendo as matérias tentando convencê-los da 

importância dos assuntos, da relevância da pauta. Eu estou mostrando exemplos de quem 

faz a diferença” (CARVALHO, 2016, informação verbal). Para ela, a oferta de assunto 

sobre o Estado é bem diversificada:  

A minha visão é que a gente não tem que oferecer apenas o que é a cara 

da Bahia, para não ficar só no folclórico. A gente pode oferecer também 
matérias de economia, por exemplo. Isso dá uma cara de jornal nacional 

(CARVALHO, 2016, informação verbal).  

  

 Para o repórter de rede José Raimundo, há 28 anos na emissora, os temas das 

pautas sobre a Região no Jornal Nacional foram mudando ao longo do tempo:  

Já teve um período em que as matérias eram relacionadas a seca e a 

corrupção nas prefeituras do interior do Nordeste. Isso, durante muito 
tempo era um tema que invariavelmente tinha uma aprovação. De uns 

tempos para cá, eu acho que isso mudou um pouco porque o Nordeste 

tem muitas coisas que são interessantes. [...] O olhar da Globo para o 

Nordeste não é aquele apenas dos problemas da seca e da corrupção. 
Acho que os bons exemplos já fazem parte hoje do cardápio que o 
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Jornal Nacional tenta oferecer para os telespectadores (RAIMUNDO, 

2016, informação verbal).  

 

  

TV Verdes Mares 

 
Figura 3: Redação da TV Verdes Mares, em Fortaleza/CE 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 A visita à TV Verdes Mares, em Fortaleza, no Ceará, aconteceu entre os dias 13 e 

17 de junho de 2016 (Figura 3). A emissora é uma das 117 afiliadas da TV Globo e 

pertence ao Sistema Verdes Mares, o maior grupo de comunicação do Estado do Ceará, 

do qual também fazem parte o jornal impresso Diário do Nordeste e a TV Diário. A sede 

administrativa da TV Verdes Mares fica na capital. A emissora segue a programação da 

Rede Globo gerada do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Verdes Mares cobre todo o Norte 

do Ceará, enquanto a Região Sul é coberta pela TV Verdes Mares Cariri, em Juazeiro do 

Norte.  

 A redação da Verdes Mares em Fortaleza tem um “núcleo de rede”, como eles 

denominam a equipe de profissionais responsáveis por todos os telejornais transmitidos 

em cadeia nacional: Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo. 

Aqui a gente se divide por turnos. Quem está pela manhã cuida das 

demandas dos telejornais da manhã, mas sempre pensando no dia 
seguinte, nos outros telejornais também. À tarde, que é o meu caso, 

entro às 13h e saio às 21h, quando acaba o Jornal Nacional, fico 

responsável pelas edições e produções que surgiram nesse turno 

(COSTA, 2016, informação verbal). 

 A chefe do núcleo de rede é responsável pela edição de texto do Jornal Nacional, 

além dela, outra editora de texto também compõe o núcleo. O trabalho da editora-chefe 

começa às 13h, com a leitura de um relatório escrito pela outra editora, que chega às 7h 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Verdes_Mares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_do_Nordeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Di%C3%A1rio
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da manhã. A partir da leitura do relatório, a editora do JN dá início às produções e 

demandas do dia. 

 Além das duas editoras, o núcleo de rede é formado por dois repórteres, um 

exclusivo do JN; uma produtora; e um estagiário de produção. Duas equipes de 

reportagem dividem o turno da manhã, e outra o da tarde, cobrindo todas as demandas 

dos telejornais veiculados nacionalmente, atendendo também pedidos de programas 

como: Fantástico, Mais Você,  Encontro com Fátima Bernardes e Globo Rural. A equipe 

do núcleo de rede convive em um mesmo espaço com as equipes dos telejornais locais, 

assim também são nas outras duas redações visitadas. 

 A TV Verdes Mares tem profissionais em Juazeiro do Norte, Sobral e Fortaleza, 

num total de 25 equipes de reportagem para cobrir todo o Estado do Ceará. A equipe 

exclusiva para cobrir o Jornal Nacional é formada por um repórter, um produtor, um 

estagiário de produção e um editor de imagem. De acordo com a editora-chefe do JN são 

oferecidas, diariamente, pelos menos duas pautas aos produtores do telejornal no Rio de 

Janeiro: “Mesmo se for para ouvir um não, esse exercício semanal de oferecer pautas a 

gente tem que fazer”, diz Susy Costa. Segundo Costa, o primeiro contato com a praça Rio 

é feito pela outra editora do núcleo de rede que trabalha no horário da manhã, quando se 

oferecem os factuais. Para a editora da manhã, Eulália Camurça, quando o factual ajuda, 

o dia começa produtivo:  

Já mandamos para o JN algumas imagens de uma festa dentro de um 
presídio local, consumindo bebidas e drogas, enviadas para nossa 

redação por grupos de WhatsApp. Já mandei para o coordenador da 

mesa rede, e ele ficou de avaliar na reunião da manhã, apesar de que, 

pela avaliação dele de antemão é algo que a gente ainda precisa um 
pouco mais de tempo para ver se realmente vale um “JN” (CAMURÇA, 

2016, informação verbal).   

 As afiliadas não participam da “mesa rede”, realizada via videoconferência. Na 

opinião da editora-chefe da Verdes Mares, a ausência das emissoras afiliadas na reunião 

de pauta dificulta o trabalho:  

O que eu acho ruim nessa metodologia deles é que eles fazem a reunião 

lá, só com algumas praças. E a gente, as afiliadas, é via e-mail, então a 

gente tem que seduzir o produtor, negociar, ver se é um dia bom para 
vender a pauta. Acho muito importante a gente conhecer quem está do 

outro lado (COSTA, 2016, informação verbal). 

 Já para a editora da manhã, Eulália Camurça, o mais importante é que eles saibam 

a informação sobre o Estado do Ceará pela equipe da afiliada, e não por outras fontes. 

“Nós somos o olhar da rede no local. A experiência exige que a gente tenha esse olhar de 
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rede. Eu sempre gosto de compartilhar com eles a informação para ficar tranquila” 

(CAMURÇA, 2016, informação verbal). Para enfrentar a concorrência com os factuais 

oferecidos pelas outras emissoras, a editora-chefe do JN em Fortaleza monta algumas 

estratégias:  

A gente oferece o factual, mas está sempre em busca de pautas frias, 

porque, como a gente não está nem no centro econômico, que é São 
Paulo, nem no centro político, que é Brasília, a gente tem que pensar 

outras pegadas, outras abordagens, um bom personagem, que possa 

render uma boa matéria (COSTA, 2016, informação verbal).     

   Para o repórter exclusivo do JN, Alessandro Torres, o importante é ir ao 

ar alguma coisa que tenha repercussão, que cause impacto, interesse à população do Sul, 

do Sudeste, do Norte e do Centro-Oeste. Sobre os temas que mais interessam aos editores 

do JN, o Repórter 1 destaca a falta de chuva na Região Nordeste e as grandes denúncias 

de corrupção com o dinheiro público:  

Tanto algo positivo como negativo, uma denúncia ou um exemplo 
positivo, uma coisa edificante, mas que tenha um impacto grande em 

qualquer pessoa, que não vá interessar só ao cearense, que vá interessar 

ao gaúcho, ao catarinense, amazonense, enfim (TORRES, 2016, 

informação verbal).  

 Depois de colher informações durante a observação participante e realizadas as 

entrevistas em profundidade com os profissionais responsáveis pela produção, edição e 

reportagem do JN nas três redações visitadas, as entrevistas não foram reproduzidas neste 

artigo por falta de espaço, partimos para a categorização do material coletado. Apoiamo-

nos na afirmação de Casetti e Di Chio (1999) de que a análise de conteúdo de textos 

televisivos pode abordar diferentes pontos de vista e ser estudada mediante diferentes 

instrumentos, sendo o texto considerado essencialmente um suporte onde se inserem uma 

série de elementos: “[...] o texto não é de fato um objeto em si, mas um instrumento que 

reflete o contexto social em que é produzido ou recebido” (CASETTI; DI CHIO, 1999, 

pp. 235-236, tradução nossa).  

  Assim, partimos para o que os autores chamam de “definição das unidades de 

classificação”. Para Fonseca Júnior (2005, p. 298), a categorização consiste no trabalho 

de classificação e reagrupamento das unidades de registro em número reduzido de 

categorias, com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade. Para 

nós, uma categorização temática das representações sociais do Nordeste no telejornal.  

 Identificamos sete temas ou enquadramentos que apareceram frequentemente nas 

reportagens do Jornal Nacional, que contribuíram para a construção das representações 
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sociais no telejornal. Para Alsina (2009), a tematização pressupõe a seleção de um tema e 

sua colocação no centro da atenção pública. Ele afirma que a notícia de TV é basicamente 

uma escolha dos jornalistas, que decidem o que será noticiado, e é na redação que os 

assuntos são filtrados e negociados.  Diz Bardin (2009), que as categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento 

este efetuado em razão das características comuns desses elementos.  

 

Considerações Finais 

 Entendemos que esses temas são representações sociais da Região Nordeste, 

geradas nos processos de ancoragem e objetivação. Para Moscovici (2009), as 

representações sociais são um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado 

na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais: “Elas são o equivalente, em 

nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais: podem 

também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum” (MOSCOVICI, 2009, 

p. 181). A ancoragem é um processo que transforma algo estranho em nosso sistema 

particular de categorias e o compara com um paradigma que pensamos ser apropriado. É 

como ancorar um bote perdido, num ponto sinalizador de nosso espaço social, ou seja, é 

classificar e dar nome a alguma coisa. Já a objetivação é a materialização de uma 

abstração, é a reprodução de um conceito em uma imagem: “Ancoragem e objetivação 

são, pois, maneiras de lidar com a memória” (MOSCOVICI, op. cit., p. 78). 

A teoria das representações sociais, por outro lado, toma, como ponto 

de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em toda 
a sua estranheza e imprevisibilidade. Seu objetivo é descobrir como os 

indivíduos e grupos podem construir um mundo estável, previsível, a 

partir de tal diversidade (MOSCOVICI, op. cit., p. 79).   
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Gráfico3: Número de notícias exibidas no JN em 2015, de acordo com as sete representações sociais 

propostas 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Dentro desse contexto, após a análise das 246 reportagens, chegamos a sete 

representações sociais que são uma mostra do universo pesquisado: (1) Descaso com o 

bem público; (2) Conflito; (3) Manifestações culturais; (4) A seca; (5) O inesperado; (6) 

Milagre nordestino; e (7) Destino Nordeste (Gráfico 3). A representação social 

denominada de Descaso com o bem público ficou em 1º lugar, com 78 matérias, 

totalizando 32% das reportagens analisadas; Conflito ficou com a 2ª colocação, 

contabilizando 55 matérias, o que equivale a 22% do total de reportagens; Manifestações 

Culturais ficou em 3º, com 31 reportagens, totalizando 13%; em 4º lugar, identificamos 

as representações sociais que denominamos A seca, com 23 notícias, totalizando 

aproximadamente 9%; em 5º, O inesperado, com 22 notícias, contabilizando também 

aproximadamente 9%; o 6º lugar ficou com a representação intitulada Milagre nordestino, 

com 21 notícias, o equivalente também a 9%; e em 7º, Destino Nordeste, com 16 

reportagens, correspondendo percentualmente a 6% (Gráfico 3).  

 Ao propormos as sete representações sociais das notícias sobre o Nordeste 

exibidas no Jornal Nacional, apostamos na tentativa de compreender como o telejornal 

constrói a imagem da região que “passa na TV”, neste sentido, dialogamos com o que 

defende Ituassu (2016) quando diz que as imagens que vemos constantemente à nossa 

volta nos ajudam a entender como funciona o mundo em que vivemos, como essas 

imagens apresentam realidades, valores, identidades e o que isso pode acarretar, e o mais 

importante, em nossa observação, quem é incluído e quem é excluído:  
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Afinal, um dos efeitos claros dos aparatos midiáticos é constituir um 

espaço autônomo (em boa parte imagético), de visibilidade pública, 
onde políticos, atores, jogadores, celebridades e até mesmo instituições 

ascendem e descendem, nascem e morrem, muitas de maneira bastante 

veloz (ITUASSU, 2016, p. 10).  
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