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Resumo 

Os conglomerados de mídia no Brasil, em geral, possuem veículos que se colocam como de 

abrangência nacional. Porém, este alcance efetiva-se, de fato, no contexto jornalístico?  Com 

base nesta problematização, este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição territorial 

da notícia no Jornal da Globo (JG). Realizou-se, então, o levantamento documental das 

edições do telejornal entre os dias 27 e 31/03/17. Os dados foram interpretados com base na 

Análise de Conteúdo, relacionando as localidades noticiadas aos formatos noticiosos, ao 

agendamento e às características do JG. Além de identificar as regiões e cidades que 

dominam o noticiário, apreenderam-se aspectos sobre a relação entre local, regional, nacional 

e global na agenda midiática. 
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1. Introdução 

 

O trabalho em questão tem por objetivo analisar a distribuição territorial da notícia no 

telejornalismo da Rede Globo. O objeto de estudo foi o Jornal da Globo, telejornal exibido 

de segunda a sexta-feira, no final da noite, que tem como proposta levar aos telespectadores 

os últimos acontecimentos e também análises, críticas e opiniões sobre as principais notícias 

do dia. 

Este artigo enfatiza a distribuição das notícias e das regiões apresentadas, considerando 

assim o espaço, tempo e formato aplicado a cada um. Pondera-se, portanto, quanto a relação 

entre os formatos noticiosos, o espaço dedicado a cada notícia e a geografia do noticiário como 

um todo. Afinal, os conglomerados de mídia no Brasil, em geral,  possuem veículos que se 

colocam como de abrangência nacional. Porém, este alcance efetiva-se, de fato, no contexto 

jornalístico? 

 

 

2. Mídia e espacialização da notícia 

 

Desde o surgimento dos meios de comunicação de massa, a mídia se tornou o 

principal, e muitas vezes, o único canal pelo qual os indivíduos podem se informar sobre os 

diversos acontecimentos ao redor do mundo no dia-a-dia, fatos que antes dificilmente 

chegariam a seu conhecimento. Assim, a mídia funciona como uma arena pública partilhada, 

pela qual a opinião pública entra em contato com a sociedade (RODRIGUES. 1990, 

MORAES, 2016). 

Porém, a informação passa por diversos filtros durante o processo comunicacional, 

subjetivos e também profissionais, fazendo com que o público receba a notícia sob uma 

determinada perspectiva. Além disso, os media seriam, de acordo com muitos estudos 

realizados a partir da década de 60/70, responsáveis pela construção da opinião pública sobre 

a realidade social, como consequência das técnicas do processo comunicacional 

(HOHLFELDT, 2001). 

Um desses processos no âmbito do jornalismo seria a ênfase dada pelos meios de 

comunicação a cada notícia, atraindo a concentração dos receptores para certos assuntos, 

criando assim uma agenda midiática e pública. 

Nesse sentido, uma questão importante que emerge diz respeito à presença do local, 

do regional, do nacional e do internacional no âmbito do jornalismo. Apesar do processo de 

regionalização e o investimento nas mídias locais, na grande mídia (CABRAL, 2016), ocorre 
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a centralização de determinadas porções do espaço. E a representatividade de todo território 

nacional é prejudicada nos noticiários. A concentração de apenas algumas regiões do país 

nos principais veículos de imprensa jornais é algo ainda a ser mais explorando pelas 

“geografias dos sistemas de mídia” (LOPES, 2013, p. 42). 

 

 
3. Procedimentos metodológicos 

 

 
Este trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório. Para sua realização, foi 

necessária uma pesquisa documental (FACHIN, 2006, p. 146). Sendo assim, para delinear o 

padrão da exibição de matérias pelo Jornal da Globo e mapear os principais locais  mostrados 

pelo veículo de comunicação, foram coletados, classificados e  selecionados dados acerca dos 

programas do Jornal da Globo compreendidos entre os dias 27 e 31 de março de 2017, 

totalizando cinco edições. A cada edição, coletaram-se as seguintes informações: número de 

matérias exibidas, seu tipo (reportagem, boletim, entre outros), tempo empregado e a 

localização da notícia (estado, país). 

Para interpretar os dados recolhidos e filtrados, recorreu-se à Análise de Conteúdo, 

por meio de categorias pré-estabelecidas (FONSECA JÚNIOR, 2014): a) formatos e 

distribuição territorial da notícia e b) geografia da notícia e agendamento. 

 

4. Resultados 

4.1. Formatos e distribuição territorial da notícia 

 

 
A seguir, o Quadro 1 elenca as informações coletadas em relação ao tipo de matérias, 

sua quantidade, quais locais foram noticiados e o tempo médio empregado pelo Jornal da 

Globo em cada categoria. 

 

Quadro 1 – Matérias exibidas no Jornal da Globo de 27/03/2017 a 31/03/2017 
 

 
Formato de notícia Quantidade Locais noticiados Tempo médio 

Reportagem 31 Brasília (DF), São 

Paulo (SP), Rio de 

Janeiro (RJ), 

Curitiba (PR), 

Jaraguá     do     Sul 

12 min 34s 
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  (SC), Londres 

(Inglaterra), 

Tangará da Serra 

(MT), Belém (PA), 

Porto Alegre (RS) 

Londrina (PR) e 

Goiânia (GO) 

 

Boletim 12 Nova York (EUA), 

Rio de Janeiro (RJ), 

Brasília (DF), São 

Sebastião (AL), Foz 

do Iguaçu (PR) 

15min 43s 

Comentário 6 Rio de Janeiro (RJ), 

São Paulo (SP) 

8min 27s 

Nota coberta 7 Jauja (Peru), São 

Paulo (SP), Rio de 

Janeiro (RJ), 

Brasília (DF) 

6min 54s 

Nota pé 5 São Paulo (SP) 1min 13s 

Lapada 4 Bolívia, Equador e 

Chile, Duque  de 

Caxias (RJ), Rio de 

Janeiro (RJ), 

Florianópolis (SC), 

São Paulo (SP) 

10min 4s 

Nota simples 3 Brasília (DF), São 

Paulo (SP) 

12min 16s 

 

Fonte: dados dos autores. 

 

 

O formato prevalente de notícias foi de reportagens, com 31 registros. A maioria 
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abrangendo a região Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para as cidades Brasília, São Paulo; 

Curitiba, no Sul do país também teve destaque. 

Apesar do maior número de reportagens, foi identificado maior tempo de exibição para boletins, 

totalizando 15 minutos e 43 segundos. Neste formato, destacou-se a cidades de Brasília, devido 

a cobertura ostensiva de política no JG. 

Após essa apuração, foi elaborado um mapa por meio da plataforma Google Maps, 

no qual se encontram marcados todos os locais que foram noticiados pelo telejornal durante  o 

período analisado. 

 

 
 

Figura 1. Captura de tela com localizações da matérias exibidas durante o Jornal da Globo 

na semana analisada
5
. 

 
 

 

Fonte: Google Maps com intervenção dos autores 

 

 

Como se observa na Figura 1, há uma nítida concentração em localidades da região 

Centro-Sul do país. E cabe detalhar a dinâmica desta distribuição territorial das notícias, no 

 
 

5
Link de acesso ao mapa completo: 

https://drive.google.com/open?id=1aOfTc81K9g6q_GUTC8m4ftZDICM&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1aOfTc81K9g6q_GUTC8m4ftZDICM&amp;amp%3Busp=sharing
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período analisado. 
 

Os locais mais noticiados foram do Centro-Sul do país: Brasília, Sudeste e Paraná, 

devido a cobertura Intesa da Lava Jato.. Brasília aparece em primeiro lugar, com notícias 

sobre corrupção e sobre o governo. São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná também foram 

apresentados, embora em menor quantidade de reportagens, sobre o tema, referente a cada 

estado. Rio de Janeiro, por exemplo, aparece como apenas nota coberta em um dos dias nos 

quais a maioria das reportagens é sobre Brasília. Curitiba aparece também por ser sede das 

investigações da atual Operação Lava- Jato. Os demais estados são pouco ou não são citados 

(por exemplo, houve apenas uma notícia nos estados da região Norte do país). No contexto 

da política também são apresentados outros países como Reino Unido, Venezuela e Estados 

Unidos. Entretanto, a política nacional se sobrepõe às questões internacionais. 

Nos blocos intermediários, assumindo posição mais secundária, encontra-se o esporte. 

Apesar de se encontrar concentrado muitas vezes no terceiro bloco do jornal, as reportagens 

e lapadas, sequência de notas curtas com clip de imagens, esportivas  são sempre seguidas de 

comentaristas e assumem um bloco inteiro. Nos dias analisados, o principal assunto nessa 

área foi o futebol. Entretanto, houve dias em que o terceiro bloco foi dedicado a corrida de 

carros e reportagens de premiações para atletas. 

Nos últimos blocos, notou-se a presença de reportagens e boletins sobre a área de 

cultura e serviços. Em todos os dias analisados, matérias de cultura aparecem concentradas 

em maior quantidade no Rio de Janeiro, mas também aparece em outras regiões, como  Porto 

Alegre. Este conteúdo é mostrado nos últimos blocos e de forma mais breve, sem muitos 

comentários e notas. Os serviços são abordados de forma sintética e apenas para dar uma 

informação importante para o público. 

Alguns diferenciais encontrados no telejornal foram: o foco e a maneira como os 

assuntos são abordados. O foco é a política - centrada em Brasília -, enquanto os demais jornais 

tendem a privilegiar reportagens como as chamadas hard news. Apesar de não apresentar tantas 

temáticas noticiosas diferentes, a exposição dos assuntos é mais crítica e os temas são mais 

explorados, cedendo lugar inclusive à análise e opinião de especialistas e comentaristas. 

 
 

5. Geografia da notícia 

 

 
Pode ser observado no conteúdo das edições do telejornal no decorrer da semana 

apurada, em que todos os dias o Jornal da Globo destinou um grande espaço/tempo a   fatos 
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consequentes ou  relacionados  à  Operação  Carne  Fraca,  sobre  o  escândalo  da  produção 

e venda de carnes adulteradas pelas maiores empresas do ramo brasileiras, e a outras 

investigações de corrupção política, como a Lava-Jato, que investiga um sistema fraudulento 

envolvendo políticos de diversos partidos e empresas públicas e privadas. Assim, as notícias 

que possuíram mais destaque, tanto em quantidade quanto em tempo empregado, na semana 

analisada, foram de casos sobre corrupção. A política assumiu de um a dois blocos inteiros do 

jornal, sendo apresentada principalmente em forma de reportagem. 

Acredita-se que a concentração no Centro-Sul decorre não só do poderio econômico 

maior que o de outras regiões, mas também pela maior parte da população brasileira habitar 

nessa região e pelo histórico da Rede Globo, fundada e consolidada no Sudeste brasileiro, o 

que acaba insinuando um estereótipo de um Brasil que só é importante “do meio para baixo”, 

ou seja, só a partir da capital até regiões mais desenvolvidas economicamente, como São 

Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Paraná. 

Outra reflexão interessante a ser pontuada é a clara produção de estereótipos atrelada 

à hegemonia centro-sul trazida pelos noticiários globais. Brasília, a capital do país, é apenas 

citada em pautas sobre política, assim como Rio de Janeiro e São Paulo dominam pautas 

referentes a cultura e negócios. Resultado disso é a falta de notícias e, consequentemente, de 

representatividade de povos excluídos do cenário brasileiro.  

Moraes e Gândara (2016) ainda lembram de um outro importante fator na centralização 

das notícias, a venda de pautas vindas das afiliadas da Rede Globo para os principais 

telejornais: “Não por acaso, esse processo em que uma afiliada oferece um assunto, uma 

reportagem para a emissora cabeça de rede – neste caso, a Globo SP – é tratado como venda, 

ainda que, efetivamente, não haja nenhum valor monetário envolvido na realização de 

reportagens das afiliadas para a Rede Globo” (MORAES & GÂNDARA, 2016, p. 217).   

Partindo para um âmbito do ponto de vista internacional, de onze momentos durante a 

semana que o Jornal da Globo apresentou outros países em sua pauta, todos eles são nações 

ocidentais, concentradas no eixo Euro-Americano do fluxo de informação, ignorando fatos 

acontecidos na Ásia e na África. Apenas em cinco oportunidades países do hemisfério Sul, 

todos da América Latina, tiveram foco principal nas narrativas trazidas pelo noticiário. 

Acredita-se que entraram no jornal apenas devido ao valor notícia proximidade com o Brasil, 

e também por serem assuntos muito agendados pela mídia - de outros países, principalmente - 

durante o período, como é o caso da crise na Venezuela. O resultado dessa falta de importância 

com países subdesenvolvidos, ignorando importantes pautas internacionais e perpetuando a 

hegemonia vinda de países do norte. 

Devido ao detalhamento e às análises de especialistas, o Jornal da Globo é voltado para 

um público de classes altas e que quer informações mais confiáveis e críticas acerca dos 
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assuntos políticos. O tema política, acredita-se, surge como uma forma de se diferenciar dos 

demais jornais e chamar a atenção do público adulto e com alto grau de instrução, devido ao 

horário que é exibido - no final da noite. 

 

Conclusão 

 
Apesar de a Rede Globo contar com mais de 100 emissoras afiliadas espalhadas pelo 

território nacional, o agendamento noticioso dos principais telejornais brasileiros tem pautas 

totalmente centradas em cidades do centro-sul do Brasil. Sendo assim, este estudo exploratório 

buscou constatar o quanto a distribuição das notícias é concentrada em determinadas regiões e 

cidades do país. Como consequência disso, a representatividade do território nacional acaba 

sendo extremamente limitada nos noticiários.  

Sendo o último telejornal do dia exibido pela emissora, considerando pautas mais 

voltadas para editorias de política, economia e atualidades globais, o chamado hard news, o 

Jornal da Globo é mais voltado para um público de pessoas de classe mais elevada e de maior 

escolaridade. Apesar de expor assuntos já discorridos nos telejornais que o antecedem no 

decorrer do dia, da mesma emissora, o televisivo possui uma abordagem com um cunho mais 

analítico, com maior tempo dedicado a cada tema reportado e espaço para opiniões e 

comentários dos jornalistas do jornal ou de convidados especialistas. 

Por fim, vale ressaltar que este estudo tem caráter exploratório. Análises mais 

aprofundadas, com amostra ampliada, ofereceriam um panorama mais geral da distribuição 

territorial das notícias e dos formatos noticiosos prevalentes, assim como a interface destes com 

a agenda midiática. 
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