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Resumo 

 

Este artigo buscou analisar o comportamento dos telejornais locais da TV Globo 

Nordeste, diante das repetições das matérias ou das reportagens, para assim verificar 

que atributos foram utilizados em suas edições para diferenciar as matérias entre cada 

telejornal da emissora. Para isso, foi feito um estudo qualitativo a partir dos dados 

obtidos na observação do Bom Dia Pernambuco, NETV 1ª Edição e NETV 2ª Edição 

entre os dias 9 e 14 de janeiro. Foi possível identificar que quando a emissora tem de 

repetir determinada matéria ela dificilmente vai ao ar sem sofrer algum tipo de 

modificação, sendo constatada, assim, uma preocupação de se trazer o novo. As 

modificações levam em conta o texto, os recursos de imagens de apoio e o formato das 

matérias. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surgiu da pesquisa desenvolvida no Trabalho de Conclusão de 

Curso, que teve como foco o estudo das repetições de pautas nos telejornais locais da 

TV Globo Nordeste. Para esta pesquisa foram analisadas as pautas que foram ao ar 

durante uma semana no Bom Dia Pernambuco e nos NETV 1ª e 2ª Edições.  

É importante ressaltar que as repetições de pautas podem acabar sendo 

confundidas com as repetições de tema, no entanto as duas são diferentes. A repetição 

de tema no jornalismo é algum comum, são assuntos que vem e vão na mídia, em 

épocas sazonais, como festas de carnaval e de São João. Ou ainda que costumam se 

repetir e que podem ocorrer a qualquer momento, como surto de dengue, o aumento do 

preço do combustível, entre outros. Nesses casos, há um espaço de tempo entre elas e as 
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matérias costumam ser distintas. Já as repetições de pautas ocorrem em um curto espaço 

de tempo, vão ao ar em mais de um telejornal e normalmente possuem o mesmo tema e 

abordagem, mesmo repórter e pode ocorrer de a matéria ser a mesma.  

Essas repetições costumam acontecer principalmente pela classificação do grau 

de importância que aquela informação terá perante a sociedade, principalmente pelo fato 

de até hoje a televisão ser o principal meio de informação da população brasileira, como 

apontam os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 encomendada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) e realizada pelo IBOPE, 

onde foi avaliado que 95% das pessoas entrevistadas assistem televisão e dessas 73% 

tem o hábito de assisti-la todos os dias (BRASIL, 2015, p. 7). 

 

De acordo com a pesquisa, 95% dos entrevistados afirmaram ver TV, sendo 

que 73% têm o hábito de assistir diariamente. [...]  O rádio continua o 

segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, mas seu uso 

caiu na comparação entre a PBM 2014 para a PBM 2015 (de 61% para 55%). 

Em compensação, aumentou a quantidade de entrevistados que dizem ouvir 

rádio todos os dias, de 21% em 2014 para 30% em 2015. [...] Praticamente a 

metade dos brasileiros, 48%, usa internet. O percentual de pessoas que a 

utilizam todos dos dias cresceu de 26% na PBM 2014 para 37% na PBM 

2015 (BRASIL, 2015, p. 7). 

 

Como os dados das pesquisas nos mostram, a televisão para o brasileiro ainda 

hoje é o principalmente meio de comunicação, tanto que o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), nos seus relatórios apresentados no ano de 2015 afirma 

que o aparelho de televisão encontra-se presente na casa de 97% dos brasileiros.  

Portanto não é de se entranhar que ainda hoje “se alguém diz: isso apareceu na 

TV! O outro aceita a situação como real. Se apareceu na TV então aconteceu!” 

(PORCELLO; VIZEU; MOTA; 2006, p. 146).   

No entanto, a imagem que recebemos em casa não é o espelho do real, para 

aquela informação chegar até cada telespectador diversos profissionais trabalharam o 

contexto daquela notícia, selecionando imagens, editando o texto, até que se enquadre 

na proposta da matéria. Como Flávio Porcello e os demais explicam:  

 

Por trás de uma câmera está o olhar de um cinegrafista; a matéria é uma 

história contada pela ótica do repórter; na edição o jornalista faz escolhas, 

optando por uma e não por outra cena, por esse e não por aquele trecho da 

resposta do entrevistado. TV é edição, é recorte, é escolha, é fragmento. O 

desafio de quem trabalha nela é escolher certo, com responsabilidade, 

critério, ética, e, principalmente, honestidade. Existe imparcialidade 

jornalística? É claro que não. A ótica do jornalista, do cinegrafista, do 

fotógrafo, do editor, do chefe da redação, do diretor da empresa, e dos 
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interesses que ele representa, sempre estarão de algum lado (PORCELLO; 

VIZEU; MOTA; 2006, p. 146). 

 

Como o Flávio Porcello defende, a televisão possui critérios para escolha do que 

será noticiado, e para um meio de comunicação em que o tempo de exibição é contado, 

decidir o que entra e o que saí, o que é relevante ou não, é essencial. 

O principal critério para determinar o que estará presente é o de noticiabilidade. 

Sobre ele Mario Wolf fala: 

 

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 

acontecimentos - do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 

informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas - para 

adquirirem a existência pública de notícias. Tudo o que não corresponde a 

esses requisitos é “excluído”, por não ser adequado às rotinas produtivas e 

aos cânones da cultura profissional. Não adquirindo o estatuto de notícia, 

permanece simplesmente um acontecimento que se perde entre a “matéria-

prima” que o órgão de informação não consegue transformar e que, por 

conseguinte, não irá fazer parte dos conhecimentos do mundo adquiridos pelo 

público através das comunicações de massa. Pode também dizer-se que a 

noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de 

escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de 

factos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias (WOLF, 

2003,p. 83). 

 

Ainda sobre o critério de noticiabilidade, Nelson Traquina (2005, p. 79-80), 

destaca como principais: a ‘proximidade’ como “valor da notícia fundamental da cultura 

jornalística”; a ‘notoriedade’ que acaba tendo dois aspectos, pois se for uma notoriedade 

por cargo político, ela é de interesse público, mas se for por ser uma celebridade, essa 

notoriedade é dada por interesse do público; a ‘morte’ pois para ele “onde há morte, há 

jornalistas”; a ‘relevância’ que é um dos pontos fundamentais na escolha de uma pauta; 

o ‘tempo’ que pode ser considerado quanto à atualidade da informação, mas também 

pode ser levado em conta a sua repercussão, que pode estender os limites da sua 

noticiabilidade; e a ‘novidade’, pois o jornalista é atraído pelo que nunca foi noticiado, 

pelo curioso.  

Se para uma matéria ir ao ar ela passa por todos esses procedimentos, para as 

repetições não é diferente, pois para um veículo que “não tem grande espaço” 

disponível para exibição jornalística dar uma notícia mais de uma vez é preciso que a 

mesma no seu processo de seleção seja considerada de alta relevância. Nessa linha 

pudemos considerar que esses assuntos de relevância deveriam ser aqueles de interesse 

público, mas como Chaparro (2011, p.2) destaca, o jornalismo acaba tendo duas 
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vertentes, a do interesse público, que teve início ainda nos estudos de Platão e que 

remete à necessidade de informar sobre aquilo que é público; e o interesse do público, 

que é a relevância do que o indivíduo quanto telespectador deseja receber.  

 

O interesse do público pertence, pois, ao universo dos indivíduos, em 

configurações individuais ou coletivas. Está, portanto, relacionado às razões 

emocionais e/ou objetivas das pessoas. Razões que são a base construtora do 

sucesso interlocutório, sempre dependente do “outro”, e que tem de ser 

imediato (CHAPARRO, 2011, p. 8). 

 

Nesse aspecto de construção da notícia, por mais que muitos teóricos afirmem 

que esta teoria está em desuso, o telejornalismo ainda tem aspectos do gatekeeper, pois 

os cinegrafistas, os repórteres e os editores filtram o que será exibido, eles determinam o 

que tem ou não relevância. 

A teoria do gatekeeper fala sobre ‘porteiros’ que permitem ou não a passagem 

de determinada informação. De acordo com Wolf (2003, p.78), o termo primeiramente 

não foi criado para estudos jornalísticos, e sim para um estudo psicológico realizado por 

Kurt Lewin, em 1947, onde ele estudava a mudança de hábitos alimentares. Baseado 

nesses estudos, David Manning White executou, em 1950, a primeira pesquisa baseada 

nesta teoria, aplicada ao campo jornalístico. Nela, ele obteve os seguintes resultados: 

 

Das 1333 explicações para a recusa de uma notícia, cerca de 800 atribuíam-

na à falta de espaço e cerca de 300 referiam ou uma sobreposição com 

histórias já seleccionadas, ou falta de interesse jornalístico, ou falta de 

qualidade da escrita. Outros 76 casos diziam respeito a acontecimentos em 

áreas demasiado afastadas do jornal e, por isso, presumivelmente desprovidas 

de interesse para o leitor [...]. Estatisticamente, no que respeita às explicações 

fornecidas pelo jornalista e relatadas por White, estas normas profissionais 

superavam as distorções subjectivas (HIRSCH apoud WOLF, 2003, p. 79). 
 

Observando os dados obtidos por White em 1950 e o discurso utilizado pelos 

meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, nada mudou. A diferença é 

que não é só um repórter que será responsável pelo filtro, mas sim o grupo, o qual tem 

obrigação de seguir determinadas diretrizes de execução. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa compreendeu seis meses de estudos, entre os meses de janeiro a 

junho de 2017, no qual primeiro procedimento adotado para alcançar os objetivos desse 

trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as teorias da comunicação e a 
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estrutura do telejornalismo brasileiro. Foi a partir dessa pesquisa inicial que foi possível 

adquirir conhecimentos para serem aplicados no conceito prático desse estudo. 

Posteriormente, foi realizada uma análise de conteúdo - que segundo Heloiza 

Herscovitz tem como característica ser um híbrido entre as pesquisas quantitativas e 

qualitativas – nas matérias exibidas nos telejornais locais da TV Globo Nordeste. Sobre 

a análise de conteúdo, Herscovitz também explica que é um “método centrado em 

codificações e definições operacionais individuais, porém replicáveis, que buscam 

desvendar as pistas de textos, símbolos, sons e imagens” (HERSCOVITZ, 2010, p. 

128). 

Esta análise foi dividida em quatro momentos, primeiramente foi decidido o 

período a ser investigado. Como a análise foi feita em cima do conteúdo disponibilizado 

na íntegra, na página da TV Globo Nordeste na internet, a escolha teve que ser realizada 

com base na semana que tinha todos os telejornais disponíveis, já que a pesquisa 

necessitava de conteúdo que apresentasse periodicidade. Sendo assim, foi selecionado o 

período entro 9 e 14 de janeiro de 2017. O material coletado para a análise conta com: 5 

edições do Bom Dia Pernambuco, que somaram um tempo de 7 horas, 2 minutos e 4 

segundos; 6 edições do NETV 1ª Edição com o tempo de 4 horas, 22 minutos e 21 

segundos; e 6 edições do NETV 2ª Edição que possui o tempo de 1 hora, 32 minutos e 

30 segundos. 

Em seguida, foram analisadas as edições coletadas para verificar as pautas que 

estavam contidas nelas. A partir daí foram recriados os espelhos dos telejornais para 

determinar se havia repetições de pautas. Após o cumprimento desse objetivo, foi 

realizado um estudo, ainda em cima dos espelhos, para determinar a sequência dessas 

repetições. Sendo assim, dizendo qual a matéria de origem, para termos uma base de 

comparação, e quais lhe sucederam. 

Quando mais essa etapa foi cumprida, começou a análise de conteúdo, quanto ao 

texto e à imagem. Afinal, como Diana Rose explica, “as matérias de televisão não são 

definidas apenas a partir do texto. A dimensão visual implica técnicas de manejo de 

câmera e direção, que são apenas secundariamente texto” (ROSE, 2000, p.345).  

Dessa forma, foi feita a transcrição do texto narrado pelo apresentador, pelo 

repórter e pelos entrevistados, para assim analisar cuidadosamente seu conteúdo. Ao 

mesmo tempo, foram analisadas as imagens que acompanharam cada narração.  
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A próxima etapa foi comparar as transcrições das pautas que inicialmente foram 

identificadas como repetidas, para verificar se houve algum tipo de mudança entre cada 

uma de suas exibições. Nesse ponto foram consideradas as mudanças quanto ao 

conteúdo narrado, quanto às imagens apresentadas e também quanto à sequência 

cronológica de cada material. 

 

OS TELEJORNAIS LOCAIS DA TV GLOBO NORDESTE 

 

Para essa pesquisa foram analisados os três telejornais diários da emissora, que 

levam informações para o Recife, Região Metropolitana, Mata Norte e partes da Mata 

Sul e do Agreste do Estado, a partir dos seus estúdios em Olinda (PE). Ao todo 54 

municípios recebem o sinal da emissora, uma população estimada em 5.288.050 

habitantes, de acordo com dados da própria da própria Rede Globo. Compõe a sua grade 

de telejornais locais: o Bom Dia Pernambuco, o NETV 1ª Edição e o NETV 2ª Edição. 

O Bom Dia Pernambuco é o telejornal matutino da TV Globo Nordeste, que vai 

ao ar das 6 horas às 7h30 da manhã de segunda à sexta, apresentado por Pedro Lins e 

tem aproximadamente 1 hora e 20 minutos de tempo de produção.  

O site da emissora cita que o Bom Dia Pernambuco teve sua estreia em 22 de 

maio de 1989. Nesse período o telejornal que era apresentado por João José do Amaral, 

conhecido como Duda Amaral, ia ao ar às 7h30. O noticiário estreava com a proposta de 

“realizar uma cobertura mais detalhada dos acontecimentos locais, com um jornalismo 

dinâmico, prestação de serviços, entrevistas e entradas ao vivo” (Memória Globo, 2011, 

on-line). 

O NETV 1ª Edição é o telejornal da emissora que vai ao ar na hora do almoço e 

dura em média 45 minutos, indo ao ar de segunda a sexta ao meio-dia e, aos sábados, 

por volta das 12h20, sendo mais curto, com tempo variável de acordo com o programa 

local exibido anteriormente.  

O site do Memória Globo (2011, on-line) também relata que em junho de 1983 

estreava a versão vespertina do NETV, que substituiu o Jornal Hoje local. O NETV 1ª 

Edição era apresentado por Marilena Breda, que ficou à frente da bancada até 1989, 

quando esta edição do noticiário foi cancelada. O telejornal retornou à grade da 

emissora em 1992, tendo como apresentador Hugo Esteves.  Atualmente o telejornal é 

comandado pelo apresentador Márcio Bomfim. 
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Já o NETV 2ª Edição é apresentado Meiry Lanunce, vai ao ar por volta das 19 

horas de segunda a sábado, tendo um tempo variando de 15 a 20 minutos de produção.   

Ele estreou em 3 de março de 1983, para substituir do Jornal das Sete, Ele ia ao 

ar às 19h48. “Apresentado por Maria Anunciada, contava com dez minutos de duração 

divididos em três blocos. As notícias abrangiam o estado de Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte” (Memória Globo, 2011, on-line). Atualmente o NETV 2ª Edição é 

transmitido para a cidade do Recife e Região Metropolitana.  

Além dos telejornais diários, a emissora também conta com edição local do 

Globo Esporte, apresentado por George Guilherme, que vai ao ar de segunda a sábado, 

logo após o NETV 1ª Edição e tem uma duração média de 20 minutos. E com outros 

programas de conteúdo jornalístico, como o Globo Comunidade, o Nordeste Viver e 

Preservar, o Espaço Pernambuco, os Causos e Contos, Carnaval de Pernambuco e o 

Verão Nordeste, que são exibidos por temporada. 

 

REPETIÇÕES DE PAUTAS NOS TELEJORNAIS 

 

Após especularmos sobre os motivos que levam as repetições de pautas, 

chegamos ao ponto no qual de fato iremos observar como elas ocorrem. O material 

coletado corresponde as edições dos telejornais apresentados entre o dia 9 e 14 de 

janeiro de 2017, neste período os três telejornais locais da TV Globo Nordeste exibiram 

318 matérias, sendo 149 no Bom Dia Pernambuco, 117 no NETV 1ª Edição e 74 no 

NETV 2ª Edição. 

 

TELEJORNAIS QUANT. DE PAUTAS 

BOM DIA PERNAMBUCO 149 

NETV 1ª EDIÇÃO 117 

NETV 2ª EDIÇÃO 52 

TOTAL 318 

 

 

Do conteúdo apresentado pelos telejornais 31 continham pautas repetidas, que 

deram um total de 54 matérias distribuídas da seguinte forma: 

 

Tabela com quantidade de matérias exibidas por telejornal. 
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QUANT. DE EDIÇÕES QUANT. DE PAUTAS TOTAL 

2 EDIÇÕES 20 40 

3 EDIÇÕES 10 30 

4 EDIÇÕES 1 4 

TOTAL 31 74 

 

 

A partir desse material foi possível identificar as pautas que estiveram presentes 

em cada um deles e, então, localizar onde houve as repetições, para assim analisarmos o 

que mudou ou não nas matérias de mesma pauta que foram exibidas nas demais edições. 

Na análise foi possível identificar mudanças quanto ao formato de exibição, 

quanto ao texto narrado, quanto as imagens dos off’s, quanto ao uso da passagem do 

repórter, além de mudanças quanto a ordem cronológica dos acontecimentos. Das 31 

pautas analisadas neste artigo destacaremos cinco casos apresentados na analise.  

 

Lavagem das Ladeiras de Olinda 

A pauta apresentada relatava o evento religioso, realizado por pais e mães de 

santo no centro histórico de Olinda. Nesse evento as ladeiras de Olinda são lavadas com 

a água que é oferecida aos orixás, para abençoar as festividades do carnaval. 

 

Tipo de Pauta: Eventos 

 

Exibição: 

 Bom Dia PE – 09/01/17 

Formato- VT 

 NETV 1ª Edição – 09/01/17 

Formato- VT 

 

Relatório: as pautas sobre a Lavagem das Ladeiras de Olinda foram exibidas no Bom 

Dia Pernambuco da segunda-feira, 9 de janeiro, e no NETV 1ª Edição do mesmo dia. O 

formato adotado na pauta foi a reportagem, e esta foi realizada pela repórter Wanessa 

Andrade. A diferença entre as reportagens está por conta da edição. Na primeira, 

Tabela demonstrativa de repetições de matérias por quantidade de telejornais. 
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exibida no BDPE, Wanessa Andrade surge introduzindo o personagem, que logo em 

seguida terá a sonora. Na segunda matéria, exibida no NETV 1ª Edição, ela é iniciada 

pela repórter introduzindo o evento. Outro detalhe de fácil identificação é que para cada 

reportagem foram utilizados personagens diferentes nas sonoras, só permanecendo os 

pais de santo que eram responsáveis pelo evento. Outro aspecto percebido é que no 

Bom Dia PE foi utilizada a passagem da repórter, no NETV 1ªEdição foi optado pela 

retirada da mesma. 

 

Atropelamento causado por carro da PM  

O acidente ocasionado pela viatura da Polícia Militar ocorreu no Morro da 

Conceição, na Zona Norte do Recife. Segundo relatos, a viatura estava perseguindo 

suspeitos que estavam em uma moto, quando perdeu o controle e atingiu pessoas que 

estavam na frente de um bar. De acordo com as testemunhas, o carro da PM vinha na 

contramão e estava com a sirene desligada no momento do acidente. Maria das Dores da 

Silva e Ângela Maria Laurentino morreram atropeladas e Mônica do Nascimento, que 

era uma funcionária do bar, foi internada. 

 

Tipo de Pauta: Factual 

 

Exibição: 

 Bom Dia PE – 09/01/17 

Formato - VT 

 NETV 1ª Edição – 09/01/17 

Formato- VT 

 

 NETV 2ª Edição – 09/01/17 

Formato- VT 

 Bom Dia PE – 10/01/17 

Formato – Vivo 
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Relatório: a pauta sobre o atropelamento causado pelo carro da PM no Morro da 

Conceição foi primeiramente exibida no Bom Dia Pernambuco da segunda-feira, nove 

de janeiro. Ela foi apresentada em formato de reportagem na qual Camila Tores 

mostrava o local do acidente enquanto relatava o trajeto feito pela viatura e outras 

informações cedidas por testemunhas. Logo em seguida, as vítimas do acidente foram 

apresentadas. Na sequência se dizia quem era a vítima e, em seguida, entrava o relato de 

uma parente sobre o acidente. A reportagem também procurou contextualizar a 

consternação dos moradores do Morro da Conceição que estavam perplexos com o 

ocorrido. O VT exibido no NETV 1ª Edição se configura da mesma forma que o do 

telejornal matutino, porém nele é acrescentado a passagem da repórter e mais três 

sonoras de moradores do morro. Depois do VT, entra a nota-pé falando sobre o enterro 

das vítimas fatais, relatando o quadro dos que estão hospitalizados e informando sobre 

as investigações da polícia. Em seguida, entra a sonora do Coronel da PM Ronaldo 

Tavares, que não havia sido exibida no BDPE, falando também sobre as investigações. 

No NETV 2ª Edição toda a informação foi reconfigurada, o local do acidente já não é 

mais o cenário principal da reportagem, este é transferido para o cemitério onde há o 

velório de Ângela Maria, uma das vítimas do acidente. Neste VT só há fala de parentes 

de Ângela, é apresentado o local e como ocorreu o acidente e posteriormente se diz 

quem foram as outras vítimas. Também são acrescentadas na reportagem informações 

dos policiais, da vítima que se encontrava internada e do inquérito, seguidas da sonora 

do Tenente Coronel Ronaldo Tavares. Boa parte da informação repassada é feita por off 

com uso de imagens de apoio, a fala vem no final da reportagem, confirmando as 

informações dadas anteriormente. Na terça-feira, 10 de janeiro, o BDPE volta a 

informar sobre o acidente, dessa vez ao vivo com Camila Torres. Ela relembra o caso e 

traz as informações dadas pelo Tenente Coronel, que não haviam estado presentes na 

edição do Bom dia Pernambuco do dia 9. 

 

Horto de Dois Irmãos  

O Horto de Dois Irmãos é o zoológico da cidade do Recife. Na reportagem de 

Antônio Coelho o local é apresentado como uma opção de lazer para os pais levarem as 

crianças nas férias. Na matéria são mostrados os animais que se encontram no parque, 

crianças que estão conhecendo o local, pais que falam o motivo para levarem seus 

filhos, além de profissionais falando sobre a programação do local para as férias.  
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Tipo de Pauta: Lazer 

 

Exibição: 

 Bom Dia PE – 10/01/17 

Formato – VT 

 NETV 1ª Edição – 10/01/17 

Formato- VT 

 

Relatório: as reportagens sobre o Horto de Dois Irmãos que foram ao ar no Bom Dia 

Pernambuco e no NETV 1ª edição do dia 9 de janeiro, numa primeira impressão têm 

tudo para serem idênticas, pois possuem mesma estrutura, mesmas sonoras, porém nos 

off´s, mesmo o texto sendo igual, as imagens do zoológico apresentadas são diferentes. 

 

Espetáculo Martelada 

A pauta trazia informações sobre o espetáculo que estava acontecendo na cidade, 

como uma das opções de lazer para o período de férias. 

 

Tipo de Pauta: Eventos 

 

Exibição: 

 Bom dia Pernambuco – 11/01/2017 

Formato – NOTA 

 NETV 1ª Edição– 11/01/17 

Formato – NOTA+VT 

 

Relatório: as informações passadas sobre o espetáculo martelada são as mesmas, a 

grande diferença é que no Bom Dia Pernambuco houve apenas uma nota lida pelo 

apresentador no qual passava as informações do espetáculo, já o NETV 1ª Edição 

utilizou o formato de nota coberta, no qual houve o uso de imagens para completar as 

informações contidas no texto do apresentador.  
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Blocos Líricos  

A pauta fala sobre o acerto de macha dos Blocos Líricos, que são os ensaios das 

agremiações, antes do carnaval.  

 

Tipo de Pauta: Eventos 

 

Exibição: 

 Bom Dia Pernambuco– 12/01/17 

Formato – Nota 

 NETV 1ª Edição– 12/01/17 

Formato – NOTA 

 

Relatório: tanto no Bom Dia Pernambuco quanto no NETV 1ª Edição do dia 12 de 

janeiro, a nota sobre o início da temporada de Marcha dos Blocos Líricos no Pátio de 

São Pedro dá destaque ao evento que se inicia naquela noite, porém na parte final do 

texto se diferenciam, enquanto a primeira informa os grupos que estarão se 

apresentando naquela noite, a segunda destaca a página de conteúdos na internet da 

emissora, o G1 Pernambuco, dizendo que demais informações sobre o evento serão 

encontradas lá, por outro lado ela também acrescenta que aquele é apenas o dia de 

abertura, e que todas as quintas-feiras até 16 de fevereiro haverá aquele encontro, fato 

não mencionado na nota da edição anterior. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Até chegar a esse ponto da pesquisa foi possível passar por vários aspectos 

presentes na realidade do telejornalismo brasileiro. Desde sua história até os aspectos 

técnicos, que regem nossos trabalhos práticos e que tanto influenciam a vida dos 

telespectadores. 

E um dos aspectos mais presentes na vida de um jornalista é determinar o que é 

ou não notícia, o que tem ou não importância para receber destaque, determinar se 

aquela informação tem relevância suficiente, para que precise ser repetida e ainda até 

que ponto vai influenciar ou não os receptores da mensagem. 
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Principalmente no rádio e na televisão, que atingem um grande público, ela 

precisa ser clara e objetiva, pois o receptor da mensagem não terá como voltar à 

informação para checar o que não compreendeu ou o que perdeu na notícia.  

Por isso, certas informações, em ambos meios, têm a necessidade de serem 

repetidas, para que consigam ter um maior alcance de público. Até porque presume-se 

que o público é diferente para cada telejornal. O Bom Dia Pernambuco, por exemplo, é 

aquele telejornal que é assistido pelo trabalhador que está se preparando para sair, que 

precisa de informações que possam lhe ajudar durante o dia, já o NETV 1ª Edição, por 

ser transmitido na hora do almoço, tem como público-alvo mais provável as donas de 

casa e trabalhadores em seu horário de almoço, já o 2ª Edição é aquele que tem maior 

probabilidade de abrangência, por ser tanto acessível ao trabalhador que acabou de 

chegar em casa como àquelas pessoas que estavam ali. E é a partir desses princípios que 

esta pesquisa propôs analisar como os telejornais locais da TV Globo Nordeste 

desenvolvem o seu padrão quando repetem as pautas. 

Logo no primeiro momento foi possível concluir que, de fato, ao longo do dia, 

certas pautas se apresentavam em mais de um telejornal. Tanto que entre o dia 9 e 14 de 

janeiro de 2017 o Bom Dia Pernambuco, o NETV 1ª Edição e o NETV 2ª Edição 

levaram ao ar um total de 318 pautas e dessas 74 se repetiram ao longo da semana, 

representando 23% do material veiculado. Dessas 74 pautas, 20 foram exibidas em duas 

edições de telejornais, 10 foram exibidas nos três telejornais locais da emissora e uma se 

repetiu 4 vezes. Esta pauta foi sobre o atropelamento causado por um carro da polícia, 

que esteve presente nos três noticiários, porém foi repetida na edição do dia seguinte do 

BDPE para passar as informações oficiais que haviam sido fornecidas pelo Tenente-

coronel, que só esteve disponível a partir da edição do NETV 1ª Edição, e por isso 

precisava ser complementada para o público do Bom Dia Pernambuco.  

Ao passar para análise do conteúdo, foi possível identificar que a TV Globo 

Nordeste tem como padrão não veicular uma mesma matéria sem que ela passe por nova 

edição, mesmo que seja transformada em uma nota pelada, sempre há mudanças, para 

que, assim, o telespectador tenha uma sensação de novidade.  

Em algumas há mudanças quanto à fala do repórter, mas possuem as mesmas 

imagens, a mesma sequência e até as mesmas sonoras. Em outras, o texto está igual, as 

sonoras estão iguais, e só há mudança nas imagens. Há também casos em que o 
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conteúdo é o mesmo, mas a sequência cronológica da informação foi invertida. Em 

outros casos há uma remontagem completa do VT, mas a informação é a mesma.   

Outro ponto proposto neste trabalho foi detectar quais os tipos de pauta tiveram 

o maior número de repetições no telejornal. Foi detectado que dos 31 assuntos repetidos 

nas pautas dos telejornais 9 eram sobre factuais, 7 sobre eventos, 3 envolviam política, 3 

eram sobre economia, 2 sobre educação, 2 envolviam assuntos ligados à justiça, 1 sobre 

saúde, 1 de comunidade, 1 trazia opção de lazer para as férias, 1 sobre ação social e 1 

sobre meio-ambiente. Sendo assim, os assuntos com maior número de repetições foram 

os factuais e os eventos.  

E, a partir dessa análise, concluímos que nos telejornais locais da TV Globo 

Nordeste existe um padrão de notícias a ser seguido, no qual o valor notícia é o fator 

determinante para as suas repetições. Como Nelson Traquina (2005) nos fala: 

 

Este valor-notícia responde à preocupação de informar o público dos 

acontecimentos que são importantes porque têm um impacto sobre a vida das 

pessoas. Este valor-notícia determina que a noticiabilidade tem a ver com a 

capacidade do acontecimento incidir ou ter impacto sobre as pessoas, sobre o 

país, sobre a nação.” (TRAQUINA, 2005, p. 80) 

  

Sendo assim, pode-se dizer que as notícias veiculadas no Bom Dia Pernambuco, 

no NETV 1ª Edição e no NETV 2ª Edição têm impacto na vida dos telespectadores e as 

que se repetem, de certa forma, acabam tendo um peso maior. Porém, o padrão da 

emissora não vai só até a escolha da pauta, há um padrão em toda a sua estrutura, pois a 

não veiculação de uma matéria sem edição não é um acaso, apresenta-se como uma 

opção para tornar essas matérias mais atrativas ao público, porque se elas se 

encontrarem da mesma forma em todas as edições, o telespectador que já viu a matéria 

na edição anterior perderá o interesse, mas quando ela se apresenta diferente, isso 

cativa, porque por mais que não se tenha uma informação nova, passa a impressão de 

que tem ou terá, com isso é possível segurar o público. 
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