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Resumo 

O Jornal Nacional é o noticiário mais assistido da televisão brasileira, com uma audiência 
média de 40 pontos – mais de cinco vezes o segundo colocado. Informações nas áreas de política e 
economia são apontadas como essenciais para que as pessoas tomem suas decisões, a curto e longo 
prazo. As notícias dessas duas editorias são consideradas entre as mais importantes no jornalismo, 
pelo potencial que carregam de provocar reflexos na vida de uma comunidade, e de cada cidadão. 
Com base em uma pesquisa exploratória de recepção, o presente trabalho pretende discutir a 
compreensão que os telespectadores do Jornal Nacional têm em relação às notícias de economia e 
política. O tratamento das respostas, em busca de indícios conclusivos, é feito à luz de teóricos do 
jornalismo político e econômico, e da constatação da importância do Jornal Nacional para a 
formação da opinião pública brasileira. 

 
         Palavras-chaves: Jornal Nacional; jornalismo político; jornalismo econômico; recepção.  

  

1. A Rede Globo de Televisão e o Jornal Nacional 

Uma mega-estrutura: cerca de oito mil funcionários – quatro mil diretamente ligados á 

produção –, abrangência em 99,7% dos lares de 5034 municípios brasileiros e a cultura nacional 

levada a mais de 130 países do mundo4. Essa é uma amostra do que a Rede Globo se orgulha em 

exibir em seu site oficial. Com números tão expressivos, o reflexo está no retorno de audiência. Os 

dados, divulgados na página eletrônica da empresa, apontam para uma média diária de 64,5 pontos. 

“No espelho onde o país se vê todos os dias, uma janela mostra o mundo com as cores do Brasil. 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao GT de Jornalismo do XXX Congresso d o Intercom  
2 Jornalista formado pelo Centro Universitário Positivo (UnicenP) em 2006 e bacharel em Sistemas de 
Informação, formado pelo Centro Universitário Campos de Andrade (Uniandrade) em 2001. Atualmente 
cursa pós-graduação em comunicação audiovisual na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 
Atuou por dois anos como assessor de imprensa, cinegrafista e editor de imagens da Paraná Esporte, nas 
atividades oficiais desenvolvidas pela autarquia. Email: edscan18@yahoo.com.br. 
3 Professora do curso de jornalismo do Centro Universitário Positivo (UnicenP), em Curitiba.  Doutora em 
Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 2006; mestre em 
Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR),  2002; formada em Jornalismo pela UFPR em 1976 
atuou durante mais de 20 nos em jornais diários (O Estado do Paraná, Indústria e Comércio, Folha de 
Londrina, O Estado de São Paulo e O Globo).  Email: elzaap@hotmail.com. 
4 Os dados são da página do departamento comercial da Rede Globo que, transformados em percentual,  
indicam 59% dos aparelhos televisores ligados em todo o país desde a escalada, quando os apresentadores 
anunciam as principais notícias do telejornal, até o “boa noite”. 
http://jornalnacional.globo.com/Jornalismo/JN/0,,3578,00.html – acessado em 5 abril de 2006,  
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Esse veículo se chama televisão. Essa é a nossa missão”(idem). 

As críticas que a Rede Globo recebe são proporcionais ao seu poderio e datam da época da 

fundação da emissora, em 1965. Parte dessas críticas decorre de sua postura, vinculada com o 

governo desde o tempo em que a concessão foi feita, durante o Regime Militar. Bucci, por exemplo, 

acusa a emissora de apenas reproduzir o que é dito pelas autoridades. 

O raciocínio já foi feito e refeito muitas vezes, mas é justificado  relembrá-lo. O projeto de 
integração nacional pretendido pela ditadura militar, um projeto levado a efeito por uma 
cultura bem desenhada, uma das mais ambiciosas e mais bem-sucedidas da história do 
país, alcançou êxito graças à televisão. Em outras áreas houve trapalhadas (como a 
Transamazônica), mas, na área das telecomunicações, o Estado militarizado conseguiu o 
que pretendia. Espetou antenas em todo o território brasileiro (logo depois, em meados dos  
anos 80, viriam os satélites) integrado via Embratel. O resto do serviço foi executado pelas 
grandes redes, com a Globo na primeira fila  (BUCCI, 1997, p. 16). 

 
Nos últimos 30 anos, o horário nobre da Globo – entre 20 e 22 horas – tem sido o mais caro do 

Brasil para veiculação publicitária com a inserção de 30 segundos custando 30 mil dólares  

(SANTOS, 2005). A fórmula de sucesso da emissora está fortemente ancorada nas novelas que 

sempre tiveram uma certa rigidez quanto ao horário de veiculação e roteiro: por volta das seis da 

tarde uma história simples; às sete uma comédia; e, no ápice, a novela das oito – que vai ao ar às 21 

horas - , com um enredo mais intrigante e elaborado. No intervalo dessas atrações, outra coisa 

também é rígida. Entre a novela das seis e das sete, o noticiário local. E, enquanto aguarda o 

entretenimento principal, o telespectador assiste as notícias pelo Jornal Nacional. 

Exibido há 37 anos, e lançado como “programa de prestígio” da Rede Globo, o JN foi fruto de 

uma estratégia perfeita: “Para que tivesse uma audiência garantida, ficaria espremido entre duas 

telenovelas, já então o gênero mais popular e com fórmula que se mostraria imbatível ao longo dos 

anos: às 19 horas, um enredo mais leve e bem-humorado e às 20 horas outro mais adulto e 

dramático” (LINS DA SILVA, 1985, p. 35). 

A emissora soube explorar bem os recursos tecnológicos para conseguir fazer crescer seu 

principal noticioso.  

O Jornal Nacional, lançado para competir com o Repórter Esso, da TV Tupi, em pouco 
tempo se tornaria campeão de audiência, o maior destaque da programação jornalística da 
programação brasileira. O telejornal era parte da estratégica de um ambicioso projeto de 
Walter Clark e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Boni, para transformar a Globo na 
primeira rede de televisão no Brasil. O objetivo era gerar uma programação uniforme para 
todo o país, diluindo, assim, os custos de produção dos programas (MEMÓRIA GLOBO, 
2004, p.28). 

 



 3

A fórmula obtida para cativar o público telespectador é repetida à exaustão em praticamente 

todos os noticiosos televisivos. A rotina de produção de um telejornal é mostrada no DVD 

comemorativo dos 35 anos de Jornal Nacional, produzido pela Globo Vídeo em 2004: um texto 

manchetado, lido pelo apresentador em forma de lide, onde a principal notícia é passada. Ao final 

dessa cabeça de VT5, a chamada para a matéria ou reportagem. No conteúdo editado é apresentado 

um personagem afetado pelo acontecimento, usado como exemplo do problema que ocorre. Essa 

técnica é utilizada para dar uma espécie de sentido humano à narrativa e facilitar seu entendimento. 

Seguem-se breves sonoras, raramente passando de quinze segundos cada. Para intercalar os blocos 

informativos, o repórter faz uma passagem, que tem o sentido de mostrar que ele está presente no 

local . Findo o VT, o apresentador lê uma nota retorno ou passa para um novo assunto. 

Atualmente o telejornal mantém um casal (Willam Bonner e Fátima Bernardes) na 

apresentação. Essa escolha é feita para mostrar ao telespectador o ambiente da família brasileira. 

Mas não é só isso que faz o diferencial do programa. De acordo com Gomes (2005), os efeitos de 

chroma-key6 bem colocados no fundo do cenário, as tabelas, índices e gráficos dão um tom didático 

e de precisão às matérias apresentadas.Desde o começo, a característica marcante pretendida pelo 

Jornal Nacional é a tentativa de mostrar tudo, contando com suas diversas emissoras afiliadas e seus 

correspondentes internacionais. Outra particularidade é a tendência ao momentâneo, com entradas 

ao vivo dos repórteres direto do lugar onde o fato acontece. Não são raras as vezes em que o 

repórter faz a cabeça e chama a própria matéria. Mas, para Gomes (2005), do que realmente a Rede 

Globo se orgulha é de dar voz a ambos os lados envolvidos na história. 

 
A notícia “imparcial” e in loco é a marca privilegiada do JN. Uma das formas mais visíveis 
da construção da credibilidade no JN é através da elaboração, retórica, dos “dois lados da 
notícia”. O JN procura mostrar, nas matérias e reportagens, o lado de quem exerce a ação e 
de quem a sofre, os bandidos, as vítimas etc. Nas matérias que fazem denúncias de algum 
crime ocorrido no país, o lado negativo é mostrado em imagens de câmera escondida, 
enquanto as vítimas e as fontes oficiais aparecem nas sonoras (GOMES, 2005). 
 

           A colocação estratégica do JN na grade de programação faz com que ele seja visto por um 

público heterogêneo. Sua linguagem deve ser entendida por todos os que o assistem. As palavras do 

diretor de jornalismo da Rede Globo, Carlos Henrique Shroeder, definem bem isso. 

 
                                                 
5 No jargão televisivo, cabeça de VT é o texto lido pelo apresentador que introduz a matéria ou dá a principal 
notícia da reportagem. 
6 Efeito para misturar duas imagens onde uma é o fundo (background) e a outra normalmente é o 
apresentador. 
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A gente sempre diz: do contínuo ao executivo; do porteiro ao diretor do banco, ao 
presidente de empresa... Enfim, todo mundo tem que ser informado. Tem que ter esse 
cuidado da informação do Jornal Nacional. Então, dentro desse aspecto, o jornal tem que 
ser muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito coloquial, para que ele seja compreendido 
por todos. Então é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, mas essa é a missão do jornal: 
entender que ele tem que dar todos os dias essas notícias pra esses vários 
públicos(SHROEDER in GLOBOVÍDEO, 2004). 

 

O conteúdo editorial tem duas características principais: simplicidade nas palavras e 

objetividade no conteúdo. O editor Roberto Machado define bem essa propriedade: “Eu aprendi no 

JN o seguinte: qualquer notícia, ela tem que ser publicada em um minuto, não importa quão 

complexa. Eventualmente a gente pode ir a quatro, a cinco, dez minutos de cobertura. Mas a gente 

sabe que, se precisar, vai dar aquela notícia em um minuto (MACHADO in GLOBOVÍDEO, 2004). 

Outra fórmula usada é de calma: informar sem alarmar. Luís Fernando Ávila, também editor, 

explica que “há o cuidado de passar a notícia correta, mas de uma forma que o povo não se assuste” 

(ÁVILA in GLOBOVÍDEO, 2004). 

Isso explica a falta de opinião. A maioria absoluta do conteúdo veiculado é de material 
informativo. Também na linha de serviços que interessam à população, e fazem com que o 
telespectador se torne uma espécie de cliente do telejornal, há os indicadores, como 
previsão do tempo, por exemplo, que se destacam pelo sentido de autopromoção e, 
principalmente, pelo caráter de jornalismo de serviço (REZENDE, 2000). 

 
No DVD da Globo Vídeo, William Bonner dá uma amostra da preocupação da linha editorial 

do Jornal Nacional: “A história ensina que a percepção que o público tem da gravidade dos temas 

tende a ser maior quando você não agrupa tudo de uma vez só. Então é desejável que a gente tenha 

no Jornal Nacional um cardápio um pouco mais variado para, de tempos em tempos, ao longo da 

exibição do programa, o espectador tenha a oportunidade de respirar um pouco” (BONNER in 

GLOBOVÍDEO, 2004). O constante embaralhamento de informações conflitantes, que termina 

mostrando sempre o lado bom no final é criticado por variados teóricos. Bucci, por exemplo: 

 
(...)o Jornal Nacional, passou a seguir algumas regras, próprias do melodrama, em suas 
edições diárias. A regra central é o permanente conflito entre o bem e o mal, que culmina 
no “boa noite”, com um happy end de preferência. Em cada bloco, ou a cada dois blocos, o 
bem vence o mal (ou, no mínimo, tenta vencê-lo). A cada respiração vem uma moral da 
história. Se uma informação trata de uma guerra no exterior, a outra busca realçar a 
fraternidade que temos em nosso país; se uma frase conta que a inflação foi muito alta, a 
seguinte garante que o rendimento da poupança será um recorde; se morre um ídolo 
nacional, o programa jornalístico ganha trilha sonora bem tristonha, um ritmo mais 
fúnebre, e termina com a despedida que afirma que o morto foi para o céu (o happy end do 
além). Porque o telejornal fala um pouco à cabeça, mas fala muito mais ao coração 
(BUCCI, 1997, p. 31). 
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Mesmo recheando o noticiário com assuntos leves, para que o telespectador tenha tempo de 

respirar e entender, assuntos mais complexos não podem ficar fora da pauta e necessitam de uma 

reflexão mais aprofundada da parte de quem veicula. São temas que não devem ser jogados no ar 

casualmente, deixando a interpretação livre, sem um mínimo de explicação, sob o risco de um 

entendimento equivocado. Além disso, para grande parte da população, as notícias veiculadas pela 

televisão são a única forma de informação. Rezende alinha vários argumentos para justificar porque 

uma parcela significativa dos brasileiros tem esta fonte quase exclusiva de contato com os 

acontecimentos: “A má distribuição de renda, a concentração da propriedade das emissoras, o baixo 

nível educacional, o regime totalitário nas décadas de 1960 e 1970, a impossibilidade de uma 

homogeneidade cultural e até mesmo a alta qualidade da teledramaturgia” (REZENDE, 2000, p. 

23). 

 
2 – Jornalismo político e econômico 

Franklin Martins argumenta que o jornalismo político no Brasil sofreu profundas 

transformações nas últimas décadas. “A mais importante delas é que, hoje em dia, a maior 

preocupação da cobertura é informar o leitor, e não convencê-lo a adotar determinadas 

idéias”(MARTINS, 2005, p.13). Fazendo eco com outros autores, ele lembra que os jornais 

brasileiros eram, até os anos 1950 e início dos 60, nitidamente partidarizados e se dirigiam a 

parcelas de público que, no geral, adotavam posições político-partidárias semelhantes.  

É verdade que, nos maiores órgão de imprensa, o tom faccioso diluía -se em épocas de 
calmaria, vindo à superfície de forma mais nítida apenas nos momentos de confronto 
político agudo, enquanto nos periódicos menores, o comportamento apaixonado e o clima 
de campanha não arrefeciam em instante algum (MARTINS, 2005, p.17). 

 
Hoje os jornais tentam manter uma postura mais equilibrada, separando opinião de 

informação, dando espaço semelhante aos principais adversários nas disputas eleitorais e buscando 

camuflar o partidarismo – embora inúmeros estudos acadêmicos, ou mesmo a simples observação 

do leitor mais atento, comprovem que a isenção e a objetividade estrita estão distantes das páginas 

políticas dos jornais, especialmente nos períodos de campanha.   

Esta transformação nas editorias políticas foi fruto dos processos de modernização, 

profissionalização e concentração da propriedade dos meios de comunicação no Brasil. Os custos de 

produção cresceram e os jornais foram obrigados a ampliar suas tiragens e aumentar a receita 

publicitária para sobreviver. Para isso, a imprensa precisou ser direcionada para fatias mais largas 
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de público do que os segmentos partidários para os quais era feita antigamente. “Em vez de cativar 

o leitor partidarizado, como no passado, a estratégia  passou a ser trair um público plural, composto 

por leitores com as mais variadas simpatias políticas e as mais diferentes visões de mundo” 

(MARTINS, 2005, p.19). 

Na televisão, acrescenta o autor, as próprias características do veículo fazem com que a 

pluralidade do público se manifeste de maneira ainda mais acentuada, em especial nos canais 

abertos. “O universo de telespectadores não apenas abriga em seu interior posições políticas 

extremamente diversas, como também está atravessado por diferentes graus de formação escolar, 

nível cultural, renda, religiosidade etc” (MARTINS, 2005, p.19).  

Por outro lado, é difícil dissociar, na história recente do Brasil, o jornalismo político da 

censura e da Ditadura Militar. No período de 1964 a 1985, um estado de sítio permanente foi criado 

nas redações e emissoras de rádio e TV brasileiras. Viveu-se da versão oficial para a publicação de 

fatos nessa época. Depois da derrocada do regime militar, e especialmente nas últimas duas décadas, 

os jornalistas têm a falsa sensação de liberdade de expressão. 

 
É ilusão acreditar que a redação terá liberdade absoluta em qualquer momento, mas o 
espaço de liberdade, para dizer, escrever, noticiar, cresceu muito. A experiência 
democrática no Brasil é pequena, é muito restrita, são poucas décadas de democracia real, 
a mais longa é esta que estamos vivendo agora. E não se faz jornalismo e não se aprende a 
fazer bom jornalismo em regimes que não permitam a liberdade de expressão, como nós 
tivemos no país (CAMPANA in BARREIROS, 2004, p. 43). 

 

O que ocorre, no entanto, é que a censura oficial acabou, mas em seu lugar surge outro tipo de 

cerceamento, este velado, e que ocorre dentro do próprio veículo de comunicação. “Então nós 

passamos por um período de censura rígida e agora nós temos uma censura a nível de imprensa 

geral que é a censura empresarial” (BRAGA in MEDINA, 1987, p. 30). Esta realidade é analisada 

também por Franklin Martins que percebe a existência da imposição do interesse patronal de 

maneira mais intensa nos jornais menores, regionais ou locais. Mas, completa ele, a informação 

dificilmente deixará de vir à tona, por intermédio da concorrência ou da internet: “Hoje, é 

praticamente impossível a qualquer órgão de imprensa ignorar um assunto importante ou tratá-lo 

facciosamente de forma reiterada sem que uma boa parte da opinião pública se dê conta do que está 

acontecendo” (MARTINS, 2005, p.25-26). 

De acordo com o autor, cabe ao jornalista batalhar, dentro das redações, para ampliar o espaço 

de circulação da informação livre. Fazendo isso, ele estará sendo leal, sobretudo, à sociedade, que 
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deve estar na primeira posição quando o profissional de imprensa avaliar suas lealdades. “Nós, 

jornalistas, respondemos simultaneamente a numerosas lealdades no exercício da nossa profissão: às 

fontes, à categoria, aos chefes, à empresa em que trabalhamos, à nossa carreira, à sociedade etc” 

(MARTINS, 2005, p. 32). Quando as lealdades a estes variados segmentos entram em conflito, o 

dever do jornalista deve ser pensar, em primeiro lugar, na coletividade. 

Nós, jornalistas, temos um contrato informal com a sociedade, que nos garante uma série  
de prerrogativas, como o acesso a informações de caráter público, o respeito ao sigilo das 
fontes, uma certa tolerância no caso de transgressões à privacidade de terceiros se houver 
interesse público relevante em jogo, o direito de fazer perguntas e cobrar respostas, o 
direito de divulgar o que apuramos ou pensamos – em suma, gozamos de liberdade de 
imprensa. Em contrapartida, a sociedade espera que os jornalistas exerçam esses direitos 
com o objetivo de mantê-la informada e não visando ao proveito pessoal ou empresarial. 
No fundo, o direito do jornalista à liberdade de imprensa é apenas um reflexo do direito de 
a sociedade ser bem informada (MARTINS, 2005, p.33-34). 

 
Ao lado deste compromisso com a sociedade, os jornalistas estão sendo levados a adotar, nos 

anos recentes, uma postura diferenciada no exercício da profissão. Ela se traduz na busca não 

apenas do fato novo, da notícia, mas se complementa na preocupação de qualificar esta informação, 

por meio da análise, da interpretação, da explicação. Esta ainda não é uma postura generalizada para 

todos os veículos e exercida durante todo o tempo, mas representa uma saudável tendência, em 

especial do jornalismo impresso que já não pode concorrer com a instantaneidade da internet, do 

rádio ou da televisão. 

Apesar disso, para a grande parcela da população que se informa por meio da TV, o noticiário 

político parece ser algo distante da realidade. Os diversos jargões excluem uma boa parte do povo, 

mas, a editoria tem forte apelo dentro dos veículos de informação. Curiosamente, o exagerado peso 

que o noticiário político merece em todos os veículos – da TV aos jornais, da internet às emissoras 

de rádio – é reconhecido pelos próprios jornalistas. Dificilmente se encontra um colega em posto de 

mando nas editorias políticas ou em cargo de direção em publicações, emissoras e portais na 

internet que se declare satisfeito com o tipo de informação política que seu veículo está entregando 

para o consumidor de informação. Muitos já tentaram, sem êxito, mudar esse curso, vários 

continuam tentando. Quase todos diagnosticam, com razão, o problema como sendo "cultural": algo 

que vem de longe e que, por várias razões, continua por inércia. 

Mesmo com os esforços de quem cobre esse tipo de noticiário para tentar ser claro à 

população, certos termos são difíceis de serem dissociados. “Apesar dos visíveis e louváveis 

esforços feitos por alguns editores, repórteres e comentaristas para tornar acessíveis ao cidadão 
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comum os acontecimentos do mundo político, ainda se recorre de forma generalizada ao politiquês 

para relatá-los” (SETTI, 2005). Alguns aspectos culturais impõem um dilema ao jornalista político: 

o telespectador entende o que é dito em uma matéria política sem uma explicação? 

No Brasil, esse dever ético – no jornalismo político – vem acrescido de um peso especial: 
ser didático, no Florão da América, significa não apenas informar os fatos, explicá-los e, 
conforme a espécie de veículo, tentar interpretá-los, mas também procurar ajudar o público 
a entender como funcionam as instituições . Especialmente instituições confusas, mal 
estruturadas e em permanente mutação como as nossas (com meros 17 anos de vigência, 
nossa Constituição já sofreu meia centena de emendas) (SETTI, 2005). 
 

Muitas vezes confunde-se interpretação com opinião. Vale ressaltar que a opinião é restrita ao 

especialista da área, enquanto o repórter deve explicar, interpretar. Por exemplo, dizer o que vem a 

ser uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), mas não se ela é boa ou ruim, adequada ou não. 

De acordo com Martins, uma boa cobertura política se faz com uma combinação entre informação 

factual e a “informação de fundo” (background information), que permite entender o alcance e a 

limitação do fato que é notícia, e capturar seus desdobramentos: 

Sem informação factual, o trabalho do repórter se esteriliza. Tende a girar no sedo, 
afogando-se em um mar de teses, possibilidades e interpretações que se anulam 
mutuamente e não levam a lugar nenhum. O fato é a prova dos nove da cobertura. Mas 
sem background information , o trabalho do repórter é raso. Fica óbvio, não ganha 
profundidade e é incapaz de levantar pistas sobre o amanhã. Assim, o negócio é andar com 
as duas pernas: correr atrás da notícia e mergulhar no que existe em torno (e por trás) da 
notícia (MARTINS, 2005, p.61-62). 

 
O mesmo vale para a cobertura econômica onde existe ainda uma barreira adicional: a 

complexidade da linguagem. Inflação, deflação, recessão, crise, superávit, déficit e tantos outros 

termos fazem parte de um complexo dialeto que povoa o noticiário econômico. Para grande parte da 

população, esse economês está associado aos mais diversos idiomas, longe de se parecer com a 

língua portuguesa. 

A maioria dos leitores e dos telespectadores, mesmo instruídos, como os estudantes 
universitários, não consegue decodificar o noticiário econômico. Para o grande público, a 
economia adquiriu, ao mesmo tempo, significados elementares, ligados ao seu dia -a-dia, e 
outros abstratos, de difícil compreensão. O desafio de traduzir processos econômicos 
complexos, em linguagem acessível não foi vencido, seja porque os processos econômicos 
se definem num outro plano de saber que não o do saber convencional, seja devido à sua 
instrumentalização ideológica crescente (KUCINSKI, 2000, p.14) 

 

Na televisão, as matérias de economia são exemplos de que a imagem não é capaz de 

representar tudo. Dentro da editoria, os esforços para que os assuntos econômicos sejam 

compreensíveis são refletidos na forma de gráficos. Seria impossível expor no vídeo uma imagem 
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concreta mostrando que o dólar se desvalorizou perante o Real. São feitas simulações do poder de 

compra de um e de outro, com o auxílio de um gráfico. Por causa de seu complexo entendimento, e 

de sua corriqueira divulgação, os índices das Bolsas de Valores são exibidos apenas em GC 

(gerador de caracteres) enquanto o apresentador lê uma nota que indica os percentuais de alta ou de 

queda. Será que é suficiente para que a grande maioria de brasileiros entenda como isso afeta suas 

vidas? 

No jornalismo dedicado à economia, um dos principais problemas de linguagem está no 
fato de ele se dirigir a pelo menos dois públicos bem diferenciados, que se comunicam por 
códigos próprios: de um lado especialistas, grandes empresários do mercado; de outro, o 
grande público e os pequenos empresários. O grande público e os pequenos empresários 
sentem-se agredidos pela linguagem técnica usada (KUCINSKI, 2000, p. 167-168). 
 

Ao invés de uma análise aprofundada dos números, o que geralmente ocorre é a voz dos 

especialistas que, em alguns casos, defendem seus pontos de vista ou interesses, deixando de dar 

explicações mais compreensíveis sobre o impacto disso na vida da população. É o que geralmente 

ocorre quando o Banco Central ou o Ministério da Fazenda divulgam algum número referente à 

economia. A fonte oficial, ou o economista do governo, dá a primeira palavra. Em seguida vem 

outro economista corroborando as palavras ou contradizendo-as. Em ambos os casos é difícil para o 

telespectador comum identificar qual linha econômica seguem os entrevistados, uma vez que 

existem os que defendem o aumento dos juros para conter a inflação, aumentando o desemprego e a 

recessão, e os que preferem uma taxa de juros mais branda, permitindo que os empresários 

adquiram empréstimos, façam investimentos, aumentem a renda e, consequentemente, os preços. 

Problema também pertinente é o déficit na formação do jornalista econômico. A falta de 

especialização na área faz com que o mau emprego dos termos distorça o fato em si. “Dada a 

complexidade das situações da economia, a clareza só pode ser alcançada se o jornalista entender o 

fenômeno econômico que se propõe reportar ou analisar. Caso contrário, é muito improvável que a 

narrativa seja clara” (KUCINSKI, 2000, p. 168-169). 

 
3 – Os receptores e as notícias de  política e economia no JN 

Entre os dias 17 e 22 de julho de 2006 (datas escolhidas aleatoriamente) foram acompanhadas 

e gravadas seis edições do Jornal Nacional. O programa teve um total de oito horas e 21 minutos e 

algumas matérias tiveram destaque durante toda a semana: o julgamento dos assassinos do casal 

Manfred e Marisia Richthoffen, a guerra entre Líbano e Israel e a CPI das Sanguessugas. Do 

conteúdo apresentado, uma hora e 41 segundos foram dedicados à economia e à política, 
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representando 26,80% do tempo. A editoria de economia ocupou três minutos e 34 segundos – 

1,67%. Para uma comparação simples, a cobertura do caso Richthoffen, somente na segunda-feira, 

17 de julho, teve três minutos e 40 segundos – contabilizando uma reportagem e uma entrada ao 

vivo do repórter, em frente ao tribunal onde o julgamento acontecia. 

À política foram reservados 57 minutos e sete segundos – 25,13% do tempo total na semana. 

Boa parte era cobertura da agenda dos candidatos à Presidência da República. Informações relativas 

às eleições ocuparam 36 minutos e 24 segundos – 17,08% do tempo nos seis dias. A CPI das 

Sanguessugas apareceu todos os dias e as matérias referentes a esse assunto estiveram no ar em 

5,87% do tempo (12m30s). Outras reportagens e notas da editoria corresponderam a 2,18%(4m39s). 

Todo o material de política e economia selecionado foi apresentado para 11 pessoas7, cinco 

homens e seis mulheres com ocupações variadas, assim como o grau de escolaridade e a renda 

mensal. As conversas foram realizadas entre os dias 14 e 26 de setembro de 2006. A seguir, a 

apresentação de cada um, pela ordem em que foram ouvidos8 : 

1- CARLOS, 25 anos. Tem o ensino médio completo, renda familiar mensal de três a sete salários 

mínimos (SM) e é atendente de uma vídeo-locadora; 2 - JENNIFER, 18, ensino médio completo, 

renda até três SM e é estudante; 3 - MARCELO, 18, ensino médio completo, renda de sete a dez 

SM, estudante; 4 - IVETE, 43, ensino médio completo, renda de três a sete salários mínimos, 

vendedora em uma loja de roupas; 5 - EDSON, 46, ensino médio completo, renda de três a sete SM, 

vendedor em uma loja de motos; 6 - MURILLO, 23, cursando o ensino superior, renda de três a sete 

SM, eletro-técnico em uma empresa multinacional; 7 - CAMILA, 30, formada em nutrição, renda 

até três SM, desempregada; 8 - SUELI, 52, ensino fundamental completo, renda até três SM, 

vendedora autônoma; 9 - JOELMA, 33, ensino fundamental, renda entre três e sete SM, 

comerciante; 10- SARA, 22, cursando o ensino médio, renda familiar entre três e sete SM, 

estudante; 11 - JOSUÉ, 36, ensino médio, renda entre três e sete SM, eletro-técnico autônomo. 

Como já mencionado, nas seis edições analisadas, durante 3m34s falou-se de economia. No 

dia 17 de julho o JN apresentou uma nota pelada de seis segundos com indicadores financeiros. O 

apresentador Chico Pinheiro lê que: “No mercado financeiro brasileiro, o dólar caiu para R$ 2,205. 

A Bovespa fechou em queda”. No infográfico aparecem os números, indicando a cotação da moeda 

                                                 
7 Para o presente trabalho foi feito um resumo com a utilização de três exemplos de cada editoria, entre as 18  
matérias submetidas aos receptores. 
8 Os dados são referentes à época da entrevista e os telespectadores  são todos moradores de Campo Largo, Região 
Metropolitana de Curitiba. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa não probabilística por acessibilidade. 
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americana e o IBOVESPA com –1,37%. Com o dólar em queda, o Real fica mais valorizado, porém 

as exportações são prejudicadas, uma vez que, com a moeda brasileira forte o crescimento diminui. 

Perguntados sobre o que representa a queda do dólar, dois entrevistados não souberam responder. 

Carlos foi bastante enfático: “Pra mim, nada”. Camila também acredita que isso não tenha 

interferência em sua vida. Sara deu uma resposta bastante simples, baseada na informação passada: 

“Que baixou o valor do dólar. Que o valor dele caiu”. Edson e Murillo acreditam que a economia do 

Brasil cresce com essa desvalorização. Marcelo confundiu a variação cambial com taxa de juros: 

“Representa que os juros deram uma baixada e que as bolsas de valores não tiveram aquela alta”. 

A respeito dos índices da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), perguntou-se o porquê 

de no gráfico estar escrito IBOVESPA (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo) e o apresentador 

falar apenas BOVESPA. Sete dos onze entrevistados disseram não saber a resposta; Carlos e Edson 

acharam que era um erro de gravação; Jennifer afirmou que era falta de informação; e Murillo 

arriscou: “Bovespa seria uma fonte?” Questionados sobre o significado da queda das ações na Bolsa 

de Valores de São Paulo, seis pessoas não souberam explicar. Joelma e Sara afirmaram que “ela 

(BOVESPA) ficou com menos valor”. Edson arriscou: “Acredito que as ações lá sofreram uma 

queda em relação ao preço de mercado. É prejuízo, né?”. Carlos novamente achou que esses 

números não afetam a vida da população. 

Ainda no dia 17 o Jornal Nacional apresentou uma reportagem sobre a antecipação do 13º 

salário. O repórter informava que os bancos ofereciam esse benefício em forma de empréstimo, 

cobrando taxa de juros que variavam de 2,5% a 4% ao mês. Um economista alertava que a 

antecipação era útil para quem possuísse dívidas com juros mais altos que os cobrados pelas 

instituições financeiras no caso do adiantamento. Ao serem perguntados sobre o porquê da 

antecipação ser um empréstimo, uma vez que o 13º salário é um direito do trabalhador, Josué, que é 

autônomo, diz desconhecer o fato: “Eu não vivo disso. Como sou proprietário da empresa, não sei te 

responder. Agora, deve ser prejudicial pro empregado”. Sueli e Jennifer acham que o material foi 

mal passado pelo JN. Cinco entrevistados entenderam a mensagem. Já Murillo e Sara dizem que é o 

banco que está querendo tirar vantagem da situação de quem está endividado. A outra questão 

apresentada foi: “Em que casos a antecipação do 13º salário vale a pena?”. Nove entrevistados 

seguiram a linha de raciocínio do economista entrevistado na matéria. Jennifer e Ivete acham que o 

valor pode ser aproveitado se a pessoa que vai antecipá-lo não estiver precisando do dinheiro. 

No dia 19 de julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a taxa básica de juros 
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do mês. A nota lida pelo apresentador informava que: “O Comitê de Política Monetária do Banco 

Central reduziu novamente a taxa básica de juros em meio ponto percentual, para 14,75% ao ano. 

Os juros continuam bastante altos se comparados a outros países, mas esta é a menor taxa dos 

últimos 20 anos, quando foi criada a taxa básica”. Foram elaboradas quatro perguntas a respeito 

desse tema. Sobre a primeira, que questionava o que é a taxa básica de juros, oito das onze pessoas 

ouvidas disseram não saber.  Edson afirmou que: “É a taxa em que se baseiam os juros. Pra você 

calcular os juros” e Murillo acha que é o limite inferior de juros cobrados. Foi perguntado o que a 

taxa básica de juros regula. Dos onze, quatro não souberam. Carlos disse que deve ser a economia 

do país. Edson afirmou que eram os juros e Joelma completou: “de bancos”. Marcelo ficou na 

dúvida: “Será que é o mercado? Vendendo ou não...”. Camila acha que é isso que norteia a 

economia nacional: “Regula tudo, né? Os juros de todos os produtos que a gente consome do que a 

gente compra, do que a gente paga”. Finalmente, Sueli imagina o crescimento atrelado à taxa de 

juros, mas fica na dúvida: “Ela regula o aumento do Brasil. O progresso do Brasil, não é isso?”. 

Sobre quem se beneficia com a queda da taxa de juros, Murillo e Sara não souberam 

responder. Carlos, Marcelo e Ivete imaginam ser o governo. Ivete também lembrou dos 

empresários, opinião compartilhada por Joelma. Edson e Sueli disseram ser: “A população, o 

trabalhador” e “Os pobres, os brasileiros”, respectivamente. Camila acredita ser o consumidor e 

Jennifer pensou em algo maior: “O estrangeiro... Digamos, os países”. Na pergunta inversa: “Quem 

se beneficia com a alta taxa de juros?”, quatro entrevistados não arriscaram palpites. Ivete acha que 

o governo e os empresários levam vantagem em qualquer situação: “Tem ocasião que dependendo 

da taxa, da quantidade que sobe ou da quantidade que desce, o governo, os empresários – 

empresários grandes – acabam se beneficiando.” Jennifer pensa que: “A gente aqui no Brasil”, sai 

beneficiado. Carlos aposta no povo, enquanto Camila e Joelma lembraram do governo. Edson e 

Josué disseram ser os bancos e os banqueiros quem levam vantagem nesse cenário. 

Por outro lado, as notícias de política estiveram presentes todos os dias do período analisado, 

com destaques para a cobertura da CPI das Sanguessugas e da agenda dos candidatos à Presidência 

da República. No dia 17 foi ao ar a primeira reportagem da semana sobre as Sanguessugas9. A 

                                                 
9 O escândalo denominado Máfia das Sanguessugas envolveu 90 parlamentares que apresentavam emendas 

ao orçamento para aquisição de ambulâncias. O esquema funcionava a partir de uma senha que é repassada 
para cada prefeitura, pelo Ministério da Saúde, para que apresentem projetos solicitando ambulâncias. De 
acordo com o depoimento de funcionários da Planam – empresa que superfaturava os veículos –, os 
parlamentares conseguiam as senhas e as repassavam à companhia. A Planam, com a ajuda de funcionários 



 13

cabeça de VT enfocava que o relator da CPI pedia mais tempo para investigar o caso. Na matéria, a 

repórter justificava o pedido do prazo extra porque apenas nove dos 15 parlamentares notificados 

responderam: “O presidente da CPI vai pedir novamente ao Supremo Tribunal Federal, que autorize, 

ao menos, a publicação da lista de parlamentares que respondem a inquérito. O Ministério Público 

apontou 57 envolvidos com o esquema de venda ilegal de ambulâncias. Mas, segundo o depoimento 

de um dos donos da Planam, a empresa que chefiava a quadrilha, esse número pode ser bem maior”. 

Seguia-se a sonora de um parlamentar, dizendo que o número de envolvidos poderia passar de 90. 

Na pesquisa com os entrevistados, foi questionado o que era uma CPI. Dois não souberam. 

Edson respondeu o significado da sigla. Camila disse ser um processo para investigação. Cinco 

entrevistados citaram superficialmente “investigações do” ou “sobre o” governo. Ivete foi um tanto 

quanto evasiva: “Uma CPI é tipo um julgamento do que está acontecendo”. Quando a questão foi 

sobre o objetivo de uma CPI, seis pessoas citaram investigações. Josué afirmou que o intuito é: 

“Descobrir como foi executado um desvio de dinheiro público ou coisa assim”. Jennifer acha que o 

objetivo de uma CPI é: “Ajudar o povo, as leis...”. Sobre quais os parlamentares trabalham em uma 

CPI, cinco disseram não saber e Marcelo foi o único que citou: “Deputados e senadores”. Quando 

questionados sobre qual irregularidade estava sendo investigada pela CPI das Sanguessugas, todos 

responderam algo relativo às ambulâncias. Indagados a respeito do que aconteceria com os 

parlamentares indiciados – vale ressaltar que indiciado é quem ainda está sob investigação, sem ser 

necessariamente culpado -, Marcelo foi o único que fez a distinção: “Ele tem o direito de resposta, 

mas se for julgado e for culpado, ele pode ter seus direitos políticos cassados”. Cinco entrevistados 

fizeram referência à impunidade. Registra-se o comentário de Josué: “Nada, ele tem estudo, né?”. 

Quatro afirmaram que a candidatura é cassada. Ivete e Sueli disseram não saber. 

No dia 18, o apresentador leu uma nota sobre repasse de recursos aos municípios: “A partir de 

hoje, a comissão mista de orçamento vai repassar aos presidentes das Câmaras de Vereadores de 

todo o país informações sobre o repasse de recursos da União para os municípios. A idéia é que os 

vereadores ajudem a fiscalizar a execução do orçamento e a inibir a atuação de quadrilhas como a 

máfia das sanguessugas. A partir de agosto, os promotores de justiça que atuam nos municípios 

também vão receber as informações”. Foram feitas duas perguntas referentes ao assunto e as 

respostas estavam contidas no texto. Primeiro foi questionado quem receberia as informações sobre 
                                                                                                                                                     

do Ministério da Saúde, estaria fraudando o processo de liberação de verbas e dividindo a propina com 
servidores, prefeitos e parlamentares. Para apurar o caso foi criada uma CPI. 
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o repasse de recursos da União aos municípios. Mesmo sendo dito que os vereadores se 

encarregariam de recepcionar esses dados, quatro entrevistados não souberam. Joelma elegeu o 

prefeito, Edson “os promotores de justiça que estão atuando no município” e Camila disse que 

“devem ser pessoas do município, dentro da área. No caso, se for saúde, se for educação...”. Ivete e 

Murillo responderam corretamente. Em seguida foi perguntado o objetivo do envio dessas 

informações. Camila confundiu o envio de informações com repasse de verbas: “Eu acho que é pra 

eles fazerem projetos pra usar esse dinheiro”. Sueli, Joelma, Sara e Josué não souberam. Jennifer 

questionou se era “alertar o povo que está tendo corrupção?” e Ivete disse que era para melhorar a 

população. Carlos, Marcelo, Edson e Murillo citaram que o objetivo seria evitar corrupção. 

Uma matéria sobre as eleições, que não se referia à agenda dos postulantes à Presidência da 

República, foi exibida na sexta-feira e mostrava o perfil dos candidatos no Brasil, destacando que as 

mulheres ainda são minoria. Segundo o texto, “em todo o país, de 19 mil 166 candidatos, apenas 

13,95% são mulheres”. Porém nenhum número preciso de candidatas é informado. Ainda de acordo 

com a reportagem, esse número é baixo porque os partidos não conseguem encontrar pessoas do 

sexo feminino para concorrer às eleições, por isso lançam menos candidatos do que deveriam. Para 

finalizar, outra informação é passada, alertando que analfabetos não podem disputar o pleito, mas, na 

volta, o apresentador diz que seis candidatos declararam que sabem apenas ler e escrever e tiveram o 

registro de candidatura confirmado pela Justiça Eleitoral. 

Questionados sobre o número de candidatas nas eleições, cinco entrevistados não souberam 

responder. Murillo deu a porcentagem correta. Carlos e Marcelo disseram uma porcentagem próxima 

da que foi mostrada – 13% e 13, 25%. Sueli arriscou 40%. Ivete respondeu que “não foi falado”. A 

outra pergunta foi: “por que há poucas mulheres disputando as eleições?”. Carlos, Ivete e Josué 

repetiram a justificativa dada na reportagem. Marcelo e Murillo não souberam a resposta e Jennifer 

disse não ter sido explicado: “Só falaram que tem a taxa muito baixa”. Camila, Sara e Joelma 

culpam o machismo e Sueli acredita que isso acontece porque as mulheres são mais honestas: 

“Mulher não rouba tanto”. 

 

4 – Considerações finais  
Durante a exibição das matérias aos receptores que aceitaram participar da pesquisa, notou-se 

um certo desconforto por parte dos entrevistados. Muitas das respostas foram devolvidas com outras 

indagações, ou procurando uma confirmação de quem conduzia a entrevista. Todos foram instruídos 

a responder apenas o que conseguiram assimilar, a partir do que haviam visto, mas invariavelmente 
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as pessoas tendiam a arriscar. Buscavam explicação em associações com as referências pessoais que 

já acumularam, apesar dos constantes alertas de que a avaliação estava sendo feita com base no que 

era exibido, não no conhecimento de cada um sobre os temas. Carlos e Josué, quando não 

conseguiam entender o assunto, mostravam algum deboche nas respostas e foi nítida a impaciência 

das pessoas conforme as matérias iam sendo exibidas. Em certo ponto da pesquisa, Sueli admitiu que 

não conhecia nada de política e economia. Murillo demonstrava o desconforto pelo baixo volume da 

voz quando não tinha certeza. 

Com base nos resultados presume-se que os assuntos econômicos seriam mais claros se não se 

resumissem a notas ilustradas com recursos gráficos. Uma explicação melhor sobre o que significa 

cada índice e o impacto da economia na vida do cidadão comum poderia fornecer mais subsídios 

para um melhor aproveitamento das informações passadas. As matérias e notas de política também 

carecem, para esses receptores, de informações e dados. Muitas fontes ouvidas pelos repórteres são 

desconhecidas desses onze entrevistados. Pôde-se observar que no caso da matéria sobre a 

antecipação do 13º salário, o público teve uma compreensão melhor. Nessa reportagem, foram 

mostrados personagens comuns. As informações foram passadas dando exemplo do que acontece no 

cotidiano popular, ao passo que nas notas sobre indicadores econômicos a frieza dos números 

provavelmente faça com que grande parte do público perca o interesse. 

Em várias respostas, pôde-se notar que essa falta de informações permite uma interpretação 

incompleta ou equivocada sobre os dois assuntos que ocupam mais de 1/4 do tempo total de exibição 

do Jornal Nacional. Depois de analisar o conteúdo apresentado e ouvir a opinião dos entrevistados, 

tende-se a concluir que, para esse público em particular, o JN não é uma fonte ideal de informação 

em política e economia. Para eles a linguagem dessas editorias parece confusa e faltam dados para 

formem um panorama exato sobre o que é falado. 

Encerrando a entrevista, foi solicitado aos participantes que manifestassem suas impressões 

sobre o Jornal Nacional. Marcelo acha que o excesso de assunto é prejudicial ao entendimento: 

“Eles não explicam muito bem. Eles só vão falando, falando... Se você pega pela metade, você não 

entende, não”. Sobre a linguagem utilizada para passar informações de economia e política, Murillo 

acha pouco explicativa: “É bastante reduzida, fazendo você interpretar algo que pode não 

acontecer”. Sueli acha que a formato é proposital: “Eles fazem um rolo pro pessoal não entender 

mesmo”. Ivete considera que falta ao JN dar mais informações sobre as pessoas que aparecem nas 

matérias, mas, para ela, não é só essa a dificuldade de entendimento: “Às vezes eles falam nomes 
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que a gente não sabe o que significa. Então, antes eles procurarem falar uma língua mais declarada, 

porque a maioria da população não tem muito acesso a escola, não tem muito acesso a dicionário 

(...) Então se eles explicarem, falarem mais na língua mais popular, não digo errado, mas tem que 

falar mais declarado pra que a população consiga entender melhor”. Josué acha que tem excesso de 

informação: “Está muito embolado. Estão enchendo muita lingüiça”. Quando é perguntado a Sara se 

assistindo o Jornal Nacional, ela consegue se informar bem, ela faz uma auto-avaliação: “Depois 

dessa entrevista eu vi que não”. 

Mesmo que os resultados acima descritos não possam ser generalizados, em função da 

dimensão da amostragem, eles são indicativos para futuras pesquisas mais amplas e aprofundadas e, 

além disso, podem servir de estímulo à reflexão por parte dos jornalistas que desenvolvem 

coberturas de política e economia, sobretudo na televisão. 
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