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Resumo: O telejornalismo brasileiro ainda desempenha papel fundamental no processo de 

informação e formação do telespectador brasileiro, por meio deste argumento, este artigo 

investiga a linguagem utilizada pelo Jornal Nacional da Rede Globo – telejornal de maior 

audiência na televisão aberta brasileira – em dois momentos de cobertura política – 

demonstrando como, por meio de recursos discursivos verbais e imagéticos, apresenta-se 

com o poder  de julgamento de atores e agendamento da opinião pública. È identificada na 

análise o conceito de poder simbólico cunhado por Pierre Bourdieu. A pesquisa apresenta 

em que medida o poder simbólico ficou constituído na cobertura das eleições presidenciais 

de 2006 e na cobertura do julgamento da ação penal 470, denominada de “mensalão”.  
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Introdução 

  

                          Os telejornais ainda são os principais meios de informação do público da  

televisão aberta no Brasil. Os programas jornalísticos fazem parte do cotidiano brasileiro, e, 

embora, boa parte da audiência tenha migrado para plataformas digitais nos últimos anos, a 

capacidade de persuasão e agendamento dos telejornais ainda é muito forte. No 

telejornalismo, os apresentadores e repórteres se apresentam como mediadores ou 

autoridades capazes de conquistar e agendar a opinião pública.  

                          A formação política de muitos telespectadores assíduos também é pautada 

pelo telejornalismo, portanto grande parte da população assimila a abordagem enunciada 

pelos profissionais que acabam, conforme Venício de Lima (2006) transformando  

coberturas políticas em escândalos midiáticos (LIMA, 2006). Nesta pesquisa, o objetivo é 

evidenciar coberturas transformadas em escândalos midiáticos, fazendo uma análise sob a 

perspectiva do conceito de poder simbólico, desenvolvida por Pierre Bourdieu (2007). No 

pensamento desenvolvido pelo filósofo, segundo Renato Ortiz (2003) o poder simbólico é 

um poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Poder quase mágico, que 
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permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), só se 

exerce se for reconhecido, ignorado como arbitrário.  

                       Para exemplificar a predominância do poder simbólico no telejornalismo, 

foram escolhidas duas coberturas do Jornal Nacional da Rede Globo, telejornal de maior 

audiência da televisão aberta brasileira. Uma edição das eleições de 2006, no “caso dossiê” 

e na cobertura do julgamento  chamado pela mídia de “Mensalão”, em 2012. 

 

O  Poder Simbólico de Pierre Bourdieu 

 

                        A mídia para Pierre Bourdieu (1997) é um campo de grande influência, ou 

seja, detentora do poder de exercer violência simbólica. O uso de “ferramentas” dramáticas 

nas coberturas, alegando afetividade e buscando aproximação com o telespectador está 

entre as características do Poder simbólico. Para o autor, existem mecanismos ocultos que 

buscam a manutenção da ordem simbólica e funcionam quase como uma invisível censura 

sendo que este perfil se enquadra  na televisão. “A televisão convida a dramatização, no 

duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera lhe a importância, a 

gravidade, e o caráter dramático, trágico.” (BOURDIEU, 1997, p. 25) 

            Sobre o poder simbólico deve-se enfatizar que a sua existência só é possível 

se houver a cumplicidade e o desconhecimento daqueles que são influenciados. É um 

mecanismo silencioso, mas fundamental para que haja a continuidade da ordem pré-

estabelecida, que favorece,  em suma,  as classes dominantes.  Bourdieu (2007) coloca que 

o discurso dominante é estruturado e estruturante, ou seja, já é planejado e busca a 

manutenção daquilo que formula, apontando a ordem estabelecida como natural. No 

modelo brasileiro de televisão onde a iniciativa privada é detentora o discurso dominante, 

alertado por Bourdieu se mantém em alta. Ainda em relação a televisão, ele destaca que a 

forma como se tratam as pautas, de modo geral,  pode acarretar em sérios desequilíbrios 

para a sociedade.  

 

Os perigos políticos inerentes ao uso ordinário da televisão devem-se ao fato de que 

a imagem tem a particularidade de poder produzir o que os críticos literários 

chamam o efeito de real, ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. Esse poder 
de evocação tem efeitos de mobilização. (...) a simples narração, o fato de relatar, to 

record, como repórter, implica sempre uma construção social da realidade capaz de 

exercer efeitos sociais de mobilização (BOURDIEU, 1997, p. 28) 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

                     Bourdieu afirma, ainda, que o apelo televisivo pode fazer com que a opinião 

pública seja orientada de acordo com a opinião do emissor e decisões judiciárias sofram 

influência para tornarem-se referências para a sociedade. Certo número de juízes, que nem 

sempre são os mais respeitáveis do ponto de vista das normas internas do campo jurídico, 

pôde servir-se da televisão para mudar a relação de forças no interior de seu campo e 

provocar um curto-circuito nas hierarquias internas (BOURDIEU, 1997, p. 81). 

 

O “poder Simbólico” na cobertura  do “Caso Dossiê”  

 

                   São vários episódios onde se percebe a interferência do Jornal Nacional 

exercendo o que Bourdieu chama de Poder Simbólico. Nas eleições majoritárias de 2006, 

objeto de pesquisa,  (NEVES 2007) quando da aproximação do final da disputa, ainda em 

primeiro turno, percebe - se a criação de um escândalo midiático por meio da cobertura do “ 

caso dossiê”.  A cobertura pelo telejornal de denúncias da compra de um suposto dossiê 

contra o PSDB por membros do PT desestabilizou as campanhas e atingiu o candidato Luíz  

Inácio Lula da Silva que até então estava com a eleição garantida no primeiro turno. 

                       A partir do dia 13 de setembro de 2006, até o final do mês, os editores do JN 

passaram a inserir no  noticiário matérias de denúncias que envolviam diretamente o partido 

do governo Lula. Foram produzidas reportagens de no mínimo 1 minuto e meio e de até 7 

minutos sobre as denúncias. Eram, pelo menos, duas matérias por telejornal e os editores 

chegaram a formatá-lo de maneira inédita com uma “cabeça” para várias reportagens sobre 

o mesmo assunto, repetindo imagens, mas buscando abordagens diferentes. Neste artigo 

apresentamos a cobertura  do dia 18 de setembro de 2006 como recorte deste estudo.   

 

A Cobertura do dia 18 de setembro de 2006    

        

                  O JN Começou, neste dia (18/09),  com 5 manchetes do caso do dossiê. Os 

textos eram  mais bruscos do que em matérias anteriores. “Os homens do presidente Lula 

estão no centro do escândalo da compra dos dossiês”, uma alusão ao filme “Todos os 

Homens do Presidente” que relatava o caso watergate nos Estados Unidos. O caso 

provocou a renúncia do presidente Richard Nixon em 8 de agosto de 1974
3
.  

                                                
3 O caso Watergate, um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos, foi o caso de escuta ilegal na 

sede do partido democrata, no edifício Watergate em Whasington por pessoas ligadas ao governo Nixon e 

denunciado pelos jornalistas o Whasington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. 
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             A primeira matéria causa impacto, mostra o assessor do presidente, Freud Godoy, 

como o maior suspeito de encomendar a compra do dossiê. Foram dois textos como 

“cabeças” em que o apresentador mudou de câmera (um recurso para o texto longo não 

ficar cansativo e chamar mais a atenção) antes de chamar a reportagem.  

 

Um assessor especial do presidente Lula e um homem contratado pelo PT 
para a campanha do presidente à reeleição estão no centro do escândalo da 

compra de dossiês. 

O depoimento de Gedimar Passos, preso com o dinheiro que seria usado na 

negociata, transformou o assessor presidencial Freud Godoy no maior 
suspeito de encomendar a compra do material. 

O escândalo dos dossiês explodiu na semana passada, com a prisão do chefe 

da Máfia das Sanguessugas, Luiz Antônio Vedoin, e de mais três pessoas 

(JORNAL NACIONAL 18/09/2006). 

 

                            Em todas as matérias as imagens das fotos espalhadas são repetidas e os 

textos reproduzem palavras como escândalo e negociata.    As duas primeiras matérias 

duraram 7m42 e não foram usadas as palavras “partido dos trabalhadores” como antes, 

nestes dias passaram a usar “PT” em tom de descaso. O texto ainda dizia que o material 

serviria para atacar o candidato do PSDB em outros diz: “o dossiê contra José Serra, 

contra o PSDB”. Diferenciando no tratamento aos dois partidos, um é vítima, outro é 

predador.     

                            A entrevista de Freud Godoy foi antes de prestar depoimento e da forma 

como o repórter questionava era como se o acusado prestasse depoimento para ele.  

 

O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos 
Trabalhadores e serviria para atacar o candidato do PSDB ao governo de São 

Paulo, José Serra. 

O dossiê seria entregue em São Paulo a Valdebran Padilha, filiado ao PT e 
arrecadador de campanha em Mato Grosso. 

A missão de Valdebran era se certificar da existência do dinheiro que pagaria 

as informações de Vedoin.  
O outro preso, Gedimar Passos, disse que foi contratado pela executiva 

nacional do PT para fazer uma análise jurídica da documentação que seria 

negociada com os Vedoin (JORNAL NACIONAL 18/09/2006). 

 

                            O JN ainda enfatizou as relações do assessor diretamente com o 

presidente.  

Godoy: “Eu estou vindo por livre e espontânea vontade". 
 

Repórter: Antes, numa longa entrevista, Freud confirmou que conhece 

Gedimar Pereira passos e que se encontrou com ele ao menos quatro vezes. 

Mas negou envolvimento na compra do material.  
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"Nem tenho conhecimento desse dinheiro, não tenho conhecimento da ação 

de Gedimar e fiquei sabendo desta história hoje de manhã”,  

 
Freud relatou que o primeiro encontro foi há um mês, em Brasília, no 

diretório nacional do PT. 

 
"Ele foi apresentado como funcionário do diretório nacional do Partido dos 

Trabalhadores”. 

 

Segundo Freud, quem o apresentou a Gedimar foi Jorge Lorenzeti, 
funcionário da campanha de Lula, fundador do PT e diretor administrativo do 

Besc - Banco do Estado de Santa Catarina. 

 
"O Jorge Lorenzeti pegou e me chamou para dar uma orientação a nível da 

(sic) segurança do comitê que tinha acabado de ser montado”. 

 
Freud diz que ele e Gedimar foram ao comitê da campanha de Lula à 

reeleição para fazer uma varredura nas linhas telefônicas e contrataram a 

empresa Cazo, que é da mulher de Freud e que presta serviços ao PT. 

 
Depois disso, segundo Freud, houve mais dois encontros para tratar do 

mesmo assunto. 

 
"Nunca mais tive contato com essa pessoa. Não tenho relação anterior, nem 

vínculo de amizade com ele, de nada”. 

 

Freud é filiado ao PT desde 1989. Trabalhou em todas as campanhas do 
presidente Lula e hoje é assessor especial da presidência da República, lotado 

na secretaria particular da Presidência. Ele tem uma sala no Palácio do 

Planalto, no mesmo andar do gabinete de Lula (JORNAL NACIONAL 

18/09/2006). 
 

                            No mesmo dia ainda foram exibidas reportagens repercutindo o dossiê 

com o TSE. Outra matéria repercutiu com os partidos de oposição e com os candidatos 

todos pediram para investigar se havia envolvimento do presidente Lula. O JN ainda 

expôs o presidente do PFL Jorge Bornhausen dizendo que não confiava na imparcialidade 

do ministro da justiça. 

 

A oposição quer que a Justiça Eleitoral investigue se há envolvimento do 

presidente Lula no caso do material que tenta incriminar Geraldo Alckmin, 

candidato à Presidência, e José Serra, candidato ao governo de São Paulo. 
 

Senador Tasso Jereissati - “Da onde vem R$ 1,8 milhão, quase R$ 2 milhões, 

essa é a questão. Se tem envolvido ou não pessoas da intimidade da 
Presidência da República nesse ato ilegal, absolutamente ilegal e clandestino, 

coisa de submundo de crime que liga-se a todo tipo de jogo sujo, que é 

lavagem de dinheiro” (JORNAL NACIONAL 18/09/2006). 
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O senador Jorge Bornhausen foi mais duro e questionou a isenção da Polícia 
Federal. Ele quer que o TSE comande toda a investigação do caso. 

 

“É muito grave a acusação, vem portanto do Palácio do Planalto a pista e nós 
queremos que o Tribunal Superior Eleitoral que é obrigado a zelar pela 

vigilância do pleito, faça a investigação criminal, já que não confiamos na 

imparcialidade do ministro da Justiça. Porque ele já tem demonstrado que ele 
é o advogado criminalista do presidente da República” (JORNAL 

NACIONAL 18/09/2006). 

 

                              Em outra matéria o apresentador chama assessor de funcionário. É a 

primeira vez que se houve falar em funcionário de presidente. É um termo que demonstra 

um relacionamento mais íntimo e cumplicidade e foi usado como uma forma de fortalecer o 

envolvimento entre Godoy e o presidente. 

 Os outros candidatos à Presidência comentaram o escândalo provocado pela 

suspeita de que o dossiê contra candidatos do PSDB teria sido pago por um 

funcionário do presidente Lula. 

 

Alckmin :"É suspeito agora um assessor direto do presidente da República. 
Claro que precisa ser investigado e é gravíssimo". 
Heloísa Helena: “Nós temos que identificar a origem do dinheiro para 

identificar quem são os criminosos que estão viabilizando esse tipo de 

dossiê”. 
Cristovam Buarque: "Em 2002, por menos que isso, o Sarney propôs 

observadores internacionais para fiscalizar a eleição. A gente tá chegando 

quase nesse ponto” ((JORNAL NACIONAL 18/09/2006). 

 
 

 A palavra “funcionário” e outras palavras que descaracterizam o 

episódio e os envolvidos talvez não estivessem nos textos originais dos editores ou 

repórteres. Ela pode ter sido inserida ou imposta pelo editor-chefe e apresentador William 

Bonner no fechamento ou durante a apresentação do telejornal já que situações de ordem e 

de mudanças assim, já ocorreram. Em 05 de abril de 2004, por exemplo, Bonner exigiu que 

a repórter Beatriz Castro, repórter nacional da emissora de Recife, regravasse uma 

passagem
4
 em uma matéria sobre “sem terra” trocando a palavra “ocupantes” por 

“invasores”. A reportagem não foi exibida naquele dia, só no dia seguinte como uma nota 

coberta.
5
  

                      No primeiro episódio analisado a cobertura do JN valeu-se de recursos 

dramáticas e buscou criar um enredo, de modo a facilitar a compreensão dos 

                                                
4
 Passagem do repórter. Gravação feita pelo repórter no local do acontecimento, com informações, para ser 

usada no meio da matéria. A passagem reforça a presença do repórter no assunto que ele está cobrindo e, 

portanto, deve ser gravada no desenrolar do acontecimento. 
5 Fato presenciado pela pesquisadora e um grupo de alunos de jornalismo durante a reunião de pauta do JN na 

redação da  TV Globo no Rio. 
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telespectadores acerca do caso.  Pierre Bourdieu (1997) que considera que a mídia tem o 

papel de selecionar os fatos a serem apresentados segundo sanções preestabelecidas, sem 

precisar necessariamente de buscar uma reflexão sobre o caso.  

 

A essa formidável censura que os jornalistas exercem, sem sequer saber disso, ao 

reter apenas o que é capaz de lhes interessar, de “prender sua atenção”, isto é, de 

entrar em suas categorias, em sua grade, e ao relegar à insignificância ou à 

indiferença expressões simbólicas que mereceriam atingir o conjunto dos cidadãos. 
(BOURDIEU, 1997, p. 67) 

 

                    Bourdieu ainda destaca que o poder simbólico pertinente ao jornalismo 

“impõe uma visão inteiramente particular do campo político, que encontra seu princípio na 

estrutura do campo jornalístico e nos interesses específicos dos jornalistas que aí se geram” 

(BOURDIEU, 1997, p. 133). 

 

 

O “ Poder Simbólico” na  Cobertura do “caso Mensalão”  

                   

                    O Estudo da cobertura feita pelo JN realizada por Guilherme Vanzela (2013), 

mostrou que  no dia 2 de agosto de 2012 foi a primeira matéria sobre  o julgamento da ação 

penal 470, finalizando só no dia 17 de dezembro do mesmo ano. A análise proposta aqui 

destaca a cobertura do dia 23 de outubro, último  dia do julgamento e de maior destaque. O 

telejornal abordou o assunto  em cerca de 19 minutos, em mais da metade da edição. 

 

A Cobertura do dia 23 de outubro de 2013    

 

                 Na primeira matéria é exibida a figura do relator, Joaquim Barbosa 

propondo que os Membros do Supremo que votaram na absolvição de réus não poderiam 

participar dela. Mostra que sua proposta venceu e que seriam estipuladas as penas réu por 

réu e crime por crime. Logo depois destaca-se uma sonora do relator da ação penal 470:  

 

Joaquim Barbosa: Como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos que 

era a compra de apoio político de parlamentares federais, esse fato, ao 
meu ver, colocou em risco o próprio regime democrático, a independência 

dos poderes e o próprio sistema republicano que é um dos pilares do nosso 

regime político. (JORNAL NACIONAL, 23/10/12) 
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  Comenta-se logo após brevemente sobre os crimes aos quais Marcos Valério, 

apontado no JN como o operador do “mensalão”, pode ser condenado e há a chamada para 

outra matéria que mostraria a memória do julgamento histórico, seguindo as palavras do 

telejornal. Logo no início dela a apresentadora Patrícia Poeta busca sintetizar o que foi o 

esquema do “mensalão” e vale colocar na íntegra como ela o descreve: 

 

Patrícia Poeta: O julgamento do “mensalão” é o desfecho de um escândalo 

político descoberto há sete anos. Um dos maiores da história recente do 
Brasil. A acusação era de que uma quadrilha composta por políticos, 

banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, 

o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu 
políticos pra comprar apoio ao governo no Congresso e desviou dinheiro 

público, ou seja, dinheiro que pertencia ao povo brasileiro. (JORNAL 

NACIONAL, 23/10/12) 

 

 

             A reportagem caracteriza-se pela narração da apresentadora seguida por 

sonoras. Para Vanzela (2013), ela busca recapitular alguns acontecimentos durante o 

julgamento e destaca frases e formalidades dos membros do Supremo que ganharam 

destaque na mídia durante o julgamento. Aponta também que o Ministro Joaquim Barbosa 

sofreu com as dores na coluna durante o julgamento e que o presidente do Supremo à época 

Carlos Ayres Britto valia-se em muitas ocasiões da poesia.  

  Logo de início colocam que oito dos onze ministros que participaram do 

julgamento foram indicados pelos presidentes Lula ou Dilma. Mostra uma cena do primeiro 

dia do julgamento em que relator e revisor se indispuseram pelo fato de que Levandowsky 

aceitou o pedido do advogado Márcio Thomaz Bastos de desmembrar o julgamento, algo 

que Joaquim Barbosa considerou como deslealdade.  È evidenciado, também, que a maioria 

dos ministros optou em seguir o relator, apoiando o não-desmembramento do julgamento. 

No VT de Giuliana Morrone se enfatiza a conclusão do Supremo. 

  

Vinte e cinco foram condenados. Para o Supremo Tribunal Federal ficou 

comprovada a existência do “mensalão”, como ficou conhecido o esquema 

da compra de votos de parlamentares para dar apoio ao então governo 
Lula no congresso. E que dinheiro público foi usado para abastecer o 

esquema. (JORNAL NACIONAL, 23/10/12) 

 

          A reportagem seguinte destaca os argumentos da defesa:  

 

Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda 

tranquilidade que ora, houve Caixa 2. Caixa 2 é crime, Caixa 2 é uma 
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agressão a sociedade brasileira, Caixa 2 compromete mesmo que tivesse 
sido isso, ou só isso e isso não é só e isso não é pouco. E dizer isto da 

tribuna do Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, me parece 

realmente um grave, o quê fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser 
praticado, confessado e tudo bem. (JORNAL NACIONAL, 23/10/12) 

 

            Na Nota retorno do apresentador exibe-se o caso de empréstimos 

fraudulentos com entrevistas dos ministros do Supremo apontando, em “ar” de deboche a 

gravidade do caso,  evidenciando palavras como quadrilha e nomes fortes do governo.  

 

Celso de Mello: Nunca vi algo tão claro a não ser essas outras associações 
criminosas que na verdade tantos males causam aos cidadãos brasileiros. 

Como as organizações criminosas existentes no Rio de Janeiro e aquela 

perigosíssima hoje em atuação no estado de São Paulo.  

Joaquim Barbosa: Eu considero que o conjunto probatório contextualizado 
coloca o então ministro chefe da Casa Civil em posição central, posição de 

organização e liderança na prática criminosa. Como mandante das 

promessas de pagamentos, de vantagens indevidas aos parlamentares que 
viessem a apoiar as votações do seu interesse. (JORNAL NACIONAL, 

23/10/12)  

 

           O telejornal, segundo Vanzela (2013) naquele dia, ainda recorda frases do 

plenário que marcaram o período do julgamento e que dariam uma dimensão histórica 

daquele momento em uma matéria da repórter Cristina Serra. Após um off dela, destacam 

falas de três membros do STF durante o julgamento. 

 

Cristina Serra: Onze ministros e muitos momentos para ficar na história.  

Carlos Ayres Britto: Esses fatos estão com as vísceras expostas. Eles 

gritam, cegar para essa realidade é golpear a própria sociedade. 

Celso de Mello: Este processo criminal revela a face sombria daqueles que 
no controle do aparelho de estado transformaram a cultura da transgressão 

em prática ordinária e desonesta de poder. 

Cármen Lucia: O dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia, ou 
seja, se não circular com volume e sem obstáculos nós não temos 

esquemas criminosos como estes. 

Luiz Flux: A entidade bancária serviu de uma verdadeira lavanderia de 
dinheiro pra se cometer o crime que não está nem previsto na lei, mas esse 

deveria ser o nome: gestão tenebrosa, pelos riscos que acarreta e pelas 

consequências que acarreta a economia popular. (JORNAL NACIONAL, 

23/10/12) 
 

             A cobertura do caso na edição é encerrada com entrevistas  de autoridades do 

STF destacando e evidenciando um tom opinativo.  

Celso de Mello: Agentes públicos que se deixam corromper, qualquer que 

seja a sua posição, são eles corruptos e corruptores, os profanadores da 

república, os subversivos da ordem institucional; são eles os delinquentes, 

marginais da ética do poder. 
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Cesar Peluso: Nenhum juiz verdadeiramente digno de sua profissão 
condena ninguém por ódio. 

Celso de Mello: O estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e 

nem admite o poder que se deixa corromper.  
Carmen Lucia: corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma 

coisa, mas significa que uma sociedade inteira foi furtada, daí ministra 

Rosa lembrava num dos primeiros votos pela escola que não chega, pelo 
posto de saúde que não se tem e eu acho que este julgamento dá 

exatamente o testemunho de que num estado de direito a política é sim 

necessária para qualquer lugar deste planeta. (JORNAL NACIONAL, 

23/10/12) 
 

                          

                      Ao final da análise é importante ressaltar que o poder simbólico descrito 

como invisível e quase imperceptível por grande parte da sociedade, mesmo com o avanço 

das redes sociais que têm posto em cheque cada vez mais a atuação de grandes órgãos 

midiáticos é pertinente. Não se percebe facilmente a tendenciosidade da cobertura do JN em 

um primeiro plano. É preciso observá-la por diversos momentos caracterizá-la para 

percebermos o poder simbólico que a envolve. 

                      A adjetivação do “caso dossiê e a “espetacularização no julgamento, sempre 

tratado como um dos maiores da história, no discurso do JN , mostra a construção do que se 

busca fazer. Este processo encaixa-se naquilo que Pierre Bourdieu destaca como papel dos 

veículos comunicacionais ao procurar mostrar algo sob  determinado ponto de vista. “A 

televisão convida a dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico.” 

(BOURDIEU, 1997, p. 25) 

 

 

Considerações finais 

 

                        Nos dois casos analisados por este artigo observa-se que a ideia de Pierre 

Bourdieu (2007) de que o jornalismo influencia a opinião pública utilizando –se de poder 

invisível, fica nítida . Todos os personagens , atores da dramaturgia  proposta nas duas 

coberturas em diferentes momentos temporais e políticos,  ganharam ênfase na cobertura. A 

forma como foram produzidas as matérias e notas das edições analisadas  demonstra o que 

Bourdieu caracterizou como o poder simbólico do campo midiático. Para ele é um campo 

muito influenciado por questões de mercado, “está permanentemente  sujeito à prova dos 

vereditos do mercado, através da sanção, direta, da clientela ou, indireta, do índice de 

audiência ...” (BOURDIEU, 1997, p. 106).  
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           Dentro da lógica comercial, o produto jornalístico que é,  basicamente, a 

produção de notícias, ganha características próprias. Uma delas é que necessitam sempre da 

novidade, ou seja, o furo é imprescindível para que a notícia ganhe relevância e torne-se 

vendável. Outro dado apontado por Bourdieu (1997) é que não há grande diversidade entre 

os veículos midiáticos.  

                   Este estudo se propôs na exibição de como funciona no maior telejornal do 

Brasil o poder proposto pelo filósofo francês, porém, como em todo momento forte da 

política brasileira e pelo jogo de poder , na qual as emissoras de televisão estão envolvidas,  

é possível observar que o “poder simbólico” deve continuar cumprindo  a tarefa de 

influenciar a opinião pública de forma sutil. 
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