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Resumo 

 

Este trabalho traz os primeiros resultados do projeto: “A Opinião no Telejornalismo: um 

Olhar sobre o Jornal da Globo”, realizada junto ao grupo de pesquisa em Telejornalismo e 

Linguagens da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Como resultados parciais, 

tivemos um levantamento histórico sobre o programa e as suas características. Além disso, 

foi realizada uma observação experimental da edição veiculada no dia 17/07/2014, quinta-

feira, de forma a identificar a presença da opinião no telejornal. Percebemos que o Jornal 

da Globo, desde o seu início, foi um telejornal mais centrado na análise, e atualmente 

utiliza bastante a opinião em seu conteúdo. 
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Introdução 

 

 O telejornalismo ainda exerce papel importante para a população brasileira 

considerando o nível de informação que esta possui. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em 2011
4
 apontou que aproximadamente 97% 

dos brasileiros possui, pelo menos, um aparelho de televisão. Em várias regiões ela se 

caracteriza como principal e até único veículo de informação.   

Os resultados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2014 também confirmam a 

participação da televisão na vida dos brasileiros, ao constatar que 97% assistem à televisão 

pelo menos uma vez por semana.  Pode-se afirmar, portanto, que a televisão faz parte do 

cotidiano das pessoas
5
. 

 Por isso, torna-se relevante estudar a história desses programas e que tipo de 

materiais eles veiculam. Uma das vertentes pela qual é possível conhecer a estrutura dos 

telejornais é a partir dos formatos dos quais eles são compostos. Desse modo, pode-se 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – X Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduando em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). mauriciopaniza@hotmail.com  
3 Orientadora. Professora do Departamento de Comunicação da UEL. flora@uel.br  
4 Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2011. Entre os bens duráveis, a televisão foi o 3° 

bem mais presente na casa dos brasileiros, com alcance de 96,9% dos domicílios. 
5 A Pesquisa Brasileira de Mídia foi encomendada pelo Governo Federal, e teve seus resultados apresentados à população 

em março de 2014. O conteúdo foi publicado integralmente pela Observatório da Impensa e está disponível em 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdf>  

mailto:mauriciopaniza@hotmail.com
mailto:flora@uel.br
http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdf
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identificar se os telejornais se posicionam sobre o assunto noticiado, por meio da opinião, 

por exemplo. 

Na Rede Globo, os telejornais são os produtos de maior destaque. A emissora 

veicula em rede nacional diariamente quatro telejornais: o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, o 

Jornal Nacional e o Jornal da Globo, além de boletins e telejornais temáticos como o 

Globo Esporte.  A amplitude desses programas na sociedade brasileira é tamanha que os 

telejornais são denominados por Alfredo Vizeu (2008) de  “praça pública”. 

 Diante do exposto, partimos da hipótese de que o Jornal da Globo, telejornal 

veiculado de segunda a sexta-feira no final da noite, pela Rede Globo, é um programa com 

característica mais opinativa. Entende-se que tal telejornal é único com tais elementos na 

Rede Globo e um dos poucos da televisão aberta comercial brasileira. Nesta perspectiva 

este trabalho busca responder a seguinte pergunta: Em que medida o Jornal da Globo é 

opinativo? Para isso, faremos uma retrospectiva histórica e uma observação descritiva de 

alguns elementos que compõem o telejornal, a partir da edição veiculada no dia 17/07/2014. 

 

História e Transformações do Jornal da Globo 

 

 O Jornal da Globo é um telejornal veiculado de segunda a sexta-feira pela Rede 

Globo de Televisão. Sua criação se deu em 1967, antes mesmo da criação do Jornal 

Nacional. No entanto, o telejornal ficou fora da programação da Rede Globo entre 1969 e 

1979, quando volta a fazer parte da programação da emissora em proposta reformulada. No 

entanto, é só em 1982 que o telejornal passou a ser exibido de forma fixa. 

 Há pouco mais de 30 anos em exibição ininterrupta, o Jornal da Globo passou por 

algumas mudanças desde a sua criação. Em sua versão inicial, o telejornal tinha apenas 15 

minutos e era apresentado por Hilton Gomes e Luis Jatobá. O telejornal exibia um 

“panorama das principais notícias do Brasil e do mundo”, de segunda a sábado, às 19h45. 

Sua edição inaugural foi aberta com uma reportagem sobre a implantação da televisão via 

satélite no Brasil, em que o apresentador explicava que a partir dali os telespectadores 

poderiam ter acesso ao que estivesse acontecendo no mundo no exato momento dos fatos. 

 Quando o telejornal voltou a fazer parte da programação da Rede Globo em 1979, 

estava reformulado, e não se tratava mais de um telejornal de curta duração disposto a 

somente transmitir as manchetes do dia. Nesta fase o telejornal investe em gêneros que 

continuam presentes no formato atual, como a coluna e o comentário. 
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Diferente do seu antecessor – um informativo basicamente apoiado em 

manchetes, levado ao ar entre 1967 e 1969 –, o novo telejornal era marcado pela 

diversidade de gêneros, conciliando reportagens, análises, séries e entrevistas ao 

vivo. O noticiário internacional era apresentado de Londres e Nova York pelos 

correspondentes da emissora. O tempo de duração do telejornal era determinado 

pela principal entrevista do dia, com o mínimo de 30 minutos. (MEMÓRIA 

GLOBO, 2014) 

 

 Na ocasião do lançamento do Jornal da Globo em 1979, ele foi destacado como um 

telejornal com um projeto diferenciado dos outros telejornais da época. Um telejornal que 

aspirava “entrar com mais profundidade na análise das principais notícias do dia”. No 

entanto, ficou pouco mais de um ano fora do ar, entre 1981 e 1982. (VEJA, 1979) 

 Após o intervalo de pouco mais de um ano fora do ar, entre março de 1981 e agosto 

de 1982, a reestreia do Jornal da Globo foi noticiada como ousada. Na época, o telejornal 

se interessou por abordar mais a área de Economia, e rompeu como o modelo vigente de 

telejornalismo ao substituir a figura do locutor como apresentador. Com o Jornal da Globo, 

um time de jornalistas passou a tomar as rédeas do estúdio. (VEJA, 1982) 

 Um histórico do telejornal publicado este ano revela detalhes importantes do 

formato e transformações do programa. De forma cronológica, são destacados fatos 

considerados marcantes na história do telejornal. A estreia do Jornal da Globo se deu no 

aniversário de 14 anos da Rede Globo e se tratava de “um noticiário de fim de noite 

recheado de análises, grandes reportagens, séries e entrevistas de estúdio”, que contava com 

a participação de correspondentes internacionais. A partir de 1982, o telejornal se 

consolidou na programação da emissora e passou a destinar um bloco inteiro ao principal 

acontecimento do dia. (JORNAL DA GLOBO, 2014) 

 Em 1983, o programa ganhou o reforço de dois humoristas: Jô Soares como 

comentarista e Chico Caruso, como chargista e com os trabalhos exibidos semanalmente. O 

telejornal inaugurou também a tendência dos casais apresentadores, com os jornalistas 

Eliakim Araújo e Leila Cordeiro, que ficaram na bancada de 1986 a 1989, quando os dois 

foram substituídos por William Bonner e Fátima Bernardes. 

 Um marco importante na história do telejornalismo da Rede Globo ocorrido no 

Jornal da Globo foi a contratação de Lillian Witte Fibe como âncora em 1993. A jornalista 

foi a primeira mulher a apresentar e ancorar um telejornal na maior rede de televisão do 

país. Nesta época, o telejornal deu ênfase às notícias de Brasília e passou a contar com os 

comentaristas Alexandre Garcia (política), Joelmir Beting (Economia), Juca Kfouri 

(Esporte) e com Paulo Francis como correspondente de Nova Iorque. 
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 Na década de 1990 também passaram pela bancada como apresentadoras as 

jornalistas Mônica Waldvogel, com experiência em Política adquirida como repórter em 

Brasília, em 1996, e Sandra Annenberg, que ficou aproximadamente um ano no cargo, em 

1997. Após a saída de Sandra, Carlos Tramontina apresentou o Jornal da Globo de forma 

interina. 

 Em 2000, a Rede Globo contratou como âncora do Jornal da Globo a jornalista Ana 

Paula Padrão, que permaneceu na função até 2005.  Foi nesse ano em que os atuais 

apresentadores, Christiane Pelajo e William Waack assumiram a bancada. Foi também em 

2005 que o programa passou a contar com comentaristas fixos: Carlos Alberto Sardemberg 

(Política) e Arnaldo Jabor (Economia).  

 A logomarca do telejornal mudou pouco desde a estreia do telejornal e sempre 

esteve presente em seu cenário, com exceção de 1993, em que a bancada incorporou várias 

telas de aparelhos televisores. Em 1996, o programa volta a utilizar a bancada padrão, com 

predominância das cores azul e cinza e a ilustração da logomarca do telejornal. A partir de 

1997, o Jornal da Globo também incorpora sua própria redação como cenário para o 

telejornal. Tal mudança pode ser percebida em outros telejornais da Rede Globo na época, 

como o Jornal Nacional. 

 Outro aspecto a se destacar é informatização da redação, pois podemos perceber 

computadores em uso durante a exibição do telejornal a partir da década de 2000. Os 

aparelhos ligados parecem transmitir a ideia de que a redação sempre está em busca de 

novos assuntos a cobrir. Ou mesmo pode ser interpretada como uma representação da 

dinamicidade da cobertura jornalística televisiva.  

   

O Jornal da Globo em 2014: estrutura e inovações 

 

Em relação ao conteúdo, o Jornal da Globo atualmente conta com um editorial, 

apresentado por William Waack no início de cada edição. Este é um elemento 

caracterizador, já que se trata do único telejornal da rede a contar com tal formato. Após o 

editorial, são apresentadas as manchetes do dia, com a utilização do recurso do teaser
6
. 

 Outro elemento caracterizador do telejornal é a presença de comentaristas nas áreas 

de economia e finanças, política, economia, tecnologia, meio ambiente e cultura, e a 

                                                 
6 Teaser são as imagens que ilustram as manchetes da escalada. 



 

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

 

 

 5 

presença da charge como ferramenta de crítica política. Uma dessas colunas, chamada de 

Conecte, na área de tecnologia, foi analisada por Puhr et al (2013).  

 No trabalho, os pesquisadores observam que o comentário passa a ser elemento fixo 

do telejornal em 2005, com Arnaldo Jabor (política) e Carlos Alberto Sardemberg 

(economia), que são colunistas do Jornal da Globo até hoje. Em relação à coluna Conecte, 

exibida quinzenalmente pelo programa, conta-se com a participação de correspondentes 

internacionais, que abordam as últimas novidades da área de tecnologia e inovação. 

 Outra característica presente no Jornal da Globo é a sua capacidade em pautar e ser 

pautado por outros veículos midiáticos. Fantinatti (2009), ao analisar a programação de 

telejornalismo da Rede Globo, menciona que o programa “se detém sobre os fatos do dia e 

antecipa o que estará em pauta no dia seguinte”.  A pesquisadora ainda caracteriza o JG 

como um “telejornal que se dedica ao aprofundamento e análise das notícias em diversas 

áreas”. Atualmente, o programa não tem horário fixo dentro da grade de programação, e 

geralmente vai ao ar entre 23h30 e 00h30. O telejornal é conhecido pelas coberturas da vida 

política e econômica do Brasil. 

 Em relação ao formato editorial, percebe-se que ele foi incorporado pelo telejornal 

entre 2004 e 2005, quando William Waack e Christiane Pelajo assumiram a bancada do 

Jornal da Globo, em substituição à jornalista Ana Paula Padrão. Durante a década de 1990 

e parte dos anos 2000, o início de telejornal era marcado pelas principais manchetes do dia. 

Ou seja, a entrada do telejornal era bem simples e seca. 

 Em abril de 2014, a Rede Globo anunciou uma série de reformulações na 

programação da emissora. Entre as mudanças implementadas pela emissora, esteve a 

reformulação dos cenários e formatos de alguns telejornais. Os Jornal Hoje e o Jornal da 

Globo ganharam novo espaço físico, e novos formatos de apresentação.  

O Jornal da Globo passou a contar com mais telas, em que os apresentadores podem 

analisar indicadores econômicos com gráficos detalhados e conversar simultaneamente com 

repórteres em várias partes do Brasil. Essas mudanças no telejornalismo da televisão aberta 

foram inspiradas no canal pago Globonews, em que os jornalistas têm maior liberdade de 

criação.   
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Imagem 1 – Cenário atual do Jornal da Globo – Abertura 

 

Fonte: Globo.tv (2014) 

 

Imagem 2 - Cenário atual do Jornal da Globo – Apresentação 

 

Fonte: Globo.tv (2014) 

 

 Conforme podemos perceber nas imagens 1 e 2, as mudanças incorporados pelos 

telejornais modificaram o papel do apresentador no Jornal da Globo. Agora, eles não estão 

mais presos à bancada. Algumas notícias são apresentadas com Christiane e William em pé. 

Percebemos na última imagem, da primeira edição do Jornal da Globo em novo formato, 

que Christiane Pelajo conversa com três repórteres de diferentes locais do país, 

simultaneamente. Tal recurso é utilizado pelo programa Em Pauta, da Globo News. 
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  Temos, portanto, alguns aspectos sobre a trajetória do Jornal da Globo. Mas qual é 

a audiência do telejornal? Para qual público ele é feito? A Pesquisa Brasileira de Mídia, 

encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República ao Ibope e 

divulgada em março de 2014 ajuda a responder essas perguntas, ao traçar um panorama dos 

hábitos de consumo de mídia no país. 

 Na perspectiva da Pesquisa Brasileira de Mídia, o público telespectador do Jornal 

da Globo é, em sua maioria: do sexo masculino, da faixa etária de 36 a 55 anos, ou seja, 

pessoas adultas e de meia-idade, com ensino superior completo, residentes em municípios 

de médio e grande porte, e com alto poder aquisitivo, levando em conta que a maioria se 

situa na maior faixa salarial averiguada pela pesquisa.  

  No entanto, com exceção do gênero, o próprio apresentador do Jornal da Globo 

William Waack, em uma entrevista da Revista Imprensa citada por Flávio Porcello, 

caracteriza o público do Jornal da Globo de forma convergente à Pesquisa Brasileira de 

Mídia. O âncora destaca que o Jornal da Globo, do “ponto de vista jornalístico, é um 

produto de alta classe, voltado para o melhor segmento do público, que tem mais poder 

aquisitivo e escolaridade. É um público que exige análise e opinião”. (PORCELLO, 2008, 

p. 57). 

 

A Opinião em uma edição típica do Jornal da Globo 

 

Para identificar a presença da opinião no Jornal da Globo, vamos acompanhar 

descritivamente a edição veiculada no dia 17/07/2014. Naquele dia foi noticiada a queda do 

avião da Malaysia Airlines em solo ucraniano. Como de costume, o telejornal foi aberto 

com um texto opinativo lido por William Waack. Na escalada, Christiane Pelajo já adianta 

a preocupação do programa em fazer análises sobre o incidente.  

 
CHRISTIANE PELAJO - De Nova Iorque a repercussão política.  

De Tóquio, por que a Malaysia resolveu manter a rota mesmo sabendo do conflito 

na região? (JG, 17/07/2014) 

 

Além da queda do avião, o telejornal trouxe naquele dia os assuntos: Israel e os 

conflitos com a Palestina, uma pesquisa do Instituto Data Folha sobre as intenções de voto e 

avaliação do Governo, e os gols da noite. No início do 1º bloco, os apresentadores 

conversam com o correspondente Jorge Pontual, de Nova Iorque. Pontual comenta a 

repercussão, nos Estados Unidos, da queda do avião da Malaysia Airlines. Após uma 
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reportagem sobre o assunto, Christiane Pelajo conversa com o correspondente Márcio 

Gomes, em Tóquio. O objetivo é explicar com mais detalhes as razões do acidente e o perfil 

das vítimas.  

Em seguida, William Waack, com o auxílio de painéis interativos e ainda sobre a 

queda do avião, faz uma análise da conjuntura política e das razões que teriam levado ao 

trágico incidente. Na imagem, Waack opina sobre a possível origem do armamento que 

provocou a queda do avião.  Segue abaixo um trecho do texto. 

 

WILLIAM WAACK - Esta é a área super próxima à Rússia. Esse míssil partiu de 

onde? De dentro da Ucrânia ou próximo, de dentro da Rússia? É o que parece um 

pequeno detalhe da Geografia, com enormes implicações na Política (JG, 

17/07/2014) 

 

Imagem 3 – William Waack faz análise no Jornal da Globo 

 

Fonte: Globo.tv (2014) 

 

 O segundo bloco do telejornal foi aberto com uma cobertura sobre a Guerra na faixa 

de Gaza. Após uma reportagem sobre o assunto, mais um comentarista. Dessa vez é Renato 

Machado. De Londres, o correspondente faz uma análise histórica sobre a guerra entre 

israelenses e palestinos e faz questionamentos sobre qual seria a melhor solução para o 

assunto. 

RENATO MACHADO - O mundo concorda que a solução é a criação de um 

estado palestino. Mas o perigo dessa guerra de atrito entre vizinhos é a 

desesperança, a falta de estímulo, a desconfiança. (JG, 17/07/2014) 

 

 No terceiro bloco do telejornal, o comentarista Carlos Alberto Sardenberg analisa a 

oferta de negócios realizada pela China à América Latina, após a visita do seu presidente ao 

Brasil, coroada com a assinatura de 32 acordos comerciais. O comentarista discute as 

relações de importação e exportação entre os dois países. Ele ainda analisa os índices de 

abertura de vagas formais de emprego no Brasil em junho.  
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CARLOS ALBERTO SARDENBERG - A China provocou dois eventos aqui na 

América Latina. Um foi: inundou de produtos industriais, eletrônicos, roupas e 

tecidos baratos, e agora máquinas e equipamentos. E se tornou consumidora voraz 

de commodities. (...) Agricultura e serviços criaram empregos. Serviços é 

hotelaria, restaurantes... a Copa. E fecharam vagas: indústria, construção civil, e 

comércio. Também efeito Copa. Muito feriado, pouco trabalho, pouca produção, 

pouco emprego. (JG 17/07/2014) 

 

 No penúltimo bloco, foram anunciados os resultados de uma série de pesquisas do 

Instituto Datafolha em relação às Eleições e outras questões envolvendo a relação dos 

brasileiros com o Governo. Não houve formato opinativo. O Jornal da Globo se limitou em 

anunciar o resultado das pesquisas. Por fim, o último bloco contou com os gols da noite e 

outras notícias da editoria de Esporte. Também não houve opinião.  

  

Considerações Finais 

  

 O Jornal da Globo é um programa diferenciado em relação aos demais telejornais 

da televisão comercial aberta brasileira. Sua trajetória indica que desde o princípio, tratou-

se de um programa mais centrado em análises o que, consequentemente, abre espaço para 

uma presença maior de formatos opinativos. 

Esta pesquisa inicial revela alguns indícios sobre os elementos caracterizadores do 

Jornal da Globo. No entanto, é necessário que haja uma observação sistemática do 

programa para que se possa corroborar a característica de predominância do jornalismo 

opinativo neste telejornal.  

Na edição do dia 17/07/2014 pudemos ver que a Opinião teve bastante destaque no 

telejornal. Para noticiar os principais fatos do dia, o Jornal da Globo se utilizou do 

editorial, texto de abertura lido no início do telejornal, e dos comentários, por meio dos seus 

correspondentes internacionais. Como passos seguintes para esta pesquisa, cabe realizar 

uma observação sistemática de edições seguidas, de forma a avaliar também 

quantitativamente a presença dos formatos opinativos no telejornal. 
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