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A um observador mais atento não deve passar despercebida a semelhança entre os 

principais jornais do horário nobre da televisão brasileira. Dos temas das reportagens às 

formas de narrativa, do gestual à sintaxe de repórteres e âncoras, há uma 

homogeneidade inquietante no ar. E o que ela releva? Indica uma simples falta de 

criatividade ou chama para o centro da cena um processo em que a notícia perde espaço 

e só o que vale é o espetáculo televisivo em si? A discussão é relevante porque a 

televisão ainda é a principal fonte de informação da maioria dos brasileiros. Vamos 

analisar os três telejornais de maior audiência hoje, Jornal Nacional, Jornal da Record e 

SBT Brasil, e começamos contando com a ajuda de Pierre Bourdieu e Arlindo 

Machado. Para o brasileiro, semelhanças são próprias do gênero telejornal, bastante 

codificado. Já Pierre Bourdieu aponta para um movimento circular de influências que 

tende a unificar e, consequentemente, a banalizar toda a produção jornalística. A TV 

seria mais vulnerável porque mais sensível às ditaduras da audiência e da lógica 

comercial. Há que se observar, ainda, que as mídias digitais têm exigido mudanças nos 

telejornais e que a mais significativa delas vem ocorrendo diariamente e de um modo 

sutil: há uma informalidade crescente no ar, aliada à teatralização cada vez maior do 

gestual e das narrativas. O vocabulário está mudando, o telespectador é chamado a 

opinar e a imagem é a grande personagem. Sinais de um caminhar em direção ao 

espetáculo que transforma o noticiário num relato leve e, até certo ponto, agradável dos 

acontecimentos. Para aprofundar a investigação, buscamos apoio na crítica de 

estudiosos da Escola de Frankfurt e na Sociedade do Espetáculo de Guy Debord. Mas 

não pretendemos nos ater, como é comum quando se fala em televisão, a críticas 

fechadas, que a veem como produtora de conteúdos sem qualidade e destinados a 

manipular o público enquanto seus donos festejam o capitalismo. Queremos percorrer 

caminhos que nos levem além das concepções cristalizadas, queremos uma visão 

compreensiva do processo. Um olhar multiperspectívico que permita entender a 

transformação pela qual passa o telejornalismo nacional e o que ele tem de revelador do 

que vivemos hoje em nossa sociedade. 
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