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Resumo 

 

Este trabalho traz uma análise das abordagens feitas pelos telejornais Jornal Nacional e 

Jornal da Record durante o evento Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que em 2013 

foi realizada no Brasil. O trabalho busca entender as razões que levaram à grande 

discrepância de tempo nos dois jornais dedicados ao assunto, adentrando também em 

como foi feita a construção da notícia e até que ponto os interesses de cada veículo 

influenciaram em suas perspectivas. 
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Introdução 

 

O presente trabalho objetiva fazer uma análise comparativa das abordagens 

feitas pelo Jornal Nacional e Jornal da Record durante a Jornada Mundial da 

Juventude (JMJ) de 2013 que ocorreu entre os dias 23 e 28 de julho (terça-feira a 

domingo) no Brasil e contou com a vinda do Papa Francisco ao país. 

A JMJ é um evento internacional, organizado pela Igreja Católica, que acontece desde 
 

1986 e reúne jovens de todo o mundo a cada três anos em algum país sede. Com 

duração de aproximadamente uma semana, a programação voltada para os jovens, 

inclui peregrinações, celebrações de missas, festivais de música, atividades culturais e 
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ainda conta com a presença ativa do Papa. 

Uma pesquisa feita pelo Controle de Concorrência, empresa que monitora 

inserções comerciais para o mercado, mostrou uma grande disparidade no tempo 

dedicado à abordagem da JMJ pela Rede Globo e Rede Record (32h53min e 3h24min, 

respectivamente), contabilizado durante toda a semana, o que impulsionou o nosso 

grupo a analisar criticamente como foi o tratamento dado por cada emissora ao assunto. 

Admitimos que uma ampla análise de todas as edições veiculadas por ambos os 

jornais durante a semana da Jornada renderia bons frutos e seria indubitavelmente 

viável. Porém, fizemos um recorte para a constituição do nosso corpus de análise, 

trabalhando somente com as edições do dia 23/07 (terça-feira), no qual ocorreu a 

chegada dos peregrinos e a missa de abertura em Copacabana. Dessa maneira, 

podemos comparar de maneira mais minuciosa como os acontecimentos do dia 

específico foram noticiados, o tempo gasto para tanto na determinada data e o 

tratamento dado aos fatos e aos envolvidos. 

Neste trabalho, apresentaremos inicialmente o embasamento teórico, seguido 

do material coletado. Depois apresentaremos a análise e, por fim, as considerações 

finais. 

 

         A rotina de produção jornalística 

 
 

A mensagem é um produto socialmente produzido. Nesse sentido, entendemos 

que é preciso concentrar-se no processo de produção dessas mensagens. Em outras 

palavras, se a notícia é um produto gerado por um processo historicamente 

condicionado – o contexto social da produção e suas relações organizacionais, 

econômicas e culturais –, somente a análise desse processo  vai  permitir  uma  

maior  compreensão  da  realidade  social  do  processo (MOTTA, 1995). 

Neste trabalho, faz-se necessário ter conhecimento de alguns conceitos de 

newsmaking e agenda-setting para embasamento teórico, considerando que ambos 

estão intimamente ligados. A hipótese do agendamento, fundamentada pelos primeiros 

estudos do agenda- setting, supõe que os meios de comunicação possuem a capacidade 

de incluir ou excluir temas na agenda de assuntos a serem discutidos pela sociedade. 

Ou seja, os media, pela disposição e incidência de suas notícias, vêm determinar os 
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temas sobre os quais o público falará ou discutirá (PEREIRA JUNIOR, 2005) 

McCombs e Shaw ampliaram ainda mais o conceito de agenda-setting ao 

pontuarem: 

 
O agenda-setting é consideravelmente mais que a clássica asserção que as 

notícias nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como 

pensar nisso. Tanto a seleção de objetos que despertam a atenção como a 

seleção de enquadramentos para pensar esses objetos são os poderosos 

papéis do  agenda- setting. (MC COMBS & SHAW, 1993, p. 62 apud 

PEREIRA  JÚNIOR, 2005, p. 78) 
 

 
Em linhas gerais, a hipótese do agenda-setting diz respeito à influência da 

mídia nas conversas dos cidadãos que advém da dinâmica organizacional das empresas 

de comunicação, com sua cultura própria e critérios de noticiabilidade. 

Tomando por base as pesquisas de Wolf (2006), importante acadêmico italiano, 

torna-se necessário elencar alguns conceitos elaborados dentro das pesquisas de 

newsmaking, uma teoria que procura entender todo o processo de produção da notícia. 

Nesse contexto, a produção é planejada como uma rotina industrial. Assim, o jornalista 

deixa de ser um participante ativo na construção da realidade, submetendo-se ao 

planejamento produtivo. 

Dentro deste planejamento produtivo, deve-se considerar as seguintes práticas: 

 

 Noticiabilidade: dentre inúmeros fatos são escolhidos aqueles que tornarão 

notícia, seguindo-se alguns critérios.  Para Cervo e Antonelli (2007), trata-se da 

expressão de estruturas cognitivas sobre o que é considerado mais relevante a partir 

de processos de supressões ou generalizações que atuam na estrutura das notícias; 

 Sistematização: rotina de divisão das ações que envolvem a pauta, a 

reportagem e a edição;  

 Valores-notícia: os jornalistas atribuem graus de importância aos fatos. 

 

A construção da notícia está permeada de fatores explícitos e implícitos, que 

influenciam demasiadamente no produto final a ser disponibilizado ao público, como 

enfatiza Pereira Júnior:  

 

Temos, por um lado, a cultura profissional; e, por outro, as restrições ligadas à 

organização do trabalho sobre as quais são criadas convenções profissionais 

que definem a notícia e legitimam o processo produtivo, desde a captação do 
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acontecimento, passando pela produção, edição até a apresentação. Resultado: 

estabelece-se assim um conjunto de critérios de relevância que definem a 

noticiabilidade de cada acontecimento. Ou seja, a sua capacidade para ser 

transformado em notícia. (PEREIRA JUNIOR, 2005). 
 
 

Por fim, outro termo que coloca em xeque a asserção dominante no campo 

jornalístico de que as notícias são como são porque a realidade assim as determina é o 

de gatekeeping: processo através do qual as mensagens são filtradas até chegarem ao 

destinatário/consumidor. Dentro dessa perspectiva, o gatekeeper estaria materializado 

na figura do editor chefe, aquele que toma a decisão final do que será publicado, 

baseado em uma série de critérios, também de natureza subjetiva. Segundo White 

(1993 apud PEREIRA JUNIOR, 2005, p.79), as escolhas são feitas a partir de 

processos arbitrários e subjetivos, revelando traços de juízo de valor calcados nas 

experiências, atitudes e expectativas do gatekeeper. As pesquisas que se seguiram 

realçaram o aspecto de, na seleção e na filtragem das notícias, as normas ocupacionais 

parecerem mais fortes que as preferências pessoais. Breed (1993) observa que o 

jornalista conforma-se com as normas da política editorial da organização independente 

de qualquer ideia que ele tenha trazido consigo. 

 

       Algumas considerações sobre análise do discurso crítica 

 
 

Por vezes, analisaremos neste trabalho os excertos dos telejornais estudados, 

observando não só as linguagens verbais e não-verbais, como também o contexto 

social em que elas foram produzidas, tendo a finalidade de identificar e refletir 

criticamente acerca do discurso implícito nas abordagens dadas por cada jornal à JMJ. 

Acreditando que a Análise de Discurso Crítica (ADC) se constitui em uma corrente 

teóricometodológica voltada para a linguagem socialmente orientada e que ela seja 

capaz de surtir mudanças sociais e discursivas, utilizaremos diversos de seus recursos 

em nossa análise. 

Um dos principais objetivos da ADC é “desmistificar” os discursos, 

desmascarando as ideologias (WODAK, 2004). A abordagem científica da ADC é 

notavelmente transdiciplinar, perpassando por outros campos do saber, na medida em 

que depende do diálogo entre análise do discurso, proposições sociológicas, políticas e 

antropológicas e uma teoria linguística, especificamente a Linguística Sistêmico-
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Funcional (LSF). 

Fairclough (2001, p.90) entende o discurso como “o uso de linguagem como 

forma de prática  social  e  não  como  atividade  puramente  individual  ou  reflexo   de  

variáveis situacionais”. Ainda segundo Fairclough (2001, p. 91): 

 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura 

social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias 

normas e convenções, como também relações, identidades e instituições que 

lhe são subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação do 

mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em 

significado. 
 
 

O discurso, carregado de ideologia de quem o produz, é utilizado como um 

meio possível de manutenção da hegemonia, assim como de resistência e de 

transformação. Para Ramalho e Resende (2006), a hegemonia de um grupo depende, 

em parte, da capacidade de gerar práticas discursivas e ordens de discurso que a 

sustentem. 

Para a ADC, o discurso é um modo de ação (as pessoas podem agir sobre o 

mundo social e sobre outros indivíduos); um modo de representação e significação do 

mundo; contribui para a construção das relações sociais, das identidades sociais e 

dos conhecimento de conhecimento e crença e as instituições que lhe são subjacentes 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

Vale salientar que a ADC não se restringe a identificar os discursos e explicá-

los, mas também elencar tipos particulares de engano, a fim de gerar conscientização e 

emancipação. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Foram utilizadas para análise comparativa neste trabalho as edições do dia 

23/07/2013 do Jornal Nacional e do Jornal da Record. Neste dia do evento, a 

programação contou com a chegada dos peregrinos e a missa de abertura em 

Copacabana. 

O Jornal Nacional é produzido e exibido de segunda a sábado pela Rede 

Globo desde 1969 em horário noturno. Na época da JMJ, era apresentado por Willian 

Bonner e Patrícia Poeta. É um dos telejornais mais assistidos e reconhecidos do país e 

não são “nem a favor nem contra governos, igrejas, clubes, grupos econômicos, 
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partidos”7. Praticamente no mesmo horário, é veiculado na emissora concorrente, a 

Rede Record, o Jornal da Record que possui “toda força e credibilidade do jornalismo 

verdade da emissora”8. O telejornal existe desde 1972 e atualmente possui na bancada 

os jornalistas Celso Freitas e Adriana Araújo.Uma pesquisa inédita feita pelo Controle 

de Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado, e 

publicada por Lauro Jardim na coluna Radar da Revista Veja mostrou quanto tempo 

cada emissora gastou durante toda a semana da Jornada Mundial da Juventude para 

fazer a cobertura do evento. Na imagem a seguir, observamos que Rede Globo e Rede 

Record, as emissoras às quais os telejornais que analisamos pertencem, dedicaram, 

respectivamente, 32h53min e 3h24min, o que mostra uma grande discrepância a ser 

analisada. 

A Rede Globo foi a emissora brasileira que mais tempo dedicou à JMJ, 

inclusive suspendendo itens de sua programação para televisionar ao vivo partes do 

evento. Enquanto isso, a Rede Record foi a que menos abordou o assunto. 

Assistindo diversas vezes às edições da data específica, catalogamos tudo 

aquilo que foi notícia em cada um dos telejornais, ou seja, aquilo que foi agendado 

pelos veículos. 

Com atenção especial aos momentos de cobertura da Jornada Mundial da 

Juventude e da vinda do Papa ao Brasil, primeiramente extraímos das reportagens 

todos os excertos que, de alguma forma (palavras usadas, marcas de opinião, entre 

outros), contribuíam para a formação de uma imagem positiva ou negativa da JMJ. 

Outro fator que consideramos importante foi a catalogação e análise dos termos 

usados para fazer referenciação à JMJ e ao público. Com isso, pudemos averiguar 

como as realizações linguísticas de caráter representacional foram utilizadas para dar 

suporte à posição de cada telejornal. 

Em seguida, o grupo observou as relações intertextuais mantidas pelas 

reportagens com as suas fontes, examinando quais vozes foram representadas, tanto em 

discurso direto, quanto em discurso indireto. 

                                                 
7 Princípios editoriais das Organizações Globo. Disponível no link:  http://goo.gl/2kbaM9. Acesso em 13 

de setembro de 2013. 

 
8 Princípios editoriais do Jornal da Record. Disponível no link:  http://goo.gl/yBwqyV. Acesso em 13 de 

setembro de 2013. 
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Por fim, foi feita uma análise imagética, observando todo tipo de conteúdo 

visual presente nas reportagens e as suas possíveis contribuições para o posicionamento 

da emissora. 

  

Análise dos Dados 

 

Quais fatos viraram notícia? 

 

Catalogamos a seguir todos os assuntos que viraram notícia em cada um dos 

telejornais e qual o tempo destinado a cada um deles. Seguindo a teoria do agenda-

setting, podemos afirmar que esses são os assuntos que as emissoras consideraram 

pertinentes para fazer parte da agenda de assuntos conhecidos e discutidos por seus 

telespectadores. 
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Figuras 2 e 3 – Tabelas com catalogação do que foi noticiado no Jornal da Record e 

Jornal Nacional, respectivamente, no dia 23/07/2013. 

 

Destacado em amarelo estão os assuntos referentes à JMJ, que primordialmente 

nos interessam, e a cronometragem de suas respectivas matérias.  Nessa edição do 

Jornal da Record, podemos observar que apenas 5 minutos e 26 segundos de um total 

de aproximadamente 45 minutos foram destinados à cobertura de assuntos relacionados 

à JMJ. Em contrapartida, o Jornal Nacional utiliza 17 minutos e 17 segundos de um 

total aproximado de 40 minutos. 

Com uma aglomeração de aproximadamente 3,5 milhões de fiéis, a JMJ foi o 

evento mais populoso que o Brasil já sediou. Por toda essa amplitude, não havia 

condições que grandes meios de comunicação não noticiassem o evento. Porém, como 

já vimos, cada veículo constrói a notícia de uma maneira. 

O que pudemos observar, primeiramente com relação ao Jornal da Record, é 

que ele incluiu assuntos muito variados e que um fato de tamanha magnitude como foi 

a JMJ recebeu pequeno destaque e pouco tempo para sua abordagem.  Os demais 

assuntos receberam um espaço relativamente maior, como é o caso do estupro e 

morte de cunhada por Sandro Dota (05‟20‟‟) e a série especial “Trens do  Brasil”  

(09‟05‟‟), produzida  e  exibida  todos  os  dias  pelo  telejornal,  em concomitância 

com a JMJ. O editor do Jornal da Record inseriu na mesma semana da JMJ uma série 

especial sobre outro assunto. Uma série que poderia ser exibida em alguma outra 

semana sem prejuízos de valor. Além disso, a inclusão de muitos acontecimentos 
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regionais (Recife, MG, SP, Belém, BH) e internacionais (Inglaterra, Iraque, Tailândia e 

Califórnia) trouxe uma grande variedade para a lista de assuntos do dia. 

O Jornal Nacional, com uma agenda menos diversificada, dá bastante ênfase e 

dedica bastante tempo à JMJ, mais do que a qualquer outro assunto. Como estratégia 

para não se tornar um tópico maçante, o Jornal Nacional começou a edição falando 

sobre a JMJ e retomou o assunto mais três vezes. O editor do Jornal Nacional decidiu 

por diminuir a variedade da agenda de destaques da edição e voltar os olhos dos 

telespectadores ao evento católico. Vale lembrar que, como dissemos, não só o Jornal 

Nacional dedicou tanto tempo à JMJ, como também toda a programação Global, que 

inclusive suspendeu alguns itens de sua programação para televisionar partes do 

evento. 

 

       Análise de alguns excertos 

Selecionamos para esta seção alguns excertos extraídos de ambos os telejornais 

que indicam, de alguma maneira, o posicionamento contrário ou favorável à JMJ. 

Pudemos observar que ambos os jornais noticiaram o mau tempo da cidade do Rio de 

Janeiro no dia de abertura do evento, porém é notável a diferença das perspectivas com 

que isso é exposto em cada telejornal. William Bonner, âncora do Jornal Nacional, 

introduziu o assunto logo na primeira matéria. Na cabeça, texto lido pelos 

apresentadores antes da matéria, Bonner diz : "400 mil pessoas fazem festa na praia de 

Copacabana, mesmo com chuva", ficando clara a intenção de mostrar a satisfação de 

quem participa do evento. Já Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record, ao 

introduzir a matéria sobre o tempo, usou entonação desanimadora:  “Dia  frio,  com  

chuva  e  vento.  O  Rio  de  Janeiro  recebeu  os peregrinos da Jornada Mundial da 

Juventude com mau tempo.” 

O Jornal Nacional estruturou toda a sua matéria sobre o mau tempo de uma 

maneira que mostrasse que ele não estava desanimando nem incomodando os 

participantes da JMJ. Logo no início da matéria, em um off (texto falado pelo repórter 

sem que ele apareça no vídeo), a repórter diz: "Mas quem se importa? A chuva vem do 

céu!", conferindo à chuva uma sacralidade, como se fosse uma providência divina 

intencionalmente programada para abençoar o evento. A matéria prossegue exibindo 

imagens de pessoas felizes, fazendo coreografias, e dando depoimento dizendo que 
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“estão ali porque querem”, demonstrando que a chuva não incomoda os peregrinos. 

Além disso, o Jornal Nacional fez questão de frisar a variedade na faixa etária 

das pessoas que participavam do evento, como demonstra a fala da repórter em “No 

palco, DJs e cantores católicos levantam os jovens de todas as idades” seguida de uma 

entrevista de uma senhora dizendo “O desejo de participar é tão grande que me sinto 

jovem”. 

Em contraposição ao que foi mostrado pelo Jornal Nacional, a repórter do 

Jornal da Record faz uma passagem (momento em que o repórter aparece no vídeo 

trazendo mais informações) dizendo: “Ainda bem que a jornada é da juventude, porque 

o vento, o frio e a chuva fizeram dessa abertura um teste de resistência”. Em uma 

única frase, a repórter deixa implícito que o clima está incomodando muito as pessoas 

e que apenas pessoas jovens o aguentaria. Logo a reportagem da Record se encaminha 

para as dificuldades com os transportes da cidade, desfocalizando os acontecimentos da 

programação do dia para problemas com a organização do evento. 

A edição do Jornal Nacional, em todos os momentos, preocupou-se em fazer 

uma representação  e  avaliação  positivas  da  JMJ,  que  mostrasse  a  magnitude  do  

evento  e  a satisfação dos fiéis, como demonstram os trechos: "A festa de todas as 

línguas e de uma só fé", “É uma festa linda de celebração da fé", "A missa deve 

terminar às 9h da noite, mas os shows com DJs e cantores católicos seguem até as 11h 

da noite pra alegria desses jovens incansáveis", “350 mil peregrinos de diversos países 

enchem as ruas de sotaques, de bandeiras e de alegria”, “Este é o estacionamento de 

uma igreja que, durante a jornada, vai receber 300 peregrinos. Falta conforto, mas pra 

esses jovens isso não importa! Eles só fazem questão de um bom lugar mesmo pra 

ver o Papa de perto.”. 

O Jornal Nacional não deixou de noticiar as falhas de segurança com relação ao 

Papa, porém tentou amenizar a situação posteriormente com citações do tipo: “Os 

problemas na chegada parecem não ter incomodado o Papa”, “Para o Papa, a alegria e 

a acolhida calorosa dos brasileiros nas ruas prevaleceram sobre a falha de segurança”. 

Ao noticiarem  sobre  o  Papa,  ambos  os  telejornais  frisaram  que  ele  não  

havia participado de nenhum compromisso no dia em questão. O Jornal Nacional 

salientou que, devido à agenda cheia nos próximos dias, o Papa teria tirado o dia para 

descansar. O Jornal da Record, porém, noticiou o não aparecimento do Papa em 
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público de maneira sutilmente jocosa. Primeiramente o âncora Celso Freitas introduziu 

a matéria dizendo que "O Papa só mandou recados por uma rede social", e já no corpo 

da reportagem, a repórter diz: "Com vestes eclesiásticas, só este sergipano quebrou a 

tranquilidade do lugar. O Papa mesmo não apareceu". O sergipano ao qual a repórter 

se refere é um sósia que rondava pelas ruas, tirando fotos e cumprimentando as 

pessoas. 

Pudemos perceber, através da extração destes excertos, que o conteúdo 

linguístico, quando bem analisado, pode fornecer pistas muito importantes para a 

Análise de Discurso Crítica. As palavras escolhidas e o contexto expõem e ao mesmo 

tempo ocultam essas pistas, dando-nos o papel de decifrá-las. 

  

  Processo de nomeação/referenciação 

 

 

Acreditamos que “a abordagem do vocabulário baseia-se no pressuposto de que 

diferentes modos de ‘lexicalizar’ domínios  de  significado  podem  envolver  sistemas  

de classificação ideologicamente diferentes”. (FAIRCLOUGH, 2001,  p . 4 9  ). Por 

isso, elencamos nessa seção todos os termos usados por ambos os telejornais para fazer 

referência à JMJ e ao público, respectivamente, como mostram as imagens a seguir: 

 

 

Figura 3 – Termos utilizados pelo Jornal Nacional e Jornal da Record pra fazer 

referenciação à JMJ.  
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Figura 4 – Termos utilizados pelo Jornal Nacional e Jornal da Record pra fazer 

referenciação ao público. 

 

Pudemos observar através desta catalogação que o Jornal Nacional se utilizou 

de uma variedade de palavras para se referir à jornada e ao público que dela 

participava, fazendo uso também de diversos adjetivos que expõem aos telespectadores 

algumas marcas de opinião. Termos enaltecedores como “festa linda de celebração da 

fé”, entre outros, apenas reforçam o discurso de aliança criado pelo Jornal Nacional 

para com a JMJ. 

O Jornal da Record se mostrou bastante categórico e restrito ao referir-se à 

jornada e aos participantes, não demonstrando nenhuma marca de opinião através de 

adjetivos ao fazer referenciação, o que se constitui em uma ação intencional de não 

caracterização do evento, reforçando o seu discurso de resistência. 

Para nossa análise, esta seção foi de suma importância, pois “as maneiras como 

atores sociais são representados em textos podem indicar posicionamentos ideológicos 

em relação a eles e a suas atividades.” (RAMALHO & RESENDE, 2006 p.106). 

 

Intertextualidade: as vozes inseridas como fontes 

 
A escolha das vozes a dar entrevista dentro de uma reportagem se constitui 

em um fator importante para o  posicionamento ideológico que se quer assumir.  

Como pontuam Ramalho e Resende (2006, p.29), 

 

a intertextualidade é uma questão de recontextualização, ou seja, um 

movimento de um contexto a outro que acarreta transformações particulares 

dependendo de como o material é movimentado, recontextualizado, de como 

ele figura no novo contexto. Dado que práticas sociais encerram diferentes 

discursos e interesses particulares, a presença de uma voz específica, de 

maneiras específicas, em vez de outras, sinaliza o posicionamento do autor do 
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texto, inserido em determinadas conjunturas, nas lutas de poder. 
 

Dentro dessa perspectiva, observamos as vozes usadas na construção de 

sentido nos dois telejornais. O Jornal Nacional preocupa-se em inserir vozes de 

entrevistados que ratifiquem aquilo que foi dito por seus repórteres. Para confirmar a 

informação de que o clima não incomodava os fiéis, foi exibida a entrevista de um 

professor de educação física que tranquilamente despistava o frio tomando um 

chimarrão e a de um estudante dizendo que estão ali tomando chuva por que querem. 

Em seguida, em confirmação à fala de que ali existem jovens de todas as 

idades, uma corretora de imóveis de idade mais avançada dá entrevista dizendo que, 

com todo o desejo de participar,  ela  se  sente  jovem.  No  off  de  outra  reportagem,  

a  repórter  afirma  que  para participar do encontro basta ser jovem de espírito, e 

aparecem duas senhoras dizendo que contrariaram os filhos que diziam que elas 

não tinham idade para participar, mas foram mesmo assim. 

No Jornal da Record, uma jovem é mostrada rapidamente falando sobre suas 

expectativas para a JMJ. As demais fontes são apenas mostradas em discurso indireto 

pela repórter ao falar sobre a segurança do Papa e algumas informações sobre a 

organização. 

 

 

O conteúdo imagético 
 

 

Achamos necessário analisar as imagens presentes no corpus, pois acreditamos 

que o recurso não verbal é fundamental na construção de representações e 

identificações nos textos. 

O Jornal Nacional recorre diversas vezes à exibição de imagens da multidão, 

com o intuito de dar uma dimensão da amplitude do evento. Grupos de integrantes 

felizes são mostrados e, em muitas vezes, fazem coreografias, mesmo com o frio e 

chuva. A repórter faz uma passagem (momento em que o repórter fala direto para a 

câmera) no meio da multidão, conferindo proximidade do repórter com os fiéis. A 

variedade de pessoas é sempre mostrada através dos jovens de todas as partes do 

mundo ostentando bandeiras nas cerimônias e nas ruas.  Quando  se  fala  do  Papa,  

são  exibidas  imagens  de  sua  trajetória  no  “papamóvel” atencioso com os fiéis no 

dia anterior. Algumas imagens de agradecimento do papa pelo twitter também são 

exibidas. 
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O Jornal da Record não exibiu imagens do dia anterior em que o Papa transitou 

pelas ruas no “papamóvel”. Ao ressaltar que na segunda feira (23/07) o Papa não 

apareceu em público e que ele só mandou recados por uma rede social, são mostradas 

imagens de seus agradecimentos por escrito via twitter. Ao noticiar o evento, poucas 

imagens da multidão são mostradas, dando preferência a imagens de grupos menores. A 

repórter também faz uma passagem, porém pode-se perceber que ela é feita do alto 

com os peregrinos ao fundo, denotando distância da reportagem para com os fiéis. 

Além disso, as imagens logo se distanciam do evento para as falhas de transporte na 

cidade, um lado negativo da organização da jornada. 

 

Considerações Finais 

 
 

Depois de toda uma análise minuciosa, pudemos concluir que os conceitos 

teóricos elencados  pelo  grupo  foram  de  suma  importância  para  verificarmos  

posicionamentos implícitos das emissoras. No caso da Rede Globo, chegamos à 

conclusão de que todo o conteúdo linguístico e imagético socialmente construído pelo 

Jornal Nacional contribuiu para uma representação totalmente positiva da JMJ. As 

passagens feitas pelos repórteres, os offs, as vozes cuidadosamente escolhidas para dar 

entrevistas, a maneira como se referiam ao evento, as filmagens de momentos de 

alegria, tudo isso foram recursos utilizados pelo jornal para a criação de um conteúdo 

representacional e um discurso de aliança com a JMJ. O Jornal Nacional  não  deixa 

de  mostrar as  falhas  e  aspectos  negativos  do  evento,  porém  toda  a cobertura é 

feita de maneira suavizada, regada de eufemismos. Concluímos também que, ao 

construir uma imagem positiva de um evento católico, a Rede Globo dá subsídios e 

influencia os brasileiros, cuja maioria é católica, a manterem-se com as mesmas 

crenças e ideologias. O status quo, mantido em estagnação, sem conclamações ou 

aberturas para visões críticas, beneficia a Rede Globo que sempre deteve bastante 

poder e liderança frente às outras emissoras e à sociedade. 

O Jornal da Record, apesar de ter colocado pouco conteúdo referente à JMJ no 

ar, conseguiu expor marcas linguísticas e visuais que possibilitaram, na conclusão da 

análise, afirmarmos que construíram um discurso de resistência à JMJ, na medida em 

que pouco falaram sobre e, ao falar, forneciam pistas de distanciamento e não adesão, o 

que se justifica pelo fato de a Rede Record ser de proprietário evangélico e não apoiar 
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manifestações que vão em desacordo com suas crenças, apesar de toda a imparcialidade 

defendida. 

Acreditamos que o presente trabalho cumpriu com o papel social defendido 

pela Análise de Discurso Crítica de desvelar as ideologias presentes em um texto a fim 

de gerar reflexões acerca da realidade e da estrutura social que permeia a construção 

de tais textos. Não obstante, reconhecemos que nossas análises não conseguem esgotar 

todos os recursos do texto, visto que uma reportagem televisiva se constitui de maneira 

multifacetada e muitas informações de cunho organizacional das emissoras são de 

sigilo interno.  
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