
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

QUEM FOI A MARIELLE FRANCO NOTICIADA NO JORNAL NACIONAL? 

UMA ANÁLISE DA COBERTURA DO TELEJORNAL SOBRE O 

ASSASSINATO DA VEREADORA 

 

Murillo Saldanha dos Santos¹, Jóyce Suély Bandeira² 

 

¹Acadêmico do curso de Comunicação Social: Jornalismo, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. Bolsista PIC/ICETI – 
UniCesumar. murillosaldanha30@gmail.com   

²Orientadora, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, especialista em moda e 
comunicação, docente UNICESUMAR. joyce@joyb.com.br 

 

RESUMO 

 

Este projeto busca analisar a cobertura do Jornal Nacional sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco 
(PSOL). Para isso, será verificado como o telejornal distribuiu o tempo das reportagens exibidas sobre o 
assassinato da vereadora por meio de vários vieses, como o próprio crime, a vida política e a sexualidade de 
Marielle. Para identificar o impacto desses temas na agenda pública, será feita uma pesquisa no Google 
Trends para verificar como os temas abordados no telejornal foram pesquisados na internet. A premissa do 
estudo é analisar o destaque que o jornalismo proporciona a determinados temas e os tornam de repercussão 
nacional. O projeto será baseado em uma pesquisa bibliográfica e pesquisa documental para tentar traçar 
relações entre os conceitos teóricos e os resultados obtidos por meio da pesquisa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: telejornalismo; jornalismo; agenda pública.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa pretende analisar a cobertura do Jornal Nacional sobre o assassinato da 
vereadora Marielle Franco (PSOL) que ocorreu em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro. 
A execução de Marielle foi noticiada sobre diferentes vieses como o próprio crime, a vida 
política, a sexualidade, as notícias falsas e o engajamento da vereadora em questões 
raciais e de gênero. No Brasil, as mulheres, apesar de serem a maioria da população, 
ocupam poucos espaços nas esferas de poder. Segundo dados do Banco Mundial, as 
mulheres representam 10,7% do Congresso Nacional.   

Segundo Luis Felipe Miguel (2014), os espaços de poder tendem a ser ocupados por 
mulheres em situações privilegiadas, profissionais brancas, burguesas e de classe média, 
enquanto as vozes das negras, lésbicas e trabalhadoras continuam sem presença nesses 
espaços. Portanto, é importante analisar como Marielle Franco, lésbica, negra e moradora 
de favela, que representava grupos sem presença nos espaços decisórios, foi noticiada 
pelos meios de comunicação. Outro fator importante é identificar como esses aspectos 
fizeram parte do discurso jornalístico.  

Portanto, o objetivo dessa análise é responder ao seguinte questionamento: como o 
Jornal Nacional noticiou o assassinato da vereadora sobre diferentes vieses e como essa 
definição de pautas influenciou na agenda pública? Identificar aspectos relacionados a 
cobertura do assassinato da vereadora é importante para verificar como os meios de 
comunicação pautam na agenda pública as problemáticas relacionadas ao feminismo, 
sexualidade, negritude e a participação das mulheres nos espaços de poder.  
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Para isso, será necessário verificar como o telejornal distribuiu o tempo e os assuntos 
das reportagens exibidas sobre o caso. A ideia é problematizar a distribuição dos temas 
das reportagens e o tempo destinado a cada material para analisar como os assuntos foram 
discutidos na agenda pública. De acordo com a Hipótese do Agenda Setting formulada 
pelos teóricos Maxwell McCombs e Donald Shaw e apresentada por Giovandro Marcus 
Ferreira (2015), a mídia diz sobre o que as pessoas vão falar e pauta as relações sociais. 
Porém, a influência não está na forma que os meios de comunicação fazem o público 
pensar, mas em quais assuntos a mídia faz o público refletir. 

Como aponta o autor, o efeito do agendamento vai depender do nível de importância 
que será dado ao tema. Segundo ele, temas com maior repercussão nos veículos de 
comunicação vão ganhar, consequentemente, mais destaque entre as pessoas. 

Para identificar o impacto da cobertura do Jornal Nacional sobre o assassinato de 
Marielle Franco na agenda pública, será feita uma pesquisa no Google Trends sobre os 
termos mais pesquisados referentes ao crime. O objetivo é problematizar a relação entre o 
tempo destinado a cada assunto na TV e a maneira como o assunto foi pesquisado e 
discutido na internet. Também será possível analisar o papel das narrativas telejornalísticas 
entre os consumidores de notícias mesmo com avanço da internet. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O projeto será baseado em pesquisa bibliográfica e documental. Como orienta 
Antônio Carlos Gil (2010), a parte bibliográfica será elaborada com base em material já 
publicado, como teses, dissertações e livros com objetivo de proporcionar fundamentação 
teórica ao trabalho. Além disso, será feita uma análise de todas as matérias veiculadas no 
Jornal Nacional sobre o assassinato de Marielle Franco. O Jornal Nacional foi escolhido por 
ser o telejornal mais antigo do país e ser o maior de audiência entre os telejornais 
brasileiros, como apontam as pesquisas da Kantar Ibope Media. Neste caso, como o 
material analisado é interno à organização, ou seja, não foi encontrado em bibliotecas, se 
emprega a pesquisa documental. O autor afirma que o conceito de documento é amplo, 
mas pode ser entendido como “qualquer objeto capaz de comprovar algum fato ou 
acontecimento” (GIL, 2010, p. 31).   

O levantamento será feito nos arquivos disponíveis nas plataformas digitais da Rede 
Globo que disponibilizam os materiais exibidos na emissora. Na análise, o aluno 
pesquisador deve se atentar aos materiais que foram exibidos entre 15 de março, um dia 
após o assassinato da vereadora e quando foi ao ar a primeira edição do Jornal Nacional 
após o crime, até 15 de junho, completando três meses de análise. O aluno pesquisador 
também deve identificar qual viés está sendo retratado na reportagem sobre o caso e o 
tempo que foi destinado.  

Outra pesquisa será feita no Google Trends tendo como base os temas e o mesmo 
período de tempo do levantamento que será feito nas reportagens exibidas no Jornal 
Nacional. O objetivo é verificar como foi o debate sobre os temas na internet no período em 
que as reportagens do telejornal foram exibidas.  

A pesquisa de caráter qualitativo empregará o método de análise de conteúdo de 
Laurence Bardin (2010) por meio da análise de cada viés abordado nas reportagens do 
Jornal Nacional. Para a classificação das reportagens da pesquisa por tema, foram criadas 
cinco categorias: Crime/ investigação, sexualidade, política, engajamento social e fake 
news. As reportagens encontradas serão tabuladas em uma planilha com base nas 
seguintes informações: data, título da reportagem, categoria e tempo de duração. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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O cruzamento dos temas veiculados na televisão com os assuntos mais abordados 
na internet sobre o assassinato da vereadora pode mostrar o impacto das mídias 
tradicionais nos termos mais pesquisados na internet. Outra hipótese é que o jornalismo 
em meios tradicionais como a televisão tem o poder de definir o que será assunto na agenda 
pública, pautando os temas que são discutidos em rodas de conversa ou bate-papos 
virtuais. O tempo destinado a cada viés abordado sobre a morte de Marielle Franco nas 
reportagens do Jornal Nacional contribuiu para que cada assunto fosse discutido com 
intensidade diferente na agenda pública.   

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com a pesquisa, espera-se analisar o papel central que as narrativas jornalísticas 
exercem entre os consumidores de notícias, principalmente o discurso jornalístico 
televisivo. Segundo Cárlida Emerim (2016), a TV possui essa forte relação de poder com o 
espectador porque rompe a fronteira entre o público e o privado ao trazer os fatos do 
mundo, por meio da imagem e do texto, para dentro da casa das pessoas. Portanto, o 
jornalismo em meios tradicionais como a televisão tem o poder de definir o que será 
discutido até mesmo na internet.  

Além disso, também é possível problematizar como o jornalismo ajuda a construir 
realidades sociais. Mayra Rodrigues Gomes (2003) classifica que o jornalismo, como 
discurso, ordena, disciplina e tem efeito normatizador punitivo. As notícias não retratam a 
realidade, mas são instrumentos que consolidam a realidade, ou aquilo que se é chamado 
de realidade. Ao ordenar os fatos, o discurso jornalístico também ordena qual será a 
realidade. 
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