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Sensacionalismo no Telejornal: Análise do Programa Balanço Geral 

 
Resumo 

            O artigo objetiva fazer uma análise do programa Balanço Geral- DF para identificar 

as características de sensacionalismo na programação ao longo de uma semana. A análise 

foi feita com base na observação e degravação da semana do carnaval de 2013, do dia 11 

ao dia 16 de fevereiro. Essa pesquisa é importante, pois a TV é um veículo de comunicação 

que atinge 60 milhões de brasileiros, que ainda é o único meio de informação para 40% dos 

telespectadores do país, por isso é necessário saber o tipo de informação que está sendo 
transmitida no telejornal.  

Palavras-chave – Telejornalismo, sensacionalismo, Balanço Geral –DF, Rede Record, jornalismo local. 

 
      Introdução 
 

  Os aparelhos de televisão possuem um lugar de destaque na distribuição de 

informações para a população (Paternostro, 2006). A televisão funciona como uma janela 

que se abre transmitindo e registrando informações diversas que revelam a história da 

humanidade (Barbeiro, 2002). 

    Na programação local na TV não é diferente. Principalmente porque quando as 

notícias se referem ao local onde se mora o nível de importância é ainda maior, pois estreita 

as relações e fala de onde o receptor está.  

     A Rede Record DF exibe o programa Balanço Geral de segunda a sábado, 

apresentado pelo jornalista Henrique Chaves, que possui características de sensacionalismo 

em sua programação.  

       Para identificar se há sensacionalismo no programa Balanço Geral de Brasília, a 

pesquisa consistiu em analisar o por meio de metodologia científica com a finalidade de 

aprofundar os conhecimentos sobre o telejornalismo local e sensacionalismo.  

 
  Objetivos 
 

     O artigo teve como objetivo a análise do programa Balanço Geral, da Rede 

Record DF para observar se haviam características de sensacionalismo no telejornal. Para o 

desenvolvimento do artigo foram verificadas as Regiões Administrativas mais citadas nos 

noticiários e as áreas mais abordadas (saúde, segurança, educação, etc). 
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Metodologia 
 

                      O artigo teve como amostra os programas da semana do carnaval de 2013, do 

dia 11 ao dia 16 de fevereiro para analisar as características de sensacionalismo presente 

no telejornal Balanço Geral. O método utilizado foi o método básico, quali-quantitativo para 

pesquisa exploratória, pois tem a finalidade de causar familiaridade de esclarecer e formar 

hipótese. O artigo apresentou ainda o método descritivo, onde mostrou a intenção de 

descrever características de determinada população (Gil, 2010). O artigo realizou Análise de 

Conteúdo (AC) para pesquisar minuciosamente o material a fim de saber se há 
sensacionalismo. 

DESENVOLVIMENTO 

Telejornalismo 

                    De 1994 até 2004, foram comprados mais de 40 milhões de aparelhos 

televisores no Brasil, número superior ao de todos os aparelhos comprados nos anos 50, 

segundo pesquisa do IBOPE em outubro de 2002 (Vizeu, 2008). A TV combina a utilização 

simultânea dos sentidos visuais e auditivos da pessoa e o telespectador chega a conclusão 

de que tem sempre alguém conversando com ele (Rezende, 2000). 

    Telejornalismo Local 

                  A televisão conecta o mundo, por meio dela é possível vê-lo de dentro de casa, 

muitas vezes em tempo real. (Gomes, 2006). A notícia na cidade gera uma relação de maior 

identificação com o telespectador, pois se refere a acontecimentos que abordam o cotidiano 

do morador daquela região (Gomes, 2006).  

 
    Sensacionalismo 

 
                      O sensacionalismo é traduzido como divulgação e exploração, em tom 

espalhafatoso, de matéria capaz de emocionar ou escandalizar (Aurélio, 1999). Nos 

telejornais, o sensacionalismo aparece com uma apresentação chocante e exige o 

envolvimento emocional do público. O novo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

reconhece a existência do sensacionalismo e afirma que o jornalista não deve informar 

notícias de caráter sensacionalista (Tófoli, 2008).  

Resultados Preliminares 
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             O artigo ainda está em andamento, por isso não é possível apresentar os 
resultados nem as considerações finais. 
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