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Quando a narrativa da mídia reduz a representatividade:  

Marielle Franco na Record TV1 

Lise Chiara2 

  
RESUMO: O objetivo do artigo é identificar estratégias de produção de sentidos na narrativa 
do Jornal da Record sobre a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco. A hipótese é que o 
modo de uso da linguagem audiovisual reduziu a representatividade da vereadora. Abordamos 
representação e texto audiovisual segundo obras de Hall, Becker e Fechine. Com o método 
Análise Televisual aplicado a 21 edições do JR, notamos limitação da atuação de Marielle à 
militância antirracista.  

 

INTRODUÇÃO 

A televisão mantém destaque no cotidiano do brasileiro. A Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua 2017/20183 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

aponta que há pelo menos um aparelho televisor em 96,7% dos domicílios do país. No âmbito 

do jornalismo, relatório do Reuters Institute4 em 2020 revela que dos cinco veículos mais 

acessados semanalmente por quem busca informações apenas um não é televisão: Rede 

Globo, Record TV, SBT, GloboNews e BandNews FM. Portanto, o telejornalismo ainda 

funciona como uma referência (VIZEU, 2009) diante da atual variedade de mídias.  

Então, torna-se relevante entender como o telejornal produz sentidos e representa a realidade. 

Analisamos o principal telejornal da Record TV na cobertura do assassinato da vereadora do 

Rio de Janeiro, Marielle Franco. A escolha baseia-se na posição da emissora na preferência 

dos brasileiros5 e no contexto político-social. O crime ocorreu em período de radicalização e 

polarização política em ano de eleições para presidente da República. A vereadora 

representava minorias sociais. Apresentava-se como “mulher, negra, mãe, cria da Maré e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, Representação e Discursos Narrativos, no VIII Seminário Internacional 

de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGMC/UFF. E-mail: lisechiara6@gmail.com  
3 Disponível em https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-
no-brasil.html Acesso em 18/06/2020. 
4 Disponível em https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf  
Acesso em 27/07/2020. 
5 Segundo relatório 2020 do Reuters Institute, a Rede Globo tem 56% dos acessos semanais por informação 
seguida da Record TV com 43%.  

mailto:lisechiara6@gmail.com
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
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defensora dos Direitos Humanos”. Marielle Franco, do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL), foi morta a tiros dentro do carro na Região Central do Rio de Janeiro, na noite de 

14/03/2018. O motorista Anderson Gomes também morreu. As investigações policiais 

apontaram motivação política.  

Assim, o objetivo do estudo é identificar estratégias enunciativas do Jornal da Record que 

produziram sentidos e construíram a imagem de Marielle. A hipótese é que a linha editorial 

guiada por interesses políticos em ano eleitoral e valores conservadores norteou a narrativa, 

reduzindo a representatividade da vereadora. O corpus do trabalho consiste em 21 edições do 

período de 15 a 31 de março de 2018, após o crime, e de 11 a 16 de março de 2019, quando 

dois acusados dos disparos foram presos. 

 

REPRESENTAÇÃO E LINGUAGEM AUDIOVISUAL  

A televisão constrói a visualidade dos acontecimentos, “[...] pode fazer ver e fazer crer no que 

se faz ver” (BOURDIEU, 1997, p.28). Contudo, o telejornal apresenta uma versão 

condicionada por interpretações e interesses diversos. A função de mediação já implica em 

produção de sentidos. Para Hall (2016), as práticas cotidianas de atribuir sentido às coisas, 

conectando conceito, signo e objeto constitui-se na representação. A palavra tem origem 

latina e significa “tornar presente”, sugerindo a ausência do objeto retratado. 

Compreendemos, então, como ausência do real. A representação não é a realidade. 

Em parte, damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos ou as 
integramos em nossas práticas cotidianas. [...] Em outra parte ainda, nós 
damos sentido às coisas pela maneira como as representamos – as palavras 
que usamos para nos referir a elas, as histórias que narramos a seu respeito, 
as imagens que dela criamos, as emoções que associamos a elas, as maneiras 
como as classificamos e conceituamos, enfim, os valores que nela 
embutimos (HALL, 2016, p.21). 

Sendo assim, a televisão é um sistema de representação da realidade que usa palavras, sons e 

imagens para transmitir sentidos a respeito de fatos ou pessoas. Quando o telespectador se 

identifica com tais sentidos, concebe uma imagem de si e do outro. Tal capacidade da TV de 

trabalhar com representações foi usada por governos para controle político e ideológico, como 

lembra Vizeu (2005) ao citar os 21 anos da ditadura militar no Brasil. O telejornalismo 

também contribuiu para eleger e derrubar presidentes da República.  
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A atribuição de sentidos ocorre, portanto, por meio da linguagem audiovisual, formada por 

palavras, imagens e sons. Becker (2012) ressalta que as imagens no noticiário são 

“constituídas como os comportamentos, as atitudes, e os gestos de certa fluidez, formas, cores 

e enquadramentos, o que as torna difíceis de descrever e interpretar” (BECKER, 2012, p. 

239). Assim, Fechine (2008) explica o telejornal como um enunciado ‘englobante’, ou seja, 

deve ser visto como um todo. Ao serem combinados na mesma temporalidade, esses 

elementos se complementam e transmitem efeito de realidade. Desse modo, a construção da 

narrativa do telejornal visa a provocar impressão de o que está sendo dito e mostrado na tela é 

verdade. A narrativa abrange desde a escalada e a distribuição de temas por blocos até os 

formatos das notícias, os entrevistados e a combinação entre os elementos da linguagem 

audiovisual.  

 

METODOLOGIA  

A Análise Televisual, proposta por Becker (2012) propõe a leitura crítica de conteúdos que 

utilizam a linguagem audiovisual. Abrange três etapas: descrição do objeto com o contexto 

histórico, análise televisual propriamente dita e interpretação de resultados.  

A fase de análise engloba pesquisa quantitativa com seis categorias básicas e qualitativa com 

três princípios de enunciação. As categorias são: estrutura do texto, temática, enunciadores, 

visualidade, som e edição. Na primeira examinamos o modo como os telejornais se 

apresentam, os formatos das notícias, a organização dos conteúdos e duração. A segunda 

refere-se à temática, às editorias que se destacam. A terceira categoria permite a identificação 

das vozes presentes e ausentes na narrativa. A visualidade consiste no modo como imagens, 

cenários e recursos visuais são construídos. A categoria som relaciona os elementos sonoros 

que participam da construção de sentidos. A edição compreende como as combinações entre 

texto verbal e imagem produzem sentidos. 

A análise qualitativa abarca três princípios de enunciação. A fragmentação refere-se à 

sequência das notícias no telejornal, como a distribuição dos conteúdos interfere no 

entendimento dos fatos. A dramatização aponta os aspectos que aproximam a narrativa à 

ficção, estimulando emoções. O último indica as marcas enunciativas que expressam ideias e 

valores atribuídos aos fatos. 
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Descrição do objeto 

O principal telejornal da Record TV é gerado da cidade de São Paulo à noite, em horário 

nobre. Segundo o Ibope6, o JR registra média de 8,1 pontos de audiência e 12,2% de share 

(percentual de participação na quantidade de televisores ligados). O Jornal da Record estreou 

em 1974 e vai ao ar de segunda-feira a sábado na TV aberta, sendo disponibilizado em 

streaming desde 2019.  

A emissora pertence à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), representada pelo 

advogado Alberto Felipe Haddad Filho, sua esposa Flávia Haddad e o empresário Odenir 

Laprovita Vieira. A IURD demonstra posição política definida, interesses mercadológicos e 

visão conservadora de mundo, que se reflete na negação da homossexualidade, na valorização 

do sistema patriarcal e no apoio às forças policiais. Embora a Record TV procure se 

desvincular da Igreja Universal para dar credibilidade ao telejornalismo, o conservadorismo 

norteia a linha editorial dos noticiários da emissora. 

Quanto ao contexto histórico, o prefeito do Rio de Janeiro era Marcelo Crivella, sobrinho de 

Edir Macedo, fundador da IURD. No segundo turno, ele venceu nas urnas o ‘padrinho’ 

político da vereadora, o candidato do PSOL Marcelo Freixo. Além disso, o estado do RJ 

sofria intervenção federal na área de segurança e Edir Macedo declarou apoio ao então 

candidato ultraconservador à Presidência da República Jair Bolsonaro. 

 

Análise Quantitativa 

Estrutura do texto: As edições variaram de 42 minutos a uma hora e 23 minutos de duração. A 

estrutura é dividida em escalada e blocos. O ordenamento do ‘espelho’ (roteiro) mostrou-se 

difuso. Embora, o primeiro bloco fosse composto dos principais assuntos do dia, os demais 

também continham notícias anunciadas na escalada e temas densos. Quanto aos formatos das 

notícias, observamos séries especiais com matérias de até 10 minutos. No entanto, a maioria 

das reportagens tinha até um minuto e meio. Uma característica do JR consiste no grande 

                                                 
6 Disponível em https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/audiencia-tv-15-mercados/ 
Acesso em 15/10/2019 

https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/audiencia-tv-15-mercados/
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número de notas cobertas7, o que permite cobrir maior quantidade possível de 

acontecimentos. O assassinato de Marielle Franco foi manchete em seis escaladas. A notícia 

foi apresentada no primeiro bloco em nove edições. Na noite seguinte ao crime, o JR estendeu 

a cobertura aos demais blocos. Foram 18 reportagens, 2 entradas ao vivo, 2 sonoras, 4 notas 

cobertas e 3 notas secas8 sobre a vereadora.  

Temática: A primeira edição após o crime dedicou espaço considerável à morte de Marielle: 

36,3% do tempo total de produção. Contudo, em todo o período da análise, o crime foi o 

quinto tema do JR com 47 minutos, correspondendo a 4,01% do tempo total. A principal 

editoria foi polícia (violência urbana) com 17,02%. Demais temas apresentaram a seguinte 

distribuição: internacional 13,15%, política 8,52%, economia 6,31%, saúde 3,97%, cultura 

3,92%, prestação de serviço 3,59%, desastres naturais 3,24%, comportamento 2,69%, 

chamadas de outros programas 2,35%, previsão do tempo 2,1%, esportes 1,85%. Educação e 

meio ambiente menos de 1%. 

Enunciadores: Os âncoras apresentaram entonação de voz e fisionomia de seriedade. Embora 

o telejornalismo da Record tenha proposta mais informal, os jornalistas adotaram postura 

clássica. Quanto às fontes, o telejornal ouviu 21 entrevistados de grupos sociais mais 

organizados como autoridades e representantes de entidades da sociedade civil. Em menor 

número, 10 parentes das vítimas e pessoas selecionadas aleatoriamente nas ruas. Em relação 

às minorias sociais que Marielle representava, o JR deu voz a 19 homens, 12 mulheres, 22 

brancos e 9 pretos. Sendo assim, abriu espaço para vozes comumente ausentes na mídia, mas 

ainda foram em menor quantidade.  

Visualidade: As reportagens foram anunciadas em estúdio com o cenário da redação de fundo, 

sem referência visual ao tema. O Jornal da Record não possuía em arquivo imagens de 

Marielle. Recorreu a vídeos disponibilizados na internet e fotografias. Utilizou ainda imagens 

captadas por celulares, câmeras de segurança e de trânsito, simulações, mapas e documentos. 

Nenhum efeito especial foi observado. Porém, o JR exibiu uma vinheta para o ‘povo-fala’ 

distribuído ao longo da edição em 15/03/2018 (Figura 1). 

 

 
                                                 
7Notícia lida em off pelo apresentador enquanto são exibidas imagens.   
8Notícia lida pelo apresentador sem imagens.   
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Figura 1: – Vinheta  

 

Fonte: Play Plus 

Som: Os elementos sonoros restringiram-se ao noticiário de 15/03/2018 com manifestantes 

gritando palavras de ordem como “Marielle, presente”. A escassez de sons do ambiente 

interfere na produção de sentidos, reduzindo o tom emotivo da narrativa. O telejornal 

encerrou em silêncio no dia seguinte ao crime. Contudo, a reverência à Marielle não ficou 

evidente, pois outras notícias foram exibidas antes do encerramento. 

Edição: A cobertura foi organizada em torno do crime, da repercussão e das investigações. 

Não houve reportagem sobre a trajetória e o perfil de Marielle. Em 15/03/2018, ao descrever o 

modo como a parlamentar se apresentava, o JR omitiu os Direitos Humanos. 

Repórter Carolina Novaes: “Mulher, negra, mãe e cria da comunidade da Maré. Era assim que 

Marielle Franco se apresentava.  

O telejornal citou as bandeiras de Marielle de forma geral, sem especificar quais eram. 

Apresentadora Adriana Araújo: “A atuação da vereadora em causas sociais e as denúncias 

contra a truculência da polícia nas comunidades podem ter relação com o crime” (grifo 

nosso). 

Repórter Carolina Novaes: “Mulheres que lutam pelas mesmas causas vieram se despedir de 

Marielle” (grifo nosso). 

As edições do JR acentuaram, entretanto, a luta pela igualdade racial, como se fosse a 

principal. O destaque ocorreu no texto verbal e nas imagens.  

Repórter Carolina Novaes: “Marielle Franco era socióloga, defensora dos direitos das 

mulheres negras e moradoras de comunidade.” (grifo nosso - figura 2) 
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Figura 2: Reunião de mulheres negras 

 

Fonte: Play Plus 

 

Povo-fala: “Cala a sociedade negra. a gente não tem direito mesmo” (grifo nosso – Figura 3). 

Figura 3: Entrevistada 

 

Fonte: Play Plus 

Em uma notícia sobre as manifestações, chama atenção a falta de coincidência entre o texto 

verbal e as imagens de pessoas brancas em primeiro plano. 

Apresentadora Adriana Araújo: “Os participantes levantaram a bandeira contra a morte de 

negros no país, uma das causas de luta da vereadora.” (grifo nosso - Figura 4) 
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Figura 4: Manifestação 

 

Fonte: Play Plus 

 

Reportagem de 17/03/2018 sobre a inauguração de uma escola na Maré com o nome da 

parlamentar insistiu no enfoque racial. 

Repórter Diana Rocha: “Com a defesa dos direitos das mulheres negras, foi a quinta 

vereadora mais votada na eleição municipal do Rio” (grifo nosso). 

Quanto à origem, o Jornal da Record contou que Marielle nasceu no Complexo da Maré. 

Entretanto, só exibiu imagens de favela três dias após o crime. Em um produto audiovisual, as 

imagens integram o discurso e são dotadas de significação. Por isso, a demora em mostrar a 

favela enfraqueceu a discussão sobre a periferia. Situação semelhante ocorreu com a 

homossexualidade. O JR mencionou a companheira de Marielle uma única vez ao informar 

que Mônica Benício prestou depoimento à polícia em 20/03/208. Embora tenha exibido 

imagem da viúva no enterro, não revelou quem era. 

Quanto à motivação, o telejornal citou ter sido crime premeditado, porém não deixou claro o 

caráter político, pois entrevistados relacionaram o fato à violência urbana. 

Povo-fala: “Carioca tá cansado de ver esse tipo de violência.” 

Ministro da Justiça: “Foi uma tragédia, mais uma tragédia diária no Rio de Janeiro.” 

 

ANÁLISE QUALITATIVA 

Fragmentação: A distribuição das notícias no “espelho” (roteiro) não respeitou as editorias. 

Reportagens sobre a vereadora tinham na sequência notícias de violência urbana. O 

entendimento da complexidade de um crime político tornou-se árduo para o telespectador. A 
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fragmentação se deu até dentro das reportagens. Em 17/03/2018, uma matéria relacionou o 

caso Marielle, a atuação de militares na favela Vila Kennedy e uma tentativa de assalto em 

Niterói. Em 23/03/2018, outra matéria tratou da morte de um policial militar, da onda de 

violência no Rio de Janeiro e das investigações da morte de Marielle. Tais associações 

passaram a ideia de que o caso era de violência urbana. 

Dramatização: Embora tenha mostrando manifestantes chorando e rezando, o Jornal da 

Record não aproximou sua narrativa à linguagem ficcional. Como a cobertura centrou-se nas 

informações da investigação policial e limitou a abordagem do aspecto humano das vítimas, 

acabou por reduzir a identificação do público com personagens reais. Somente em 15/03/ 

2018, os sentimentos de tristeza e indignação foram retratados na reportagem sobre o enterro. 

Contudo, não houve preocupação com um texto verbal mais emotivo.  

Definição de Identidades e Valores: A composição dos elementos da narrativa audiovisual 

expressou a gravidade do crime, mas atribuiu à sociedade a tarefa de cobrar a elucidação. 

15/03/2018: “Os manifestantes pediram justiça e transparência na investigação do crime.” 

16/03/2018: “A sociedade cobra uma resposta rápida.” 

Ao mesmo tempo, o Jornal da Record exaltou o trabalho das forças policiais e a intervenção 

federal na área de segurança pública do estado. 

15/03/2018: “O caso teve forte impacto no governo e frustrou o balanço positivo da 

intervenção no Rio...” 

12/03/2019: “A investigação foi complexa e minuciosa.” 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

O principal telejornal da Record TV não priorizou o assassinato da vereadora em sua 

narrativa. No entanto, a hierarquização do tema indicou reconhecimento da gravidade do fato. 

A linha editorial conservadora e os interesses políticos da Record TV foram obstáculos para a 

construção de notícias com potencial de envolver a audiência. A narrativa não humanizou as 

vítimas nem provocou identificação do telespectador. Sem explorar os sons dos ambientes, o 

JR dispensou recurso significativo para despertar emoções. Não houve dramatização ou 
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intenção poética no tratamento dos elementos da linguagem audiovisual, o que impediu a 

narrativa de ser envolvente.  

O JR também não deixou claras as implicações políticas do fato. Em um jogo de luzes e 

sombras, demonstrou a motivação política sem chamar atenção para tal. Como descreveu 

Bourdieu (1997), o noticiário ‘mostrou escondendo’ o caráter político e ideológico do 

assassinato, misturando-o a casos de violência urbana. Apesar da identidade da vereadora 

relacionar-se às minorias sociais discriminadas historicamente, tais grupos apareceram em 

menor número no telejornal. Da mesma forma, as causas sociais defendidas pela parlamentar 

não foram contempladas. Marielle foi descrita de forma generalizada como ativista de causas 

sociais. No entanto, o JR realçou a questão da igualdade racial, como se esta configurasse a 

principal frente de luta de Marielle. A vereadora foi definida como defensora de mulheres 

negras. A repetição da bandeira racial e o uso da palavra ‘ativista’ (empregada como sinônimo 

de militante) indicaram uma estratégia narrativa de produção de sentido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Jornal da Record construiu uma narrativa conservadora frente à figura liberal e progressista 

da vítima, preservando a mediação entre os acontecimentos e seu público, a maioria 

evangélico. Também atendeu aos interesses políticos da emissora em ano eleitoral. Os 

sentidos produzidos pela narrativa contribuíram para o debate sobre preconceito racial. No 

entanto, não ameaçaram o sistema patriarcal e a estratificação socioeconômica. A diversidade 

de gênero e as favelas não foram associadas à figura da vereadora. Assim, a narrativa reduziu 

o espectro de atuação da parlamentar e sua representatividade. A Marielle Franco do Jornal da 

Record representou sobretudo uma militante pela igualdade racial.  
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