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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise das estratégias do discurso midiático do 
Telejornal São Paulo no Ar da Rede Record, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 
das 7:30h às 8:30h da manhã. Com apresentação de Luciano Facciole, tem como 
temáticas principais a violência na cidade de São Paulo e outros temas especialmente 
da editoria de polícia. A questão central desse estudo foi compreender as estratégias 
discursivas utilizadas por Luciano Facciole para a apresentação do telejornal. Para a 
realização do estudo foram utilizados conceitos tanto da área da comunicação como de 
campos sociais (Bourdieu), a natureza do campo e do discurso midiático (Rodrigues), o 
processo de enunciação (Flores e Teixeira), a especificidade da televisão (Umberto Eco 
e Duarte), os tipos de notícia em telejornal (Paternostro), a espetacularização da notícia 
(Duarte e Debord). Para fins de análise foram estudados os modos de enunciação a 
partir das estratégias desenvolvidas por Rodrigues em relação ao discurso midiático: as 
estratégias de naturalização, o reforço, a compatibilização, a exacerbação dos 
diferendos e a visibilidade. Notou-se que o apresentador Facciole utiliza alguns artifícios 
singulares como ficar de pé, bater palmas, repetir as palavras, usar jargões, vincular a 
notícia com sua experiência individual. É por meio dessas estratégias que o SP no Ar 
se constitui num telejornal singular que possui um contrato de leitura marcado pela 
repetição, pelo uso de jargões, pela busca da aproximação e familiarização do receptor. 
Por fim, conclui-se que o telejornal possui marcas muito expressivas de seu enunciador 
principal. 
 
Palavras-chave 

Telejornal, enunciação, discurso midiático e campos sociais 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as estratégias de enunciação 

utilizadas pelo apresentador Luciano Facciole no telejornal São Paulo no Ar da Rede 

Record. Para a análise elegeu-se um corpus que abrange o período de dois a seis de 

novembro de 2009. A data foi escolhida aleatoriamente, já que o que se busca é uma 

análise das enunciações que o jornalista utiliza rotineiramente e não as referências a 

um caso em específico, em uma data determinada e restrita, por exemplo. 

O telejornal é considerado de veiculação local e abrange a cidade de São Paulo, 

mas é transmitido via satélite a quem possui antena parabólica. No caso de Santa 

Maria, o SP no ar pode ser assistido por quem sintoniza o canal sete, da emissora 

Record. 

A pesquisa é qualitativa, de caráter descritivo e analítico. Fez-se uso de técnicas 

de pesquisa como a observação, a descrição e análise dos enunciados e dos modos de 

enunciação do apresentador . Todas as informações trazidas e os enunciados 

analisados têm como base os dados da emissora divulgados no seu website 

institucional ou decorrem das gravações do telejornal (2 a 6 de novembro de 2009).  

Durante o desenvolvimento do trabalho, buscou-se contato com o jornalista 

Luciano Facciole através do link do programa dentro do website da emissora Record1, 

porém, todas as tentativas feitas foram sem sucesso. 

A monografia está subdividida em quatro capítulos. No capitulo 1 falamos de 

“campo e da natureza do discurso midiático”, no qual conceituamos, especialmente 

segundo Bourdieu (1997) que o campo, mais especificamente o midiático, é um campo 

de forças, onde o econômico é um dos que mais influencia na hora de determinadas 

escolhas. Para dar continuidade ao capítulo, falamos da natureza do campo midiático, 

especialmente com base em Esteves (1998). Atendendo as expectativas dessa nova 

forma de estruturação da sociedade, procuramos trabalhar a natureza e o processo de 

                                                 
1 (http://programas.rederecord.com.br/programas/spnoar/) 
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midiatização, onde se aborda a autonomia dos campos e a importância do campo 

midiático para a fragmentação dos demais campos sociais. 

O capitulo dois trata do processo de enunciação que são os modos de dizer e de 

falar de distintos enunciadores. Vai ser aprofundado esse conceito e outros 

relacionados especialmente a partir de Flores e Teixeira (2005), que compreendem o 

processo de enunciação como a atividade de “ultrapassar os limites da lingüística da 

língua”, isto é desvendar códigos implícitos em cada ato da fala. 

No capítulo três trabalhamos os conceitos acerca da televisão e da produção de 

sentidos, a visibilidade que essa mídia representa e dá para si e os demais campos. 

Ainda na sequência apresenta-se o formato específico que é o telejornal, seus 

conceitos e a espetacularização da notícia. 

No capítulo quarto faz-se a análise do objeto de estudo por meio de uma leitura 

das estratégias de enunciação do telejornal São Paulo no Ar, a partir das funções do 

discurso midiático definidas por Rodrigues (2002). Antes, porém, apresenta-se o 

telejornal e um breve histórico de seu apresentador.  

Não se pode dizer que a pesquisa se caracteriza estritamente como um estudo 

de caso, mas é, no entanto, o método que mais se assemelha ao estudo realizado, 

porque faz uso de técnicas como observação, descrição e análise das estratégias do 

discurso midiático. Foi realizada a análise de um caso específico, mas não foi possível 

abranger todos os elementos que o integram seja pela amplitude que representa, por 

questões de delimitação e por tratar de um estudo monográfico. 

Segundo Michel (2005, p. 55) a vantagem do método monográfico está na 

possibilidade de penetração da realidade social, o que pode ser observado no momento 

em que a partir de várias observações do telejornal, elegeu-se um período para formar 

o corpus de análise, partindo-se para um aprofundamento. 

Ainda com base no estudo monográfico conceituado por Michel (2005) faz-se 

uso das três fases citadas pela autora: a fase exploratória, na qual foi criado um plano 

de realização da pesquisa e a gravação do telejornal, delimitados os pontos críticos do 

objeto, como o que ele utiliza para enunciar suas falas e construir um contrato com seus 

receptores.  
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2 OS CAMPOS E A NATUREZA DO CAMPO MIDIÁTICO 

 

Vive-se em uma sociedade onde a geração de sentidos é produzida a cada 

segundo. Nesse turbilhão de gerações de sentidos produzidos pelas relações entre 

indivíduos de um mesmo campo ou de campos sociais distintos, a mídia é considerada 

uma impulsionadora desses vínculos.  

Antes de entrar na especificidade do campo midiático, convém esclarecer o 

sentido da expressão campo social. Para tal, discute-se o conceito a partir, 

principalmente, de dois autores, Rodrigues (1999) e Bourdieu (1997).  

 

2.1 O conceito de campo 

 

Segundo Rodrigues (1999, p. 18), “não devemos entender aqui o termo campo 

num sentido espacial, mas energético, à maneira da física, que fala de campo de forças 

para designar a tensão gerada pelo confronto entre pólos de sentido oposto”. É, 

portanto, num sentido de tensão que o autor utiliza a expressão campo social. 

 

Um campo social é o resultado ou o efeito de uma gênese, de um processo de 
autonomização secularizante bem sucedido, graças à aquisição da capacidade 
de impor, com legitimidade, regras que devem ser respeitadas num 
determinado domínio da experiência, baseadas numa indagação racional 
metodicamente conduzida (RODRIGUES, p.18). 

 

Com esse conceito o autor afirma, assim como Bourdieu (1997), que um campo 

social é um campo de forças, onde prevalecem os valores e vontades dos mais fortes, 

onde regras são baseadas em conceitos preestabelecidos, fazendo desta forma uma 

viagem ao tempo, e organizando a sociedade em campos sociais distintos, desde sua 

organização impulsionada pelo primeiro invento, até os dias atuais.  

Ainda, segundo Rodrigues (1999, p. 19), um campo social é: 

 

Uma instituição dotada de legitimidade indiscutível, publicamente reconhecida 
e respeitada pelo conjunto da sociedade, para criar, impor, manter, sancionar e 
restabelecer uma hierarquia de valores, assim como um conjunto de regras 
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adequadas ao respeito desses valores, num determinado domínio específico 
da experiência. 

 

Com isso, o autor reforça seu posicionamento de que um campo social é um 

espaço onde a sociedade se organiza de acordo com regras e valores impostos por 

aqueles que detêm o poder em determinado âmbito da experiência. Ele trabalha o 

conceito de campo social num sentido especifico da palavra, ou seja, estabelece que a 

sociedade como um todo se divide em campos, em decorrência do processo de 

secularização, onde agora quem detém o conhecimento sobre determinado âmbito da 

experiência é o especialista e não mais o sábio.  

O autor organiza essa sociedade de acordo com valores por ela estabelecidos, 

onde ela se organiza de acordo com os avanços tecnológicos e a importância do 

conhecimento em suas vidas. A tecnologia e o seu crescente desenvolvimento são as 

principais impulsionadoras para esse processo, em que a sociedade começa a se 

organizar em campos a partir da emergência desses novos fenômenos sociais. 

Esteves (1998) procura trabalhar o conceito de campo a partir do 

desenvolvimento da sociedade moderna. Neste contexto, o autor procura entrar na 

questão ética da mesma, trabalhando o conceito de campo também em decorrência do 

desenvolvimento de uma sociedade autônoma, onde existe a emergência de 

homogeneidade na estrutura dessa sociedade. Ou seja, nesse momento, entra o 

campo midiático como um fator determinante para o desenvolvimento dessa sociedade 

que se configura de um modo distinto.   

O autor procura trabalhar o conceito de campo de acordo com as necessidades e 

complexibilidades que o mundo moderno impõe. É com essa natureza simbólica que 

Esteves (1998) procura introduzir, dentro dos diferentes campos sociais, o midiático, 

objeto de reflexão do capítulo a seguir. 

 
2.2 A natureza do campo midiático e o processo de midiatização 

 

A autonomia dos campos faz emergir a necessidade de se criar um campo que 

possa continuar garantindo a conexão entre os diferentes campos. A “estrutura social 

deve também assegurar um fluxo regular entre esses mesmos campos; a autonomia 
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dos campos sociais não pode transformar-se no isolamento e fechamento de cada um 

dos campos sociais sobre si mesmo” (ESTEVES, 1998 p.143). 

Com essa afirmação, o autor legitima a importância da mídia na vida da 

sociedade moderna, dizendo que partir da abertura que o campo midiático proporciona 

é possível que diferentes campos sociais possam se relacionar um com os outros. É 

claro que essa função mais geral de mediação até é possível entre todos os campos 

sem que exista a necessidade de que o campo midiático esteja presente, mas somente 

no campo midiático essa “função” garante a sua existência. 

Esteves (1998, p.143) diz que “a função dos mecanismos de mediação é, 

precisamente, garantir a abertura dos campos sociais ao exterior, para que cada um 

deles se possa relacionar com os demais”. Ou seja, a mídia fortalece a existência do 

seu campo junto aos demais. Para o autor, todos os campos têm uma função de 

mediação, mas o midiático é o que desempenha com maior importância esse papel, 

pois ele se utiliza do discurso dos outros campos para que isso se desenvolva da 

melhor maneira. 

Como conceitua Esteves (1998, p. 144), a mídia “constitui-se (e reforça-se) como 

uma instância fundamental de moderação social, garantindo uma certa homogeneidade 

do tecido social – contrapondo, por conseguinte, à progressiva diferenciação e 

autonomização das unidades funcionais da sociedade”. 

Na sociedade em que vivemos hoje, o campo midiático desempenha um papel 

crucial, pois a sociedade se organiza conforme as delimitações criadas e legitimadas 

pela mídia.  

Assim como Bourdieu (1997), Esteves (1998) também acredita que em 

decorrência desse processo de globalização e homogeneização da sociedade, o campo 

midiático é dependente do campo econômico e de seus interesses. Cada vez mais, de 

acordo com o autor, “as funções de mediação dos campos sociais estão sujeitas a 

fortes condicionalismos e são objecto de sofisticadas estratégias manipulativas de 

apropriação por parte de interesses sociais divergentes” (ESTEVES, 1998 p. 145).  

Dessa forma, os campos sociais estão submetidos a uma certa manipulação dos 

interesses de cada instituição, onde assumem a forma pretendida de cada um, 

mudando e adequando o seu discurso de acordo com os seus interesses. 
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Segundo Bourdieu (1997) existe concorrência entre os campos, ou seja, aqueles 

de forças inferiores, quase não se sobressaem e por consequência disso se agrupam 

de acordo com sua posição.  

Outro fator determinante dessas forças é o campo econômico, a concorrência 

tanto entre jornais quanto entre emissoras é algo de suma importância, pois é ela quem 

delimita seu espaço no mercado. Diferente de outros campos, o campo midiático/ 

jornalístico é totalmente dependente do campo econômico, cedendo as suas pressões, 

e pressionando os demais campos, segundo seus próprios valores. “O campo 

jornalístico impõe sobre os diferentes campos de produção cultural um conjunto de 

efeitos que estão ligados, em sua forma eficácia, à sua estrutura própria” (BOURDIEU, 

1997, p.102).   

Para que se possa compreender as características do campo jornalístico, é 

preciso que se faça entender suas relações com o campo econômico, uma vez que eles 

estão diretamente ligados, e esse peso “comercial” é muito forte. O campo jornalístico 

se constituiu no século XIX, e decorre da disputa de diferentes jornais que ofereciam 

notícias sensacionalistas e que se propunham a fazer comentários, tornando-se desta 

forma distintos e de “mercados” diferentes. 

Para Bourdieu (1997, p.65), os jornalistas e, consequentemente, o campo do 

jornalismo:  

 

Deve sua importância no mundo social ao fato de que detêm um monopólio 
real sobre os instrumentos de produção e de difusão em grande escala da 
informação, e, através desses instrumentos, sobre o acesso dos simples 
cidadãos, mas também dos outros produtores culturais, cientistas, artistas, 
escritores, ao que se chama por vezes de espaço público. Isto é a grande 
difusão. 

 

O campo midiático, assim como o jornalístico que o integra, baseia-se em 

pressupostos e crenças compartilhadas. É um campo onde o enunciador determina o 

que é significante aparecer ou não. Isto, segundo o autor, é uma espécie de censura 

que os enunciadores exercem, captando e repassando apenas aquilo que para eles é 

importante, e que se tornará, desta forma, interessante ou não aos cidadãos. 

Para se legitimar nesse campo midiático, os outros campos sociais se submetem 

as suas regras para ter visibilidade e poder contatar com os outros. Segundo Bourdieu 
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(1997), o campo midiático gera concorrência, seja ela com os demais campos, seja ela 

consigo mesmo, que ocorre de uma emissora para outra, de um veículo televisivo, para 

um impresso, etc. 

O único campo que age sobre os demais, em favor ou contra é, ressalta Bourdieu 

(1997, p. 80-81), o campo midiático, ou especificamente o jornalístico: 

 

Penso então que atualmente todos os campos de produção cultural estão 
sujeitos às limitações estruturais do campo jornalístico, e não deste ou daquele 
jornalista, deste ou daquele diretor de emissora, eles próprios vencidos pelas 
forças do campo (...). O campo jornalístico age enquanto campo sobre os 
outros campos. 

 

Neste campo há muitos jogos de interesses, seja por mais audiência, uma maior 

abrangência ou por um nome no mercado. Para que isso se torne possível, cada vez 

mais a televisão se utiliza de jornais com características mais sensacionalistas, de 

matérias de grande repercussão, fazendo cobertura de grandes jogos, exemplifica 

Bourdieu (1997). Isso ocorre na expectativa de um melhor resultado, já que indicadores 

de audiência, como o Ibope, por exemplo, representam lucro. 

Deste modo, a centralidade midiática atrai os olhares de todos os campos, que 

procuram nela a possibilidade de obter reconhecimento mesmo que simbólico junto à 

sociedade. É o campo midiático que proporciona as relações entre os demais campos: 

ela é a mediadora, seja agendando um determinado assunto ou trazendo à tona para 

debate público questões dos outros campos sociais. 

Fausto Neto (2006) amplia essa visão refletindo sobre o processo de 

midiatização. O autor procura trabalhar dois pontos cruciais para delimitar o seu 

conceito de midiatização: o primeiro vem dos “resquícios da teoria da comunicação”, e o 

segundo parte do pressuposto que embora muito “trabalhado” (nomeado), é pouco 

problematizado. O autor conceitua midiatização como “emergente”, pois segundo ele 

existe necessidade por parte dos diversos campos sociais que assim sejam 

“nomeados”. O processo de midiatização já é uma decorrência dos processos e 

relações que resultam de diversos campos de conhecimento.  

Para o autor, a mídia é compreendida como prática social, já que seus 

mecanismos de estratégias estão diretamente ligados a lugares, ambientes, a uma 
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matriz social, o que ele denomina de “natureza sócio organizacional” (p.3). Segundo 

Fausto Neto, 2006, o paradigma das teorias comunicacionais de anos atrás era de afluir 

para uma homogeneização de uma sociedade tecnologicamente bem “informada’, mas 

o que acontece é que uma separação desse processo, onde ocorre m fenômenos que 

se caracterizam pela separação entre “estrutura de oferta”, e “apropriação dos sentidos” 

(p.3).  

Fausto Neto (2006, p. 3) cita Verón para contextualizar como esse fenômeno 

ocorre. 

 

A multiplicação, nas sociedades humanas, de suportes tecnológicos 
autônomos de comunicação (autônomos em relação dos atores individuais) 
que permitem a difusão das mesmas mensagens em toda a sociedade, tornam 
a sociedade mais complexa do que era quando esses suportes não existiam, 
ou só de maneira embrionária. Isto pode ser curioso. Pois, quanto mais 
midiatizada uma sociedade, tanto mais ela se complexifica. 

 

Ou seja, quanto mais tecnologia uma sociedade possui, mais mecanismos de 

“produção de sentidos” ela têm, uma vez que a tecnologia está diretamente ligada ao 

processo de midiatização dos diversos campos sociais. Dentro deste contexto de 

midiatização, o autor analisa a sociedade como um todo, onde, segundo ele, estabelece 

não laços sociais, mas ligações sócio-técnicas, “a sociabilidade dá lugar a 

informalidade” (Fausto Neto, 2006, p. 4).  

Vive-se em uma sociedade que necessita de um fluxo maior de informação, um 

círculo. Já não se pode pensar nela como um conjunto, existe a necessidade de novas 

formas de interação, “ao invés do ato social, a rede” (Fausto Neto, 2006, p.4): 

 

Mudam as relações pessoais e familiares. Terceiriza-se a função do autor, o 
próprio inconsciente, uma vez que “gens e memória” são também submetidos 
a softs e hards. E também a própria reflexibilidade, hoje transferida aos 
modernos narradores, os dispositivos midiáticos. Os processos de produção de 
significação dão lugar a novos métodos de operação de sentidos. 

 

Já não há mais batalhas com a igreja e sua moral, já que nesse momento damos 

lugar aos códigos, as suas significações, a subjetividade está implícita em tudo o que 
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se produz, “o ator social---narrador---já não seria mais intérprete, mas um operador de 

indicialidades, de conexões” (FAUSTO NETO, 2006, p.5). 

Segundo FAUSTO (2006, p. 5), a midiatização pode ser tanto uma categoria 

explicativa do tipo de sociedade em que vivemos, mas também fenômeno que 

apresenta, no interior, questões que remetem a sua complexidade, bem como 

determinados mecanismos do seu próprio funcionamento. 

No decorrer desta discussão, não se pode falar em midiatização sem falar no 

conceito ambíguo de campo, para isso Fausto Neto (2006, p.7) cita Rodrigues: “o 

campo dos mídia desempenha funções predominantemente simbólicas: assegura ao 

mesmo tempo, o funcionamento dos dispositivos de representações e reflete, como um 

espelho (grifo nosso), os diferentes domínios da experiência”.  

Ou seja, a mídia tem um poder de publicizar e de confrontar diferentes questões 

problematizadas por outros campos, mas na medida em que isso acontece também faz 

um papel “representativo”, veiculando algo que está fora do âmbito dos outros campos 

sociais. Fausto Neto (2006) define as diferentes posições da mídia como sendo uma 

capacidade “transposicional”, mas coloca ainda que a mesma sofre influências de 

outros campos e outros atores, ou seja, os meios não são “gestores isolados de 

operação de sentidos, mas pelo contrário estariam fortemente em interação com outras 

dinâmicas sócio-culturais” (p.8).  

Muito mais complexa e bem elaborada, a mídia deixa de ser uma “transportadora 

de significados”, para ser uma “fonte, um molde,” (um bios) para tal explicação Fausto 

Neto (2006, p. 9) cita Sodré:  

 

fato a afetação das formas de vida tradicionais por uma qualificação de 
natureza informacional--tecnologia societal, (...) cuja inclinação no sentido de 
configurar discursivamente o funcionamento social em função de vetores 
mercadológicos e tecnológicos é caracterizada por uma prevalência da forma 
sobre conteúdos semânticos. 

 

Entende-se que muito mais do que um processo comunicacional, a mídia é um 

“modo de organização”, uma estrutura que faz com que os diferentes campos se 

ajustem as suas múltiplas formas de organização social. O processo de midiatização vai 

além, pois faz com que não só a sociedade se organize de acordo com suas 
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“imposições” como organiza também todos os outros campos. Ou seja, outros campos 

se utilizam da mídia para se “promoverem”, para construírem suas estratégias de 

“discurso”, seus registros empíricos.  

Outro fator que afeta diretamente a sociedade é o “agendamento midiático”, que 

a trata da questão propriamente dita do “agendar”, deixar guardado, no nosso caso 

específico podemos citar os “telejornais”, que buscam vínculos com seus 

telespectadores por meio de contratos de leitura. Nesse processo de preagendamento, 

algo anteriormente pautado é agendado pela mídia, fazendo com que o receptor já 

espere determinada temática a ser abordada.  

Nesse trabalho, o conceito de contrato de leitura é compreendido, segundo 

Verón, (2003, p. 21), como “todo o produto midiático que seja algo mais que a aparição 

súbita e fugaz, repousa sobre um contrato (implícito, não formalizado)”, ou seja, 

indiretamente tudo o que é enunciado tem uma finalidade, mesmo que isto não esteja 

tão claro. 

Já não se pode mais tratar a mídia só como uma operadora e produtora de 

sentidos, ela vai muito além, pois, segundo Fausto Neto (2006) ela dá ênfase ao seu 

papel diante da mídia e se promove, fazendo uma auto-referência de sua posição. 

Nesse sentido, para o autor, a mídia está muito além de ser apenas uma mediadora, já 

que produz sentidos sobre si mesma e institui um novo modo de prática social.  

Dentro deste mesmo contexto, em que a mídia possui uma natureza “distinta”, ou 

seja, não só mediadora, mas influenciadora, como cita Gomes (2006, p. 113) que se 

refere à mídia como tendo um novo bios, ou seja, uma nova fórmula de fazer e se 

manter presente no “dia a dia” de cada indivíduo, “entende-se que muito mais do que 

uma tecno-interação, está surgindo um novo modo de ser no mundo representado pela 

mídia na sociedade”. Com isso Gomes afirma um novo modo de ser da midiatização, a 

mediação, como uma categoria, onde os telespectadores são participantes “ativos”, 

assumindo muitas vezes o papel não só de platéia, mas de um “ator substituto”. 

Enquanto meio eletrônico, a TV se utiliza de mecanismos próprios para se 

“promover” ou fazer sua própria mediação. Trata-se muitas vezes de um conjunto de 

signos, códigos, tanto na elaboração de seus discursos, como no modo de divulgação 

de suas imagens. Entender o processo de mediação não é algo fácil, trata-se como diz 
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Gomes, (2006, p. 12), permanecer em outra ambiência, compreendê-la é compreender 

o sentido de suas palavras, é a compreensão da própria realidade. 

Gomes, 2006, p. 125, nos diz que: 

 

Os pontos referenciais, necessários ao estabelecimento da identidade e do 
sentido de vida das pessoas, são fornecidos, na maioria das vezes, pela 
interpretação do mundo que é a feita por meio dos meios massivos. Os laços 
de solidariedade não mais se encontram na grande família patriarcal, nem na 
comunidade eclesial, muito menos nos laços afetivos da vizinhança. Ao 
contrário são tecidos pelos apresentadores televisão, ou de rádio que, através 
de seus programas, irmanam as pessoas em uma comunidade pelo ar. 

 

Ao enunciar esse conceito, Gomes (2006) deixa claro que a televisão passa a 

ser um ponto de encontro e de identificação das pessoas como o meio em que se vive, 

pois passa a ser um novo ambiente. Ou seja, se antes a rua era um ponto de encontro, 

hoje a televisão exerce esse papel, ligando pessoas de diferentes culturas a um mesmo 

mundo. No entanto, da mesma maneira com que ela liga as pessoas, ela também as 

exclui, ou seja, para que cada vez mais algo seja reconhecido é necessário que ele seja 

ligeiramente midiatizado. 

O campo midiático produz sentidos através do processo de enunciação, isto é, 

toda vez que ouvimos ou assistimos a um programa televisivo, ele está sendo 

direcionado a alguém, já que tudo que nele é viabilizado relações entre emissão e 

recepção o que não seria possível sem os processos de enunciação. 

Sem enunciação não existe discurso midiático, pois a mídia não tem como 

efetivar seus processos de produção de sentidos sem o ato discursivo. Esses serão os 

conceitos a serem detalhados no próximo capítulo. 
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3 O PROCESSO DE ENUNCIAÇÃO 

 

A enunciação trata dos modos de dizer e de enunciar algo em distintos contextos 

que abrangem vários sujeitos enunciadores. A enunciação é o mecanismo provedor de 

interação entre diferentes interlocutores.  

No processo de enunciação, os signos são elementos utilizados para 

composição de seus discursos. O processo de enunciação permite este tipo de troca, 

não só verbais como também gestuais, pois remete a diferentes linguagens. 

Segundo Flores e Teixeira (2005), tentar compreender o processo de enunciação 

é procurar transpor os limites da linguística da língua, isso para que seja possível 

discutir a linguagem que assume determinado sujeito. “As marcas de enunciação no 

enunciado têm a especificidade de remeter à instância em que tais enunciados são 

produzidos, fazendo irromper o sujeito da enunciação” (Flores e Teixeira, 2005 p. 12). 

Com relação ao conceito de linguística entende-se que é uma maneira de 

unificar a diversidade teórica existente com relação à língua, isto em se tratando de 

irregularidades e subversões, como referem os autores Flores e Teixeira, 2005 p.12. A 

linguística busca formalizar, unificar, seu objeto que é a língua. No processo de 

enunciação, falar da linguística é tentar explicar os processos pelos quais se dirige um 

determinado enunciado. 

Tratar a língua sem compreender seu contexto para Dillinger, citado por Flores e 

Teixeira (2005 p. 13), é como dizer que ela é um sistema de sons, um conjunto de 

frases e até mesmo um sistema de signos. No processo de linguística da enunciação, a 

língua passa a ser fator determinante para o entendimento e realização do processo. 

Para Jakobson, também citado pelos autores, entender quem é o sujeito capaz de falar 

e ter diferentes atitudes com relação a diversos aspectos da mensagem é uma das 

questões primordiais pelas quais é necessário se entender o processo de linguística da 

enunciação. Bühler, citado por Flores e Teixeira (2005, p. 22), se distingue de Jakobson 

ao considerar, ao lado da representação (aspecto intelectual da linguagem), um 

aspecto não intelectual da linguagem, dividido em um esforço de chamar a atenção do 

ouvinte e um modo de dar vazão ao mundo íntimo emocional do falante. Representação 
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e apelo são as questões implícitas nesse processo. Para Bühler, a linguagem é um 

modo de atividade do espírito humano.  

Bally, citado por Flores e Teixeira (2005, p. 17), diz que: 

 

Se a língua é o acervo dos signos e das relações entre os signos, enquanto 
todos os indivíduos lhes atribuem os mesmos valores, a fala é o funcionamento 
desses signos, e de suas relações para expressar o pensamento individual: é a 
língua em ação, a língua realizada. 

 

Entende-se a partir desse conceito que signos são mensagens implícitas nas 

falas do enunciador, uma vez que assim como Bühler, Bally também concorda que no 

processo de enunciação, cada enunciador tem suas marcas, seus pontos de 

afetividade, subjetividade, passados nessa linguagem, ou seja, tudo isto está inscrito na 

língua, em especial na “língua falada” (Flores e Teixeira, 2005 p.23). 

É preciso traçar um paralelo entre linguística da enunciação e análise do 

discurso. Para isso, é necessário que se faça entender os códigos que estão implícitos 

em determinadas falas, até mesmo por que todo o discurso tem como objetivo causar 

um sentido no outro. 

Segundo Rodrigues (1994 p. 141): 

 

O destinatário ou alocutário de uma mensagem reconhece a intenção do 
locutor e identifica o objecto para que sua mensagem remete, graças à 
existência de um código que determina as correspondências entre os signos 
trocados, os objectos e as significações para que estes signos remetem, 
código que tanto o locutor como o alocutário dominam e possuem em comum. 

 

Para Rodrigues (1994), a comunicação é um processo de códigos e 

descodificação, que são realizados de acordo com as necessidades e regras sintáticas 

e semânticas dos interlocutores. 

Compreender o processo de enunciação é uma das maneiras de se fazer 

entender o funcionamento dos meios de comunicação. De acordo com Rodrigues 

(1994, p. 148) “a enunciação é um processo em que intervêm dispositivos que se 

destinam a ancorar os discursos proferidos a um determinado contexto da palavra que 

se joga no espaço de interlocução”. Com isso, entende-se que para a compreensão no 
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processo comunicacional é necessário que exista um emprego comum nos códigos 

utilizados entre os interlocutores, evidentemente que isso se tratando de linguagem 

verbal, até mesmo porque na comunicação não verbal, como mímicas ou gestos, por 

exemplo, o processo comunicacional depende da existência de um “sistema 

relativamente codificado de signos” (Rodrigues, 1994 p. 48). Pois de nada adianta 

proferir um discurso se o receptor não é capaz de interpretá-lo. 

No entanto, o que segundo Rodrigues (1994 p. 145) torna possível essa 

problemática na abordagem da pragmática da comunicação “é o fato de o sentido ser, 

ao contrário da significação, não da ordem do dito, daquilo que é explicitamente 

pronunciado, mas da ordem daquilo que é pressuposto”. Ou seja, compreender o que 

se pronuncia e o que isto quer dizer, ou então o que isto causa, é compreender o 

processo de enunciação. É neste contexto que entra o uso dos signos, colocando entre 

“parênteses” o sentido do próprio processo de enunciação, pois segundo Rodrigues 

(1994, p. 145), inspirado na linguística saussuriana, “em nome de um ideal de 

objectivação metodológico, restringe o seu objecto de estudo ao domínio da 

significação dos signos que integram os enunciados”, pois na medida em que o 

“locutor” profere um discurso e deseja que o “alocutário” interprete de uma ou outra 

maneira, para que ele se faça entender, basta apenas que ele substitua o seu 

enunciado por um dispositivo que se encaixe ao que ele desejar remeter. 

No processo de enunciação, a memória é um mecanismo utilizado. Rodrigues 

(1994, p. 146) fala no “saber acumulado”. Ele explica que a bagagem que acumulamos 

durante os anos de experiência são postas em prática na hora de proferir os 

enunciados, isso tanto para que nos façamos compreender, quanto para que possamos 

compreender o outro. “A capacidade para o fazer é proporcional ao nível da experiência 

que possuem em comum”. No entanto, não se pode pensar que essa troca é estática, já 

que todo o processo comunicacional proporciona um “alargamento” nos horizontes de 

quem realiza essas trocas, o que o Rodrigues (2005, p. 147) chama de “mundo de 

referências do sentido partilhado”.  

Os telejornais, por exemplo, destinam-se a um reconhecimento universal, ou 

seja, tem discursos “padrões”, para um público variável, independente de suas 

experiências, ou opiniões. São compostos para se fazerem entender, seus enunciados 
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são muitas vezes subjetivos, mascarados por códigos e signos, mas sempre são 

compreendidos por aqueles que os assistem.  

Rodrigues (1994, p. 150) diz que 

  

Institui o mundo próprio de discurso, conferindo-lhe uma autêntica força 
ilocutória. Sem explicitar verbalmente, faz com que, tanto jornalistas como os 
telespectadores, atribuam sem equívocos a um discurso próprio e claramente 
delimitado, uma natureza factual, universal e indiscutível.  

 

Diferente do pensamento saussureano, em que os signos e a língua formam um 

conjunto e, portanto, segundo Bally, citado por Flores e Teixeira (2005, p. 17) “a fala é o 

funcionamento desses signos e de suas relações para expressar o pensamento 

individual: é a língua em ação, a língua realizada”. Bakhtin defende uma forma e um 

uso para a constituição dos processos de sentidos, ou seja, ele estuda os “fenômenos 

linguísticos”, como eventos renovados em que o locutor interage com o que ele chama 

de “vozes sociais” (FLORES e TEIXEIRA, 2005, p. 45), ou seja, o diálogo, a troca de 

informações. Martins, também citado pelos autores, fala da relação de reconhecimento: 

a comunicação, entendimento de uma relação de alteralidade, em que o eu se constitui 

pelo reconhecimento do tu (Flores e Teixeira, 2005, p.46), onde o enunciador 

subjetivamente produz seu discurso de maneira clara para reconhecimento do outro. 

Segundo Flores e Teixeira (2005), Bakhtin fundamenta suas investigações em 

quase todas as áreas em que se desenvolve algum tipo de reflexão. É neste ponto que 

entra a principal diferença entre Bakhtin e o modo de pensar de Saussure. Saussure 

tenta definir a linguística como uma área própria, procurando “afastá-la” de áreas que 

também se ocupam da linguagem, já Bakhtin busca o “objeto real”, “o que ele chama de 

filosofia da linguagem” (Flores e Teixeira, 2005, p. 47).  

 Bakhtin dá à teoria da enunciação o nome de objetivismo abstrato, pois para ele 

o que é importante neste processo de enunciação são os sistemas de regularidades, 

gramaticais e lexicais, que garantem a unidade da língua. Segundo o autor, esse 

objetivismo “somente admite o ato individual de criação quando ligado a um sistema 

linguístico imutável, em um dado momento histórico e supra-individual” (Flores Teixeira, 

2005, p. 48), obedecendo persistentemente a um princípio. 

Segundo Bakhtin citado pelos autores: 
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Existe, pois, um fosso que separa a história do sistema linguístico [...] da 
abordagem não histórica, sincrônica. Trata-se de uma noção de língua que 
considera a convencionalidade e a arbitrariedade do sistema linguístico sem 
referência do signo a realidade ou ao indivíduo (FLORES e TEIXEIRA, 2005, p. 
48) 

 

Com esse conceito, Bakhtin explica que os signos são apenas elementos que 

ajudam no entendimento, mas que sem a utilização correta do sistema linguístico, ele 

não considera a língua imutável. No decorrer de suas reflexões, Bakhtin, citado por 

Flores e Teixeira (2005, p.48), fala da língua como um complemento imerso na 

realidade em que vivemos. Para ele “a língua imersa na realidade enunciativa concreta, 

servindo aos propostos comunicacionais do locutor”, ou seja, não importa sua forma 

linguística, mas o contexto em que ela está inserida. 

Em relação ao contexto, Bakhtin concebe que todo processo de enunciação está 

impregnado “de conteúdo ideológico, e a separação, mesmo que apenas no plano 

teórico, entre língua e o conteúdo não se justifica, visto que não encontra base teórica e 

empírica precisa” (FLORES e TEIXEIRA, 2005, p. 49).  

Esse conceito só reafirma com clareza os pensamentos dos autores, que 

consideram a língua um sistema sincrônico em transformação e que deve ser 

compreendida em seu contexto e não apenas restrita ao seu conteúdo.  

Por ser uma mídia televisiva, o telejornal São Paulo no Ar se utiliza de frases 

curtas e claras para atingir seus receptores. O apresentador enuncia seu discurso de 

forma que pode ser definido como sensacionalista, pois a notícia é quase sempre 

encenada e as temáticas por ele abordadas quase sempre predominam tragédias, 

escândalos, sendo de cunho policial. 

Por fazer parte da vida cotidiana de milhões de pessoas, a televisão se tornou 

não só um veículo de encenação como também uma grande enunciadora. grande 

enunciadora. A televisão é um dispositivo de enunciação que abrange vários sujeitos 

enunciadores que falam em nome de uma instituição, no caso do objeto, da Record. 

Tudo que nela é veiculado possui grande repercussão. Para que se tenha um melhor 

entendimento sobre o conceito de televisão, o formato de seus programas e processos 

enunciativos é necessário que se aprofunde alguns conceitos como de 

sensacionalismo, telejornal e espetacularização da notícia. 
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4 TELEVISÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

O processo evolutivo da televisão é bastante grande. Hoje já podemos 

acompanhar os acontecimentos do mundo em tempo real. Até os anos 50, a televisão 

era pouco presente no cotidiano do povo, e o jornalismo era desvinculado desse meio. 

De acordo com Bourdieu (1997), os anos passam e a TV é hoje detentora de uma 

autonomia, tanto de poder econômico, quanto político e social. Tudo que nela é 

vinculada ganha espaço e notoriedade; é um campo de forças, onde as leis são ditadas 

por ela.  

Nesse entrelaçamento de forças, sejam elas somadas ou diminuídas para se 

manter em evidência, é necessário que regras sejam estabelecidas. Mas, neste campo, 

elas são duras, pois para ser o melhor, é preciso estar à frente, correr atrás da grande 

matéria, do furo, da melhor imagem e, assim sucessivamente, o grande problema é 

que, às vezes, não se está preparado para isso e é nessas horas que os problemas 

surgem.  

A televisão, em seu horário nobre, das 20h, segundo BOURDIEU (1997), p.62, “é 

capaz de reunir em uma noite diante do telejornal mais pessoas que todos os jornais 

franceses da manhã e da noite reunidos”, o que mostra que seu poder é notório e é 

necessário que seja utilizado com responsabilidade, já que toda enunciação produz 

distintos sentidos.  

Neste campo social, “Constrói-se o objeto de acordo com as categorias de 

percepção do receptor” (BOURDIEU, 1997, p. 63). Dentro deste contexto, a televisão 

passa a ser uma ditadora, nos termos do autor, onde jornalistas, e todos os outros 

enunciadores passam a ser “diretores de consciência”. 

Para se ter uma ideia, a mídia televisiva é tão forte, que um assunto só passa a 

ter total visibilidade depois de ser tematizado por ela. Uma mesma matéria em um jornal 

impresso, por exemplo, só repercute de forma mais abrangente depois de exposto na 

mídia televisiva (BOURDIEU, 1997). “Os efeitos que a televisão produz no campo 
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jornalístico e, através dele, em todos os outros campos de produção cultural, são 

incomparavelmente mais importantes, em sua intensidade e amplitude” (1997, p.102). 

Segundo Eco (2003) p. 182 atualmente vivemos na época da Neotelevisão, onde 

a multiplicação de canais, e uma nova gama de “parafernálias eletrônicas”, nos fazem 

seguir a risca seus padrões. Mas essa é uma troca mútua, pois, para não sofrer com a 

substituição, a mídia também procura entender o público, fazendo desta forma com que 

sua programação varie de acordo com o que se imagina que a recepção deseja.  

Dentro desse padrão, os programas televisivos se dividem em dois grupos: 

programas de informação, nos quais os enunciados vão além da vontade midiática, isto 

é programas jornalísticos, políticos, culturais, esportivos, de assuntos do cotidiano. 

Nesse tipo de programa, segundo Eco, (2003, p.183) “o público espera que a tevê 

cumpra com seu papel, dizendo a verdade, dizendo-a segundo critérios de relevância e 

proporção, separando informação de comentário”, e os programas fantasia e ficção, 

que são os chamados espetáculos sejam telenovelas, programas humorísticos, filmes, 

entre outros. Nesse segmento, segundo o autor, o público aceita a “brincadeira”, ou 

seja, eles entram nas histórias, se envolvem mesmo sabendo que são apenas ficção; 

no entanto, em programas deste tipo se admite que veicule artifícios que têm intenção 

de afirmar os princípios morais, religiosos e políticos. 

Para Eco, (2003, p. 185) “a diferença entre esses dois tipos de programa está 

nos modos pelos quais os órgãos de controle parlamentar, a imprensa, os partidos 

políticos movem as críticas à tevê.” Para o autor, vigora uma opinião enraizada de que 

os programas de informação têm relevância política, e os de ficção relevância cultural. 

Dentro dessa divisão existem aqueles que falam olhando para a câmera, e os 

que não olham para ela, ou seja, os que interpretam. No entanto, deve-se considerar 

duas situações, segundo o autor 2003, p. 186: 

 

os que não olham para a telecâmara estão fazendo algo que se considera (ou 
que se finge considerar) que aconteceria mesmo que a televisão não existisse, 
enquanto, no caso contrário, quem olha para a telecâmara estaria sublinhando 
o fato de que a tevê existe e que seu discurso “acontece” justamente por que a 
televisão existe. 
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Contudo, conclui-se que, as diferenças entre informação e espetáculo diminuem 

no sentido que cada vez mais diretores de informação ou de espetáculos fazem com 

que as intenções sejam passadas de uma forma tão natural quanto se as câmeras não 

estivessem presentes. Neste caso, a televisão parece desaparecer como uma 

enunciadora, mas sem segundo o autor (p. 187) “enganar o público, o qual sabe muito 

bem que a televisão está presente e está inclusive consciente do fato de que aquilo que 

vê (real e fictício) acontece bastante graças ao canal televisivo”. 

Eco, 2003 p. 192, nos diz que: 

 

A relação de verdade factual sobre a qual repousava a dicotomia entre 
programas de informação e programas de ficção entra em crise e tende cada 
vez mais a envolver a televisão em seu conjunto, transformando-a de um 
veículo de fatos (considerado neutro) em um aparato para a produção de fatos, 
de espelho da realidade e em produtor da realidade. 

 

Se na paleotevê existiam aparatos que ficavam escondidos do público para que 

a tevê pudesse veicular só o que desejava, ou então não assustar o público, atualmente 

ela existe para afirmar que, se veicula algo é verdadeiro, e que se, às vezes, nos 

deparamos dando aquele ‘boa noite” para a jornalista que nos dá “tchau”, é porque de 

verdade aquilo existe. 

Segundo Eco p.2003, a televisão não nos mostra mais eventos, ou seja, fatos 

que aconteceriam por conta própria, independente da tevê estar ou não ali, ela nos 

mostra algo muitas vezes encenado, ou seja, mesmo que algo aconteça em 

determinado momento numa rua, por exemplo, em que existe uma câmera de TV 

posicionada. Só o fato de ela (TV) ter escolhido aquele local e aquela rua, já é uma 

forma de construção, isto por que segundo Eco, (2003, p. 195) “desde os primórdios da 

tevê percebe-se que também as transmissões ao vivo pressupõem uma escolha, uma 

manipulação”. Quaisquer acontecimentos transmitidos ao vivo passam por processos 

de interpretação e de produção da parte de quem os transmite.  

Tudo isso, segundo o autor, o fato de ser filmado dá visibilidade tanto para quem 

aparece, quanto para quem transmite essa informação. Um exemplo disto dado por 

Eco, (2003, p. 195) é a mudança das antigas bolas de futebol em couro que eram 

mostradas antigamente. As atuais são xadrez, o destaque das camisetas dos jogadores 
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com as logo de seus patrocinadores, se antes essas eram pequenas, hoje são cada vez 

maiores, tudo porque a marca veiculada nela aparecerá na tevê, dando-lhe visibilidade. 

Outro exemplo de encenação de rituais são as missas papais realizadas para grandes 

públicos, em que a visibilidade que se dá a elas, com certeza não seria a mesma se 

não houvesse essa veiculação ‘ao vivo’ por parte da televisão  

Um bom parâmetro para mostrar a diferença entre o mundo anti e o mundo pós 

tevê é a comparação entre a paleotevê e a neo, pois se em uma procurava-se mostrar 

o mundo como um todo, como algo gigante, por outro lado, a outra busca a 

aproximação do real.  

Para Eco (2003, p. 201):  

 

A neotevê, particularmente aquela independente, explora a fundo o 
masoquismo do espectador. O apresentador faz a tranquilas donas de casa 
certas perguntas que deveriam envergonhá-las terrivelmente, mas elas topam 
a brincadeira e, entre enrubescimentos falsos (ou verdadeiros), portam-se 
como tantas putinhas. Enquanto ele descreve a personagem, a telecâmara  
focaliza o rosto do rosto de um espectador que nesse momento vê um vídeo 
em sua cabeça.  

 

A neotelevisão busca a encenação, a dona de casa bem sucedida, como 

exemplifica o autor, que tem muitas atividades fora, que vai à academia, que responde 

perguntas sem medo de represálias, tudo isso se dá devido a esses avanços 

tecnológicos e aos padrões que a mídia impõe. 

Casetti e Odin apud Verón (2003, p.19) compreendem que a “neotelevisão 

implica numa mudança o modelo relacional”, ou seja, ela muda completamente a 

estrutura das pessoas e do mundo em que elas vivem. Ainda segundo o autor, a 

neotelevisão “impõe” novos pontos de vista: se na paleotelevisão o contrato entre 

emissor - receptor era estritamente pedagógico, “os espectadores são uma espécie de 

grande sala de aula e os profissionais da televisão, os professores” (p.19), a 

neotelevisão os torna mais próximos, dando-lhes a oportunidade de intervir, e desta 

forma podem expressar seus desejos e preferências, seja via telefone, e-mail, cartas 

etc. 

A neotelevisão abre espaço para o que os autores chamam de talk-shows e 

jogos, e a televisão passa a ser um espaço de conversas, onde a vida cotidiana das 
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pessoas é a referência. Os programas misturam os gêneros e são montados cada vez 

mais de forma fragmentada. Atualmente um programa faz referência ao outro, os 

noticiários não trazem mais só as noticias de utilidade para todos, já que eles 

antecipam a programação como uma espécie de chamada, em que convidam 

indiretamente o público e assistir o que passará a seguir.  

Segundo Verón (2003, p. 20), citando novamente Casetti e Odin, a neotelevisão 

não estipula contratos; ela, no entanto, convida “os espectadores a efetuar o mesmo 

conjunto estruturado de operações de produção de sentido e de afetos que tem sido 

mobilizado no espaço da realização”, o que eles chamam de “terceiro simbolizante”, 

que nada mais é do que interpretar os sinais, estudar e compreender os signos, como 

estuda Pierce, por exemplo, na produção de sentidos.  

Casetti e Odin apud Verón (2003, p.20): “passar da paleotelevisão à neotelevisão 

é passar de um funcionamento em termos de contrato de comunicação para 

funcionamento em termos de contato”. Essa estratégia de contato é utilizada por vários 

programas de televisão. Criar e manter um vínculo emocional e de aproximação com o 

público é o que faz o jornalista Luciano Facciole, do São Paulo no AR, quando, por 

exemplo, de maneira direta e clara faz comparações de sua vida pessoal e cotidiana, 

com a vida de quem o assiste.  

O jornalista se “utiliza” de argumentos e situações vividas por outras pessoas 

como forma de ligação entre os receptores e o telejornal. Os jargões e a forma como se 

refere a sua família e a referências diretas aos telespectadores são apenas alguns dos 

“clichês” por ele utilizados. É justamente por meio dessa aproximação que o 

apresentador busca o contato; assim como dizem Cassetti e Odin, não é mais só um 

“contrato”, mas um “contato”. 

Entretanto, o fato de a televisão fazer uso da estratégia de contato não a 

restringe de continuar estabelecendo um contrato com o seu telespectador. É o que 

ressalta Verón (2003, p. 21), pois ressalta que toda produção midiática pressupõe um 

contrato: 

 

O fato de não gostarmos de um contrato de comunicação não é a razão para 
afirmar que ele não existe: todo o produto mediático que seja algo mais que a 
aparição súbita e fugaz, repousa sobre um contrato (implícito, não 
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formalizado), que expressa a articulação, mais ou menos estável, entre oferta e 
demanda. 

 

A comunicação é algo que pode estar presente e, às vezes, não, pois ela é algo 

que faz parte do cotidiano das pessoas, tanto isto é verdade, que nos países 

industrializados a televisão exerceu papel fundamental de “unificadora coletiva”, ou 

seja, abriu portas para a sociedade do consumo.  

Com relação a um contexto histórico, a televisão divide-se em dois momentos: 

dos anos 50 aos anos 70 exerce seu papel dentro de um contexto histórico-social, era 

uma televisão “de massa” onde o mundo era construído a partir de uma localização 

nacional. O regime monopolista dos países era que ditava suas ideias e servia como 

uma espécie de ditadora de um “estado-nação”, veiculando estritamente a programação 

imposta pelo estado.   

A segunda fase, a partir dos anos 80, caracteriza-se pela televisão como uma 

instituição independente. Ela deixa de ser privada e comercial, e se estende do início 

dos anos 80 até o final do século e do milênio. A televisão volta à situação inicial, como 

já foi citado, trazendo a emergência da interiorização, os talk-shows, os jogos, as 

chamadas. Neste ponto, a televisão entra como uma autorrefenciadora, e é neste 

momento, em que entram novas estratégias enunciativas.  

Segundo Duarte (2004, p.8) “em um tempo em que os pedagogos se ressentem 

da necessidade de ensinar para as crianças a linguagem da imagem, é, pois, chegada 

a hora de conceder à televisão o papel que ela exerce na educação”. Com isso, a 

autora nos ressalta que desde os primórdios aprendemos a lidar com esse tipo de 

linguagem, implícita ou não, pois ela não está distante de nosso cotidiano. Cada vez 

mais nos deparamos com algo que conhecemos e a linguagem televisiva está cada vez 

mais “contida” em nossa vida diária. É que Cassetti e Odin apud Verón (2003) 

conceituam com relação aos termos de contato, em que a sociedade se organiza de 

acordo com a “imposição” da mídia. 

Duarte (2004, p. 11), nos diz que: 

 

Converter o mundo em acontecimentos acessíveis ao cotidiano planetário, a 
televisão não só pauta o que é realidade como a reduz ao discurso, manifesto 
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em textos que se constroem na inter-relação de diferentes sistemas 
intersemióticos e intermidiáticos.  

 

Ou seja, a televisão transforma o cotidiano em signos visuais e textos 

enunciados por quem apresentam essas imagens, “casando”, o que se vê com o que se 

explica. Segundo a autora, compreender o processo comunicativo televisivo é 

compreender a comunicação humana pela mídia televisiva.  

Para Duarte (2004, p. 12), “Trata-se de um processo bastante complexo que 

comporta instâncias de produção e recepção com os respectivos sujeitos envolvidos e 

os entornos amplos e restritos que as enformam; os meios técnicos de produção, 

circulação e consumo das mensagens”. Com isso, entende-se que muito mais do que 

“consumir” determinada informação, cada pessoa se deixa envolver de uma maneira 

distinta, pois é um processo singular. 

A mídia televisiva é tão impactante e representa proporções tão gigantescas 

sobre a população que fica suscetível a se tornar um palco de espetáculo. Prova disso 

foram os atentados do 11 de setembro, que segundo a autora, tiveram um tempo de 

quinze minutos cronometrados entre a colisão de um avião e outro nas torres gêmeas. 

Essa estratégia por parte de quem atacava, segundo ela, foi utilizada para que as 

equipes de reportagem tivessem a possibilidade de se deslocarem até o local.  

Neste caso em específico, não existia a necessidade de “tratamento da matéria 

informativa” (2004,P.16), ou seja, a transformação do fato em notícia, até mesmo por 

que era algo insólito, “o real não precisava ser restituído: ele se dava por completo na e 

para a televisão”. De acordo com Duarte (2004, p. 16), os “silêncios, a ausência de 

interpretações nos momentos que se seguiram ao desmoronamento das torres 

funcionaram como estratégia de oferta de verdade e autenticidade a telespectadores 

ávidos por informações”.  

Nesse caso, por algum tempo, a televisão perdeu a autoria da “produção de 

espetáculo”, título dado pela autora, para se tornar uma “mediadora” entre terroristas e 

o governo americano. Essa situação é referida para explicar que quem planejou os 

ataques o fez conhecendo as estratégias utilizadas pela mídia, o que já remete a um 

processo de midiatização dessa sociedade, como já discutido a partir de Gomes (2006) 

e Fausto Neto (2006), uma vez que nos dias em que seguiram os ataques a 
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programação ficou a mercê, fazendo uso de repetições de cenas em telejornais e todos 

os outros tipos de programas televisivos. Estratégias essas que são utilizadas 

diariamente no meio televisivo, porém não tão explicitas. 

Um pouco distante de outros países mais desenvolvidos, no Brasil a televisão 

apareceu nos anos 50, como uma empresa de caráter privado e comercial. Atualmente, 

cinquenta anos depois de sua aparição, é um “bem” compartilhado por milhões de 

brasileiros e para muitos é o único meio de entretenimento, cultura e informação. 

Justamente por esse motivo a televisão virou um palco, em que a audiência é quem 

define o rumo da programação. Seu valor informativo, cultural e pedagógico passou, 

segundo a autora, a ser valores secundários: “telecursos são exibidos em horários que 

a população dorme”, constata Duarte (2004, p.17). 

“As mídias são um mercado de oferta de discursos a sociedade, pois os 

processos comunicativos midiáticos se materializam em textos”, Duarte, (2004, p.19). 

Nesse sentido, entende-se que, de acordo com o que o público deseja saber e assistir, 

a mídia molda-se em forma de texto e imagens para satisfazer a essa necessidade. 

Ainda com relação aos textos televisivos, Duarte (2004, p. 22) nos diz que: 

 

Normalmente, o conteúdo de textos midiáticos --- fílmicos, televisivos, 
videográficos --- expressa-se simultaneamente através de diferentes tipos de 
linguagens sonoras e visuais, articuladas em função dos modos de contar a 
narrativa, adequando-se às estratégias discursivas e mecanismos expressivos 
apropriados a mídia empregada, selecionados dentre um arsenal de 
procedimentos disponíveis com vistas a impor ao receptor sua interpretação 
dos acontecimentos representados. 

 

Entramos aqui novamente na questão de que cada meio constrói discursos 

acerca daquilo que deseja mostrar, e é claro que o faz sobre o seu ponto de vista, 

cabendo a quem assiste fazer as suas próprias interpretações. Nesse caso, isso pode 

ser feito de forma implícita ou explicita, como faz o apresentador Luciano Facciole no 

telejornal São Paulo no Ar. O jornalista critica quem julga necessário, refere sua vida 

pessoal e relaciona com o cotidiano das pessoas e depois de maneira discreta e sutil 

deixa que o público faça suas escolhas e interpretações. 

Sobre isso, Duarte (2004, p. 23) diz que “Trata-se de uma grade cultural de 

leitura do mundo, sustentada por relações de pressuposição e implicatura - há 
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coerência entre qualificação, ação e sanção – pautadas por uma lógica que diz de 

causas e consequências, de meios e fins, etc”. Sobre o processo de enunciação 

televisivo, vale ressaltar que há, então, marcas sígnicas – que seriam as 

pressuposições - no texto para reconstruir um fato, e o segundo – a implicatura - dota 

de sentidos o texto que recebemos. A primeira questão trabalha os limites do texto; 

trata a enunciação como uma pressuposição indiscutível de um dado enunciado, e a 

segunda traça limites entre o texto e o seu contexto. 

Como já foi referido acerca do conceito de campo e, especificamente do campo 

midiático, a televisão, assim como as demais mídias, possui regras específicas. 

Segundo Elizabeth (2004, p. 30), “ninguém entra no processo comunicativo televisivo 

como enunciador se não satisfazer certas exigências e se não estiver qualificado para 

entrar no jogo: assim poucos podem ser enunciadores do discurso televisivo, embora 

não haja restrições para os enunciatários”.  

Desta maneira, pode-se perceber a existência de um contrato de leitura, como 

conceitua Verón (2003) e que Duarte (2004) nomeia como “contrato comunicativo 

tácito”, ou seja, uma relação de caráter não “consciente” entre enunciadores e 

receptores. Entramos mais uma vez em um ponto crucial do estudo, o que nos mostra, 

segundo a autora, a semelhança entre a estrutura da comunicação humana e a do jogo, 

ou seja, a convicção de uma produção de sentidos, isto é, produzida para alguém.  

A autora diz que nenhum processo comunicativo é inocente, uma vez que ao 

tentar convencer alguém de que o que se veicula é verdadeiro, nos utilizamos de um 

jogo de manipulação e persuasão, cujas dimensões são impostas de maneira a não ser 

percebidas pelo interlocutor. Um exemplo deste tipo de estratégia é falar ou mostrar a 

produção de um determinado programa, como uma maneira de autorreferencialidade, 

ou seja, algo que não se quer mostrar, mas se acaba mostrando, como uma tentativa 

de provar a veracidade do que se mostra.  

Trata-se de uma questão de identidade do programa. Duarte (2004, p. 35) fala 

que:  

 

Em programas ditos informativos e outros - telejornais, reportagens, 
documentários, talk shows, entrevistas – a televisão convoca atores sócias aos 
quais destina papéis discursivos – âncoras, apresentadores, repórteres e 



 33 

mesmo participantes de jogos. Apenas, nesse caso, eles não podem nem 
devem perder sua identidade enquanto atores sociais, pois ela é estratégica: 
dela dependem os efeitos de sentido a serem produzidos.  

 
Então, ao fazer isso, ela viabiliza que o discurso enunciado por determinada 

pessoa seja verdadeiro. Esse é o caso dos discursos entre apresentador e platéia, 

apresentador e entrevistado, apresentador e telespectador, etc. 

A autora conceitua como “categorias racionalizáveis”, (2004, p. 39) que nada 

mais são do que as resoluções, decisões que interferem na escolhas discursivas de um 

programa, que por sua vez englobam razões e causas distintas como economia, 

tecnologia, pedagogia, interferem diretamente nos atos comunicacionais propostos pela 

tevê, ou seja, reagem diretamente sobre aqueles que assistem um ou outro programa. 

Segundo Duarte (2004, p.40): 

 

A mídia televisiva como suporte organizacional que é procura integrar essas 
diferentes lógicas, algumas delas constantes, tais como a economia (...); a 
tecnologia (...); e a discursiva, que trata da maneira como os produtos 
televisivos que são discursivos, se estruturam, enformam as linguagens de que 
se utilizam para sua expressão de maneira a construir representações e a 
exprimir os valores subjacentes às práticas sociais que privilegiam, criando e 
manipulando signos e assim produzindo sentidos.  

 

Nesse contexto, a televisão é um veículo que quer e precisa ser assistido e, por 

este motivo, deve conquistar e manter a audiência, pois é disto que depende a sua 

sobrevivência enquanto produto midiático, pois os chamados “atos comunicativos” têm 

objetivo de corresponder ao interesse de quem os assiste. Para que esta troca 

aconteça, é necessário que a tevê imponha a sua programação, para isso recorre às 

estratégias que a autora chama de procedimentos de imposição, exposição, 

indisposição e disposição de sua produção.  

Para especificar melhor esses processos de troca é necessário que se faça 

entender cada uma destas questões. Os procedimentos de imposição correspondem a 

todas as iniciativas que a emissora têm na direção de exibir ou excluir algum produto; já 

os procedimentos de disposição dizem respeito às estratégias empregadas pela 

emissora de investir ou não em algum produto. Ou seja, quando a mídia não está 

segura com relação a algum produto, os procedimentos de indisposição são as 



 34 

estratégias adotadas quando a tevê está segura da inconveniência de investir em um 

produto. 

Contudo, entende-se que a mídia antes de veicular qualquer tipo de 

programação estuda a sua viabilidade, já que nada é proposto sem ter um objetivo 

específico. Cada tipo de produto midiático oferecido é direcionado para um determinado 

púbico, por este motivo pode-se dizer que ela é sim uma estrategista. Duarte (2004, P. 

42) diz que: 

 

(....) pelas características dos processos midiáticos televisivos, seus textos 
constroem-se na tensão entre diferentes níveis de estratégias que não podem 
ser confundidas: as estratégias comunicativas são deliberações tomadas em 
nível de enunciação do processo televisivo, de suas condições de produção, 
que podem ou não se manifestar no texto. A enunciação é o espaço 
desencadeador de operações que elegem, dentre as combinatórias de 
unidades virtuais, as que estão em condições de produzir efeitos de sentidos 
desejados. 

 

Não existe texto televisivo que não gere algum efeito, seja ele jornalístico, como 

os telejornais, ou ficcional, como a telenovela. Mesmo a grade de programação de uma 

televisão implicitamente funciona como estratégia, pois cada emissora fala de si de 

acordo com a sua programação. 

Partindo desse pressuposto de intencionalidade, fica mais nítido percebermos a 

responsabilidade da escolha de cada programa e seu desencadeamento, que 

evidentemente não são sem “regras”. Desta forma, o primeiro a ser evidência é o que 

diz respeito à periodicidade e “serialização”, que são os que criam com o receptor 

hábitos, presenças, assistências diárias. A TV procura uma forma de aproximação com 

o receptor, seja com uma autorreferência, seja com a enunciação de que é a favor ou 

contra determinado assunto.  

Por exemplo, o apresentador Facciole no telejornal São Paulo no Ar faz, no 

decorrer de seu programa, referências ao seu telejornal e a sua vida, com diferentes 

finalidades e gerando distintos sentidos. Toda vez que ele lança um produto novo, ou 

se posiciona contra ou a favor, acaba indiretamente tocando receptores que 

compartilham de seu pensamento.  

Sobre esta auto-referencialidade, Duarte (2004, p. 48) nos diz que: 
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A auto-referenciação vem assumindo hoje o que caracteriza a grande parte da 
produção televisiva que se apresenta como espetáculo realizado ao vivo (...). 
Eles garantem a articulação básica e continuidade de um relato, cujo conteúdo 
e finalidade são a própria existência do meio enquanto mecanismo de 
produção, circulação e consumo dos produtos. 

 

Ainda com relação à autorreferencialidade, a televisão pode “jogar”, utilizando-se 

do que a autora chama de autoconvocação (2004, p. 48), ou seja, utilizam-se de outros 

programas para fazer chamadas a respeito de determinada programação, são 

diferentes tipos de referência com valor promocional. Dentro desse valor promocional 

que a mídia faz, podemos entrar no contexto que diz respeito aos contratos e 

promessas que estabelece com o receptor, pois estes estão diretamente ligados, uma 

vez que contido nesses “anúncios e convites” (2004, p. 49), ela de maneira indireta 

convida o receptor a assistir a determinada programação. É o que a autora se refere 

como sendo uma “estratégia de sedução”, que ela explica como um contrato que 

engloba processos ilocutórios, onde ao prometer algo ela (mídia), compromete-se a não 

prometer qualquer coisa, uma vez que o ato de fala já é uma promessa performativa, 

isto é, materializa-se enquanto ação de prometer.  

Por outro lado, ela tem um caráter prospectivo, o que significa que se 

compromete com uma ação futura, de tal modo que ao mesmo tempo em que convoca 

o receptor como testemunha de algo que se propõe a cumprir, ela trabalha na 

perspectiva de que é um real comprometimento, ou seja, é nesse enlace de testemunho 

e comprometimento com o público, que convida o telespectador a participar de um 

contrato comunicativo, em que o receptor seduzido pela promessa assiste, e só assim 

ele terá a garantia de que ela cumpriu com sua promessa. 

Segundo Duarte, 2004, p.50: 

 

As televisões, principalmente as comerciais, visam ao entretenimento e, só 
bem depois, à informação. É o seu comprometimento com o mercado em que 
a concorrência é acirrada e com a audiência cada vez mais disputada que 
define seu caráter marcadamente lúdico: tevê é entretenimento. É sob sua 
chancela que informações – noticiários, entrevistas, reportagens, 
documentários – acontecem. E entretenimento é leveza, superficialidade, 
humor; é espetáculo. Assim a televisão tem compromisso com o tom. Errando 
o tom, perde o telespectador.  
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Com isso a autora revela que muito mais do que um caráter informativo, a 

televisão oferta sentidos à sociedade, isto é, ela cumpre com sua promessa, como 

citamos acima, de entreter, de revelar, de mostrar, uma vez que se ela assim não o fizer 

gradativamente perderá sua audiência, que é pelo que trabalha, e o telespectador 

passará a procurar outro meio, que execute este tipo de papel. 

A autora explica que a televisão no decorrer dos anos vem sistematicamente 

caminhando além de seu papel de informadora e formadora, e o faz em nome da 

audiência. É por este motivo que ela tem aberto espaço aos reality shows, por exemplo. 

E neste ponto em específico entramos em outra questão, o tratamento que é dado à 

informação neste contexto televisivo.  

Segundo Duarte, 2004, p. 51: 

 

Há reciprocidade entre informação e notícia, pois a televisão além de construir 
narrativas nas quais se posiciona sobre as coisas do mundo, dá forma a esses 
conteúdos que enquadram os acontecimentos numa organização que resulta 
na construção da noticia. A seleção das informações a serem veiculadas, bem 
como as formas de estruturação desse material informativo são opções 
estratégicas que consideram, entre outras, lógicas mercadológicas e 
discursivas ao determinar o grau de noticiabilidade dessas informações, a sua 
adequação a certos gêneros e formato, o seu interesse institucional. 

 

Antes de veicular, a TV filtra e mostra aquilo o que julga interessante, e é ela 

quem determina o grau de importância de uma ou outra coisa. Se Facciole no telejornal 

São Paulo no Ar determina que um assunto é de maior relevância que o outro, assim o 

faz: “bate na mesma tecla” e repete várias vezes até que julga atingir o resultado 

esperado. Por mais corriqueiro que isto possa parecer, ele procura despertar nas 

pessoas opiniões que ele julga importantes naquele caso em específico, e é devido a 

esse posicionamento que, muitas vezes, fugindo do caráter informativo, o telejornal 

passa a ter caráter de espetacular, isto é, passa a ser um palco de encenações. 

Com relação a isto Duarte (2004, p. 51), diz que “ganham sentidos então 

situações aparentemente contraditórias: mesmo que fazer – saber, em princípios se 

oponha a ignorar, é preciso lembrar que atos comunicativos muitas vezes se utilizam de 

informações já conhecidas pelos interlocutores, para atender aos seus propósitos.” Na 



 37 

televisão informação não é obrigatoriamente novidade, pois uma mesma informação 

pode provocar diferentes interpretações de sentidos. 

Por exemplo, telejornais distintos podem informar uma mesma população sobre 

um mesmo tema e ainda assim um terá mais audiência e repercussão do que o outro, 

isto por que dentro da gama de possibilidades que o veículo televisão disponibiliza, o 

formato telejornal é um dos que mais supre a necessidade de informação de um 

público. Entretanto, é também um dos que mais “massifica” essa informação, pois nele 

estão contidas estratégias discursivas próprias desse formato, algumas delas que têm a 

ver com horário, abrangência, público etc. Esses elementos vão ser melhor abordados 

na sequência. 

  
4.1 Telejornal e a espetacularização da notícia 

  

Dentro da abrangência da TV, o telejornal é um dos meios mais viáveis de 

informação à população brasileira. Com poucos recursos e quase nenhum outro modo 

de entretenimento, a população adota a televisão como um meio viável de distração e 

informação. Para trabalhar melhor o objeto de estudo da pesquisa, é necessário que se 

faça entender as características e linguagens peculiares do gênero Telejornal. 

Uma forma de comunicação de grande relevância, o telejornal, teve sua primeira 

aparição no Brasil no ano de 1950, pela extinta TV Tupi, da Cidade de São Paulo. 

Enquanto veículo televisivo, o telejornal possui caracteristícas próprias e é delas que 

trataremos a seguir.  

Para explicar melhor as características do texto escrito para ser falado na TV, 

Paternostro (2006, p. 75), cita Ted White, um jornalista americano que diz, “escrever 

para a televisão é escrever para ouviodos”, ou seja, nos jornais impressos o leitor tem a 

oportunidade de voltar atrás e ler novamente se algo passou despercebido, já na 

televisão as palavras devem ser precisas, ditas de forma que possam ser rapidamente 

absorvidas.  

Segundo Garcia, (1990, p.16): 
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a importância da notícia é geralmente julgada de acordo com sua abrangência, 
isto é, segundo o universo das pessoas às quais pode interessar. Esse é o 
critério mais utilizado em jornalismo de televisão que, dando ênfase ao aspecto 
da amplitude, pode tender a transformar a notícia em entreterimento ou em 
espetáculo. 

 

Toda notíca passa por um filtro, seja ele de acordo com o jornalista que 

apresenta, ou com o veículo que a veicula, e nesses filtros geralmente o mais relevante 

é o enfoque que se pode dar a ela. Não se julga uma matéria pelo apelo que o jornalista 

faz, mas, como geralmente a televisão se utiliza do emocional e do visual, as notícias 

tendenciam a certos apelos e rumam para o que o autor define como entreterimento ou 

espaetáculo.  

Em televisão, a clareza e a imparcialidade do que se diz é fundamental. Segundo 

Garcia, 1990 p. 20 “um fio condutor ambíguo pode confundir o telespectador”, ou seja, 

cabe ao jornalista saber conduzir e direcionar os fatos do que ele diz, para que aqueles 

que assistem possam tirar suas conclusões.  

Segundo Garcia, 1990 p. 22: 

 

A imparcialidade se obtem com a investigação dos fatos e não com opiniões a 
respeito. A verdadeira manifestação se produz com fatos e não apenas com 
palavras. Cabe à reportagem apresentar dados e não facilmente confrontar 
opiniões na ilusória e ineficiente demostração de imparcialidade. Especialistas 
são ouvidos para que esclareçam dúvidas a respeito do assunto em questão e 
a variedade de opiniões é respeitada.  

 

Com essa afirmação, o autor nos revela a importância da imparcialidade e a 

diferença que faz um especialista ao tratar de um assunto que domina. Em jornalismo 

de televisão se tem uma grande abrangência de profissionais deste tipo, um exemplo 

disso é o objeto de estudo deste trabalho, o Telejornal São Paulo no Ar, onde a 

presença, por exemplo, do especialista Percival de Souza, é quase que diária nas 

temáticas de polícia. Ele participa do telejornal, formula uma “opinião” acerca do 

assunto e esclarece pontos de vista muitas vezes desconhecidos do jornalista que 

apresenta e do público que assiste. 
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A sedução em telejornalismo é um fator determinante na hora do telespectador 

escolher este ou aquele canal. Cabe a quem apresenta fazer com que sua “chamada” 

seja algo que chame esse receptor, sua atenção é atiçada. 

Com elementos peculiares e linguagem específica, o jornalismo de televisão 

assumiu um caráter híbrido, isto é misto. Ele faz com que ao mesmo tempo em que 

você tem a possibilidade de ouvir o texto que é verbalizado pelo emissor, você crie em 

sua cabeça imagens mentais relativas a ele. Deste modo, com sua percepção atiçada, 

a televisão, e, principalmente os telejornais não necessitam que você fique inerte frente 

a televisão; pelo contrário, a linguagem é maleável, de tal maneira que o texto de 

telejornalismo possibilita que você faça outras atividades enquanto escuta a 

determinada notícia. 

Sobre isto,Torres (2008, p. 49) diz que: 

 

Para além das palavras emanadas do rádio que, em sua influência, liberam a 
criatividade e a imaginação do ouvinte para a formação de imagens mentais ou 
iconografia da página impressa, que a recorrência indefinida aos conteúdos 
linguisticos e imagéticos nela contidos, a estrutura jornalística abre a sua 
dimensão textual: a de mostrar enaquanto diz, movimentando um novo 
estatuto de codificação de leitura. 

 

Na televisão tudo se encontra. MOUILLAUD (2002, p.32), citado por Torres 

(2008) diz que os “dispositivos se encaixam uns nos outros”, e essa estrutura é refletida 

em todos os elementos da linguagem televisiva. No entanto, tudo depende das 

escolhas do enunciador. O telejornal está muito ligado a isntantaneidade, a 

simultaneidade dos acontecimentos diários, tudo o que é veiculado na mídia de alguma 

forma está ligado diretamente a receptores que assitem a esses acontecimentos. 

A compilação dos textos enunciados pela TV são frutos do processo de 

enunciação, que tem como o objetivo produzir um efeito, ou como cita a autora, (2008, 

p.49) “entrar em comunicação com alguém”. Para que isto aconteça, a mídia se utiliza 

do que a autora chama de recursos de aproximação.  

Se o distanciamento por parte do repórter em alguns momentos da matéria tem o 

objetivo de fazer com que o texto se torne mais objetivo, a aproximação tem efeito 

contrário, ou seja, pessoal. Uma vez que ao se identificar com tal situação e deixar que 
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isso transpareça, o emissor faz com que o receptor sinta isso e se aproxime também, 

isto é, faz com que ele se reconheça e assim adote a postura esperada pelo emissor. 

Em alguns telejornais essa subjetividade é mais “explícita”. No São Paulo no Ar, 

o apresentador Facciole faz questão de manifestar sua posição, os comentários, a 

espontaneidade com que enuncia suas frases, o tom irônico, que são algumas das 

marcas de subjetividade impregnadas em seu texto. 

Essas marcas de expressão enunciativas são distintas de um telejornal para 

outro. Em alguns são mais explícitos e outros mais sutis e é por este motivo que abre 

espaço para as encenações feitas diante da tela pelo apresentador.  

Como o Telejornal SP no Ar possui características muito peculiares, podendo ser 

definido como um telejornal sensacionalista, já que aborda, principalmente, notícias de 

cunho policial, matérias sensacionalistas que mexem com o público, deve-se discutir 

alguns conceitos, como de espetacularização.  

Guy Debord (2003, p.4), diz que “a raiz do espetáculo está no terreno da 

economia tornada abundante, e é de lá que vêm os frutos que tendem finalmente a 

dominar o mercado espetacular”, isto é, se a sociedade atualmente se submete a 

“aceitar” a determinadas situações impostas pelos meios televisivos, isto se dá pela 

necessidade de modernização que o mundo vem sofrendo ao longo dos anos. 

Guy Debord, (2003, p. 9), diz que: 

 

O espetáculo compreendido na sua totalidade é simultaneamente o resultado e 
o projeto do mundo existente. Ele não é um complemento do real, um adereço 
decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas 
formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou consumo 
direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida 
socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita. 

 

Entende-se desse modo, que se boa parte do que assistimos hoje é encenado, 

isto faz parte de nossas escolhas, tanto sejam elas culturais quanto pessoais. A 

sociedade em que se vive hoje é uma sociedade de consumo. Toda vez que optamos 

por assistir um ou outro canal, e uma ou outra programação, estamos fazendo 

escolhas. Nesse sentido, a mídia oferece múltiplas possibilidades de programação e a 

escolha está muito mais ligada ao nosso conhecimento do que a manipulação que ela 
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poderia ou não fazer, (é o que pressupõe a teoria hipodémica, já revista e 

ultrapassada). Guy Debord, 2003, p. 10 sobre essa reflexão diz que:  

 

Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo à atividade social efetiva; 
este desdobramento está ele próprio desdobrado. O espetáculo que inverte o 
real é produzido de forma que a realidade vivida acaba materialmente invadida 
pela contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem 
espetacular pela adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos dois 
lados. O alvo é passar para o lado oposto: a realidade surge no espetáculo, e 
no real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade 
existente. 

 

Então, a partir do conceito do autor, pode-se afirmar que se consumimos o que 

nos é ofertado é por que realmente acreditamos que esse “produto” é verdade. Na 

mesma medida em que os meios de comunicação nos seduzem com determinadas 

propostas e nós aceitamos cada vez mais esse afastamento do real toma conta de 

nossa vida cotidiana e cada vez mais acreditamos que este “mundo” que ele nos 

oferece diariamente, é “verdade”.  

Sobre isto, Marcondes Filho, (2009, p. 78) faz a seguinte colocação: “notícia é a 

informação transformada em mercadoria; com todos os apelos estéticos, emocionais e 

sensacionais”. Ou seja, segundo o autor o que realmente tem valor noticia são os 

“espetáculos, as encenações”, exatamente aquilo que liga as pessoas ao que está 

sendo mostrado. Ainda, segundo o autor, o que se torna notícia é o anormal, coisas que 

não acontecem diariamente. 

E é essa lógica de noticiabilidade que rege o telejornal SP no Ar, objeto de 

estudo que vai ser analisado na sequência, após discussão da natureza do discurso 

midiático, e das de suas estratégias. 

Para isso se faz necessário algumas descrições do programa, de seus 

conteúdos e do jornalista que o apresentador. 
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5. SP NO AR: UMA ANÁLISE DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE ENUNCIAÇÃO 
 

Em Santa Maria o telejornal São Paulo no Ar é transmitido pela rede Record, 

canal 7 da antena parabólica. Ele é local da cidade de São Paulo, e se utiliza de 

algumas estratégias enunciativas para prender a atenção do público.  

Pretende-se no decorrer deste capítulo fazer uma análise dos modos de 

enunciação de Luciano Facciole, no telejornal a partir das definições de natureza e 

estratégias do discurso midiático tratados por Rodrigues (2002). 

A metodologia utilizada para a análise é a gravação do telejornal de maneira 

aleatória, pois o período escolhido para análise é do dia dois a seis de novembro de 

2009, pois a intenção é captar a “normalidade”, o cotidiano e não a tematização de um 

fato em específico, como foi, por exemplo, o caso da morte de Isabella Nardoni no ano 

passado, onde o telejornal tratava quase que unicamente do caso da menina. 

De 2008 para 2009, o telejornal sofreu algumas alterações no seu formato e na 

sua forma de apresentação. O cenário também passou por transformações, mas a linha 

editorial e o apresentador seguiram os mesmos, por este motivo também a escolha 

desta data mais próxima do momento da finalização da monografia. 

 

5.1 O SP no Ar de Luciano Facciole 

 

O São Paulo no Ar é um telejornal local da cidade de São Paulo, que vai ao ar de 

segunda a sexta-feira, ao vivo, das 07h30min da manhã as 08h30min. Segundo o site 

da emissora2, o São Paulo no Ar é um telejornal feito para aquelas pessoas que estão 

se arrumando para sair de casa. É apresentado por Luciano Facciole. Sobre o mesmo 

se faz necessário dizer que nasceu em Santos e tem 38 anos, formado em jornalismo 

pela UniSantos, teve seu primeiro trabalho como bancário. Em 1986, já formado, 

conseguiu emprego na Rádio Clube de Santos como apresentador do programa infantil 

"Viva Criança" durante seis meses. Foi convidado para trabalhar como free lancer nas 

eleições de 1986, na Rádio Tribuna de Santos. Em seguida, foi contratado pela rádio 

para apresentar o programa Bom Dia Santos de segunda a sexta-feira. Depois passou 

                                                 
2 Disponível em: http://programas.rederecord.com.br/programas/spnoar/default.asp. Consultado em: 09/10/09 
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a ser repórter de rua e a atuar no plantão esportivo. Seu outro emprego foi na Rádio 

Guarujá FM como redator de notícias. 

Em 1990, foi para São Paulo para trabalhar na Rádio Tupi como repórter 

esportivo, onde permaneceu por 10 meses. Em 1991, foi convidado para trabalhar na 

Rádio Jovem Pan e permaneceu como repórter e apresentador do programa Terceiro 

Tempo por 11 anos. Em outubro de 2002 se afastou da rádio. 

Sua experiência em televisão começou em 1989 na TV Litoral, em Santos, onde 

ficou durante dois anos. Na TV Mar, em Santos, apresentou o programa Bate Bola aos 

domingos durante cinco anos. Em 1998 foi convidado a trabalhar na TV Tribuna como 

apresentador e repórter e ficou até março de 2003.  

Na Rede Record já apresentou o programa Debate Bola, de Milton Neves, e 

atualmente, além do São Paulo no Ar, participa como repórter do programa Hoje em 

Dia, além de apresentar o programa "Show da Record", na Rádio Record AM. 

O telejornal é dividido em dois blocos: o primeiro é mais curto e traz as 

chamadas para as principais notícias do dia de São Paulo. Após as chamadas, o 

telejornal vai para um breve intervalo de aproximadamente quatro minutos. No tempo 

restante ele é transmitido ao vivo, sem intervalos. Foge dos padrões normais de um 

telejornal, pois o apresentador fica em pé e utiliza-se de linguagem corporal. O SP no 

Ar segue uma linha editorial também distinta onde a opinião do jornalista é nítida. Existe 

constantemente sua inclusão nas falas e estratégias de aproximação com o público.  

Conta a participação de comentaristas e repórteres em outras partes da cidade 

ou mesmo de municípios próximos. Para a utilização deste recurso, existem algumas 

telas atrás do apresentador, que funcionam como uma entrada de cobertura de 

imagens enquanto o mesmo profere o seu discurso. Também ao fundo do apresentador 

existe uma equipe de redação que trabalha enquanto ele apresenta o telejornal.  

Todo o telejornal conta com a opinião de Facciole, onde ele explicita que quer 

medidas, por parte especialmente do poderes públicos para melhorias da cidade. 

A abertura é sempre em duas telas, isto é, Adriana Reide que apresenta o direto 

da redação, faz uma chamada para o São Paulo no Ar e diz sempre “bom dia Luciano 

Facciole”, e ele responde: “bom dia Adriana Reide” e a tela novamente se amplia dando 

início ao telejornal. Como de costume, Facciole faz ressalvas a algumas matérias já 
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apresentadas por Adriana, dá um resumo das principais notícias e pede que o 

telespectador “não saia dali”, que depois do intervalo voltam com notícias da toda 

grande São Paulo. 

O telejornal volta do intervalo e Facciole faz algumas ações rotineiras: bate 

palmas e diz “olha hora, olha a hora” e repassa a informação do horário. Na sequência 

desses fatos o jornalista parte para o resumo das principais notícias que são 

normalmente dadas por Alexandre Colin, ao vivo por telefone, já que o repórter está 

sempre sobrevoando a cidade de São Paulo com o helicóptero da emissora. 

Entram as imagens da Cidade e Colin apura o que aconteceu de principal na 

cidade no decorrer da manhã enquanto o telejornal é apresentado e resume os 

principais fatos ocorridos na madrugada. Entram imagens das principais ruas e 

avenidas da cidade e a seguir é dada a previsão do tempo também por telefone pela 

repórter Laura Ferreira. Após essa sequência de fatos que acontecem no telejornal, 

Facciole se utiliza de jargões e expressões já conhecidas de seu público, no entanto 

para que seja possível reconhecer o que é novo, enumero uma lista de “ditos” 

conhecidos por quem assiste diariamente. 

Ele dá um bom dia a diferentes pessoas, o que ele chama de “salve as 

profissões”, ou seja, o jornalista enumera uma série de profissões e dá um bom dia, 

Facciole diz, por exemplo, “hoje eu quero dar um bom dia aos guarda-vidas, a 

profissionais esses que cuidam da segurança (....) um bom dia também  a você 

trabalhador noturno que chegou agora,  ou a você que está saindo agora de casa, o 

nosso bom dia”.  

As matérias começam a ser exibidas e Facciole apresenta o telejornal e faz 

sempre comentários, ou então se utiliza de subsídios esdrúxulos, como a repetição de 

alguns jargões. O telejornal não possui intervalos, exceto aquele que é feito no início, 

após o resumo das principais noticias. Por esse motivo ele se torna maçante, até 

mesmo pelo fato de Facciole repetir diversas vezes a mesma coisa, ou então falar 

sobre um mesmo assunto só que se utilizando de sinônimos diferentes. 

O jornalista firma também no decorrer do programa o que autores como Duarte 

(2004) já citada antes, define como contrato de leitura. Toda vez que ele se utiliza de 

uma matéria para se identificar com quem assiste, ou então quando ele diz: “não saia 
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daí”, “vocês estão ouvindo”, “gente presta a atenção nisso” e faz ressalva à emissora 

falando da competência e do comprometimento da emissora com o público.  

Com isso, ele estabelece laços com quem assiste e enuncia que se a pessoa 

gostou assista também no dia seguinte: “até amanhã” ou então “eu te espero amanhã”. 

Essas são estratégias utilizadas pelo apresentador no fechamento do telejornal, 

convidando o emissor para assistir no dia seguinte   

 
5. 2. Estratégias metodológicas e a composição do discurso midiático  

 

O discurso midiático é o fruto do processo de enunciação, onde tudo o que é 

falado tem um objetivo e de alguma forma produz um sentido. O discurso midiático se 

dá de forma constante, isto é, flui ininterruptamente, onde o uso de terceira pessoa 

desencadeia o que Rodrigues (2002) chama de “estratégia de universalidade”, uma 

forma de aproximação do enunciador com o receptor. Neste processo de enunciação 

do discurso midiático é inaceitável o silêncio, pois o emissor precisa falar, mesmo que 

ele não diga nada, ou seja, ele precisa manter a atenção do receptor presa. 

No entanto, o silêncio por parte do receptor não é visto da mesma forma, uma 

vez que ao calar-se diante de alguma circunstância, o receptor pode estar instigando a 

sua interlocução, isto é se posicionando e formando sua opinião sobre determinado 

assunto. Rodrigues (2002 p.218) diz que “é um processo ativo específico de elaboração 

de sentido, o processo de escuta”. Com este conceito Rodrigues mostra que o todo o 

processo de enunciação de um discurso midiático parte da escuta por parte dos 

receptores, ou seja, sem esse processo o discurso midiático não teria sentido e não 

efetivamente. 

Para o autor, ser destinatário é ser envolvido por esse discurso, é ser “alvo de 

seu sentido”, é responder aos questionamentos impostos, é deixar-se envolver pelo que 

fala o emissor, e este é o objetivo de uma enunciação dentro do discurso midiático. 

Desta maneira, o discurso midiático não se desenvolve por aqueles que apenas 

escutam, ele se desenvolve por um público que se deixa envolver por ele, por se 

identificar com determinada enunciação. 

Se os discursos de um modo geral são multifacetados, o discurso midiático é 

ainda mais, pois tem uma grande abrangência e circula por distintos tipos de discursos, 
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isto é, ele é capaz de ao mesmo tempo em que difunde uma informação, transformá-la, 

contaminá-la. Sobre isto Rodrigues, (2002, p. 220) diz que,  

 

O fato de as relações entre o discurso midiático e as outras modalidades de 
discurso serem marcadas por todo o tipo de contaminações recíprocas faz com 
que encontremos discursos midiáticos que são veiculados pelos órgãos de 
informação,assim como também encontramos nos órgão de informação 
discursos não midiáticos. 

 

Isto é, nem todas as informações que nos são construídas pela mídia são um 

discurso midiático em forma de noticia, assim como nem todas as notícias veiculadas 

na mídia são discursos midiáticos. 

Diferente de outros tipos de discursos, o midiático é elaborado de maneira com 

que possa ser compreendido por todas as pessoas, isto é, ele possui uma natureza 

exotérica que não é delimitada por fronteiras de saberes, todos são capazes de 

interpretar. Ele é capaz de transformar discursos das mais distintas áreas “traduzindo-

os”, mas isto não significa que a tradução seja a mais “pura” possível. Ao traduzir 

determinado discurso o mesmo pode ser modificado, perdendo o seu real “valor”, isto é, 

um discurso médico, por exemplo, pode ser distorcido ao ser traduzido, dizendo muitas 

vezes uma coisa que não é.  

Mas na mesma medida em que isso acontece, ele contribui com o papel de 

mediador, isto é, só ele é capaz de fazer contrapontos e dar “destaque”, legitimando a 

um outro tipo de discurso. O discurso midiático se apropria do que é destinado ao 

público leigo. Segundo Rodrigues (2002, p.224), “é pelo discurso que as instituições 

asseguram a inculcação e a transmissão da sua legitimidade para ditar as normas 

destinadas a regular os comportamentos e para intervir com eficácia dentro de um 

determinado domínio da experiência”. 

O discurso midiático tem papel de homogeneizador da sociedade, já que só ele 

pode confrontar opiniões e mostrar diferentes contrapontos dos mais distintos assuntos. 

Porém, o mesmo desempenha um papel estratégico que diz respeito aos seus 

interesses, e são modalidades estratégicas que ele desenvolve ao longo de seu 

discurso.  
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Para a análise, vão ser utilizadas como base nas estratégias de composição do 

discurso midiático definidas por Rodrigues (2002). Para uma melhor sistematização 

metodológica, os enunciados serão transcritos no interior de cada estratégia sendo 

definidos como E 1, E2 e assim por diante.  

O corpus de análise abrange o período de 2 a 5 de novembro, uma semana de 

gravação que foi escolhida de forma aleatória, já que a intenção é captar as estratégias 

gerais do programa e não a cobertura de um caso em específico. Também essa 

semana foi escolhida por questões de viabilidade, já que nela foi iniciada com mais 

profundidade a análise do objeto de pesquisa. Inicialmente, apresenta-se um conceito 

de cada estratégia para depois poder categorizar os seus respectivos enunciados e, 

finalmente, poder analisá-los. 

Sabe-se que é difícil categorizar os enunciados em uma só estratégia, pois por 

sua natureza o discurso é polifônico (BENETTI, 2007), mas essa sistematização é 

necessária e, para isso, o enunciado é colocado na função mais abrangente, naquela 

em que se baseia de forma mais geral. 

 

5.3 A naturalização 
 

Essa função trabalha com citações e utiliza a memória como um arquivo (guarda 

e traz à tona) e legitima o discurso dos outros campos. Nas palavras de Rodrigues 

(2002): o “entrelaçamento do esquecimento, resultante da efemeridade dos seus 

enunciados, com o retorno regular, sob a forma de retrospectivas e de citações, é um 

dos mecanismos fundamentais desta dimensão mnésica do discurso midiático”. 

 

E1: Não sou juiz, sempre falo, não sou delegado, não sou promotor, não dou sentença, 

não julgo absolutamente ninguém e sob a ótica da justiça, vai, das leis brasileiras; mas 

essa informação que o Renato Lombardi (Comentarista) traz, de uma possibilidade de 

pena, de cadeia pra esse cara aí de trinta anos, olha, a minha expressão é aquela que 

meu grande e querido amigo sempre fala. Eta, coisa boa, se isso se confirmar!  Eta, 

coisa boa, menos um, fora de circulação ou mais um guardadinho; que um termo que 

eles adoram. Vai ficar lá guardadinho, tá bom¿ (...) (Facciole, 5/11/09) 
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Ao enunciar essa frase, Facciole deixa claro que não se intitula nenhuma das 

autoridades acima, mas que gosta de julgar ‘eta coisa boa’, como se fosse. Ao proferir 

este discurso, ele faz com que a população que o assiste sinta-se vingada, pois ao se 

utilizar do termo ‘menos um’, mostra para a população que ela pode acreditar na justiça, 

pois vai haver mais um preso. Ele faz uso de expressões, muitas vezes grotescas, para 

expressar o seu sentimento e dar voz ao sentimento do receptor, ‘fora de circulação, 

guardadinho’, são gírias locais que expressam o sentimento da população. 

Facciole cria um vínculo de familiaridade com o receptor, o que para Gomes 

2006, explica-se pelo fato de que a família não é mais a única que cria vínculos, laços 

afetivos, com seus membros, mas pelo contrário, esses laços são agora 

preestabelecidos com os apresentadores de televisão. Ou seja, o telejornal por ele 

apresentado passa a ser um ponto de encontro de pessoas que se identificam com 

essas histórias que ele narra, pois não mais se tem um telejornal com formato e gênero, 

tem-se, no entanto, uma mistura de gêneros, ou seja, o telejornal aqui discutido, é 

montado de forma fragmentada passando do que Casseti e Odin apud Verón (2003 

P.20), chamam de passar de “funcionamento em termos de contrato, para contato”, isto 

é se utilizar desses jargões, e de argumentações para uma aproximação com o público. 

Temos nesse enunciado acima diferentes tipos de linguagens sonoras, que 

querem dizer a mesma coisa, articuladas em função de um modo de contar uma 

mesma narrativa, isto é, o discurso de Facciole é construído de acordo com aquilo que 

ele deseja mostrar, mas isto, segundo Duarte (2004), é baseado numa grade cultural de 

leitura do mundo, ou seja, sustentada de acordo com o que o emissor deseja saber. 

Sobre isto podemos dizer que é uma relação não consciente entre enunciador e 

receptor.  

Sabe-se que não existe processo comunicativo que não tenha como objetivo 

convencer alguém que aquilo que ali se veicula é verdadeiro, no entanto Facciole se 

utiliza de um jogo de persuasão e manipulação implícito, cujo receptor não percebe, 

pois a fala é de tal familiaridade que ele acaba seduzido pelo discurso. 

 

E2: (...) a denuncia de hoje no São Paulo no Ar uma das praças mais abandonadas de 

São Paulo, vira banheiro pra cachorro, olha gente, me permitam até o horário do café 
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da manhã e eu sei,  eu nunca vi tanto coco , no espaço do metro quadrado, nunca vi 

tanta necessidade de cachorro, é um lixo essa praça, é um lixo essa praça! (...) por que 

cachorro todo mundo tem, mas se você não recolhe a caquinha, vai pra amenizar o 

termo do seu cachorro, você colabora para doenças e várias, hein! (...) Eu fui a uma 

praça  que é um lixão, na Vila Formosa. Eu fui a uma praça  que é um lixão, uma 

vergonha, o que acontece lá! Nós vamos mostrar essa situação. Eu fui abordar o 

pessoal  com o cachorro e todo mundo: ah! Eu não! Eu não! E nem vermelho que nem 

eu ficaram!  Nem vermelho que nem eu ficaram! Aliás camarão não hein! Não vem que 

não tem! (Facciole, 03/11/09) 

 

Neste enunciado Facciole se coloca dentro da conversa, ao fazer uso da primeira 

pessoa do singular, ‘eu’, naturalizando seu discurso e conversando com seu receptor 

de maneira clara e simples. Ao falar do café da manhã, ele familiariza o discurso e se 

coloca como receptor também. Esse modo de enunciar faz com que quem o assiste se 

identifique com o que ele pronuncia, e é o que Torres 2008, p. 49 chama de recurso de 

aproximação, pois se em alguns momentos o distanciamento se faz necessário, a 

aproximação também deve ocorrer em determinados momentos estratégicos. 

Facciole não só naturaliza o discurso, como também o reforça: ‘eu não’, ‘é um 

lixo essa praça’, é uma maneira de legitimar e enfatizar seu discurso. Ele argumenta e 

trabalha seu discurso diversas vezes, não bastasse isso, gesticula e leva as mãos ao 

rosto para dar voz à expressão ‘nem vermelho que nem eu’. O discurso midiático é 

elaborado para que possa ser compreendido, no entanto isso não pressupõe a 

repetição demasiada. Segundo Rodrigues 2002, o discurso midiático se apropria do que 

é destinado ao público e talvez por isso Facciole encena tanto. Sobre a encenação, 

Guy Debord, 2003, p.9 diz que o espetáculo compreendido na sua totalidade é 

simultaneamente o resultado e o projeto do mundo existente, isto é nesse sentido a 

mídia oferece múltiplas possibilidades, e é com base nesse aspecto que Facciole 

estrutura os seus discursos. 
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5.4 O reforço 

 

Legitima o que as outras instituições já falaram, dá credibilidade e reforça o que 

já foi colocado. Segundo o autor, “este papel de reforço resulta da projeção pública 

simbólica, como efeito da visibilidade que lhes confere, ajudando a mantê-las presente 

no imaginário social” RODRIGUES, (2002, p.226.) 

 

E3: (...) “mas aquele bêbedo, estúpido , não por que só pode ser um estúpido  de não 

prestar socorro a vítima” (Facciole, dia 3/11/09). 

 

Ao enunciar essa frase Luciano Facciole, se utiliza da estratégia de reforço 

(‘estúpido’), fazendo com que o receptor possa também julgar o acusado como 

‘culpado’. Do ponto de vista jornalístico, deve-se levar em conta que uma matéria de 

cunho jornalístico não pode nem deve se pronunciar contra ou a favor de alguém, a 

imparcialidade é fundamental. Segundo Garcia, (1999, p.20), “clareza e imparcialidade 

se diz fundamental.” 

Ao se posicionar deste modo, Luciano Facciole se utiliza do que Rodrigues 

(2002) chama de Função Espetacular do Discurso, que seria a maneira como Facciole 

enquanto mídia confronta, exerce o seu papel de natureza espetacular, pois podemos 

levar não só em conta a sua frase, mas a entonação com que a mesma é enunciada, 

que é o que reflete para quem escuta um “ar” de que a pessoa é realmente culpada. 

Embora não estejamos falando especificamente de linguagem corporal, este é um 

artifício bastante utilizado pelo jornalista: as expressões de seu rosto que mudam 

quando se posiciona contra ou a favor de algo. 

Esse modo de agir do apresentador remete ao que Eco (2003) conceitua acerca 

da encenação televisiva. Segundo o autor, nesse poder de visibilidade que a tevê pode 

dar a alguém, muitas vezes, fatos corriqueiros tornam-se algo de grande visibilidade, 

justamente pelo fato de aquele que transmite a informação agravar ainda mais. Desta 

forma a mídia não é só mediadora, pois por si só torna-se palco de encenação. 
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E4: (...) já, já nós vamos monitorar essa situação! Tomara, tomara  que não aconteça 

nada de pior, tomara ! (...) (Facciole, dia 02/11/09) 

Mais uma vez o jornalista de utiliza do subsídio de reforço e repetição para 

transmitir uma informação (‘tomara’). Com entonação oscilante entre estridente e 

amena, o apresentador utiliza do reforço e da repetição. Facciole faz com que quem 

assiste pense sobre o assunto, ou julgue da mesma maneira que ele de que o pior pode 

sim ocorrer, até mesmo por que neste momento, a entonação também soa diferente, o 

que deixa quem assiste apreensivo e curioso para saber o desfecho de determinada 

situação. 

Nesta enunciação, Facciole não está só legitimando o que outras instituições 

falaram, mas também o ele pensa sobre o assunto que é tratado; no caso, trata-se de 

um balão que percorre o céu da cidade, uma prática proibida, mas utilizada por muitos 

baloeiros.  

Neste momento ao mudar a entonação e categorizar o que ele pensa sobre o 

assunto, ele está não só dando legitimidade aos demais campos sociais, como foi 

discutido a partir de Rodrigues (1999), como também exerce um outro papel, o de dar 

legitimidade ao seu discurso, o midiático. 

Ainda dando sequência ao pensamento, ele confronta os pontos da informação 

que ele passa, via o discurso midiático específico que é o telejornal. Ainda nas palavras 

de Rodrigues (1994, p.20), “o campo jornalístico age enquanto campo sobre os outros 

campos”. Podemos afirmar que o campo jornalístico age segundo jogos de interesses, 

seja por uma maior audiência, seja por uma abrangência maior no mercado. Como 

ressalta Bourdieu (1997), é o único campo que age em favor ou contra os demais para 

se manter no topo. 

 

E5: (...) outra vez a imagem dele, a foto da carteira de habilitação, do tal do, do, 

Mariano né, Mariano né (...) ele matou um rapaz de 15 anos e fugiu do local, ele fugiu 

do local do local, e por isso revolta da população, que não se justifica, mas são duas 

situações: uma é esse covarde, esse covarde , você vê a imagem de um covarde, de 

um crápula , de alguém que tirou a vida de outra pessoa. Ah! Mas foi por falha 

mecânica, nãos sei, mas se foge do local é covarde, covarde, crápula ! Homem só por 
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que veste cueca, me permitam o termo e por outros detalhes físicos né? Mais nada, 

mais nada! (Facciole, dia 03/11/09) 

Facciole se utiliza dos termos ‘covarde, crápula’, para “julgar” frente aos seus 

receptores um homem que ele sem sabe por qual motivo atropelou uma pessoa e fugiu 

do local. Nesse momento, ele se utiliza do reforço de suas palavras para fazer com que 

a população julgue e condene também, até mesmo por que ele não tem, e nem deu voz 

a quem cometeu o ato, pois não ouviu os envolvidos. Nesse caso específico, ele 

condena de antemão o envolvido como se fosse o delegado que investiga o caso, ou 

um agente da polícia envolvido em desvendar. 

Ao proferir esse discurso incansavelmente - “covarde” - Facciole enfatiza aos 

receptores o seu posicionamento. Ele trabalha aqui não só com o seu discurso típico de 

palavras, mas com a entonação da voz, com gestos, conversando com quem o assiste. 

Além disso, ele enuncia a interjeição ‘né’ instigando seus receptores a responder. 

O apresentador encena o tempo todo, dando visibilidade ao seu discurso, 

legitimando-o por meio desses processos de construção de sentidos, ao mesmo tempo 

em que chama o telespectador para que tenha também um posicionamento diante dos 

fatos que apresenta. 

 

5.5 A compatibilização 

 

A mídia assume o papel de mediadora, pois se existe conflito entre diferentes 

campos ela é quem possibilita o esvaziamento desse processo (fazendo com que 

concordem), buscando a compatibilização das posições contraditórias, sendo ainda 

“promotora dos valores da visibilidade”.  

Segundo Rodrigues (2002), quando a legitimidade “das diferentes instituições se 

revelam contraditórias ou entram em competição na luta pela imposição da sua 

legitimidade para impor seus valores e as suas normas num determinado domínio da 

experiência”.  

 

5.6 Exacerbações dos diferendos 
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Passa de mediadora a estrategista, onde ela aumenta a tensão daquilo que ela 

pretende mostrar. Agrava, encena. Pelas palavras de Rodrigues (2002, p.227) “nem 

sempre o discurso midiático desempenha um papel harmonizador ou de 

compatibilização entre as pretensões legitimas divergentes”. 

 

E6:“Não poderiam ter colocado a moça numa maca? Sim por que hospital sem maca é 

a mesma coisa que  piscina sem água, churrascaria sem carne, pizzaria sem pizza. (...) 

“Perfeito rapaz, papai consciente esse. Parabéns a você e a sua senhora depois deste 

susto, deste apuro, deste sufoco. Bem consciente esse pai!”(Facciole, dia 06/11/09). 

 

No enunciado, o apresentador se utiliza de analogias para acusar o hospital de 

negligente (‘mesma coisa que’), e perde o seu cunho jornalístico passando de mediador 

a estrategista, onde ao confrontar as opiniões e se posicionar contra o hospital ele faz 

com que emissores, e o pai da criança, pensem que a atitude do hospital realmente não 

foi correta, e para deixar isto claro ele enuncia que o pai da criança agiu corretamente, 

(‘parabéns’). Entramos aqui no que Eco (2003) fala sobre o masoquismo do espectador, 

isto é, as pessoas se identificam com as “tragédias” e passam a julgar sobre 

determinados assuntos. Ainda segundo Eco, os programas misturam seus gêneros e o 

telejornalismo acaba perdendo seu formado, e passa a ser montado de uma maneira 

cada vez mais fragmentada, passando a ser mais opinativo do que informativo. 

É nesse momento de carência e identificação do emissor com os fatos que ele 

narra que se estabelecem os contratos de leitura.  

 

E7: (...) Opa, opa! Espera aí olha o balão . Ó lá, lembra do balão que nós mostramos  

antes do intervalo, ó lá, caiu (risos) eu já, já vou falar vizinho a qual estabelecimento, a 

qual local, já, já, espera aí! (Facciole dia 02/11/09) 

 

E8: (...) agora eu vou falar!  Esse terreno gente é do lado de uma delegacia de polícia 

heim. Essa é uma delegacia de polícia, o terreno ao lado que é esse aí. Essa imagem é 

recuperada gente (...) como eu havia prometido, nós fizemos o monitoramento  (...) o 
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Alexandre Colin, só não caiu por pouco no colo do delegado de Embú, em Colin? (...) 

(Facciole dia 02/11/09). 

Como se pode perceber estes enunciados dão sequência um ao outro e querem 

de maneira indireta agravar mais a situação, ou seja, exacerbar a temática sobre soltar 

balões. Ao sorrir em tom irônico, Facciole encena e ao proferir (‘opa, opa’) se utiliza 

também da estratégia de reforço, como uma maneira de dizer “viram o que eu falei 

antes”. Esse modo de agir remete ao que Duarte (2004) fala a respeito dos diferentes 

tipos de linguagem tanto sonora, quanto visual, “articuladas em função dos modos de 

contar a narrativa”, não existe nenhum processo comunicativo inocente, ainda segundo 

Duarte 2004, nos utilizamos de um jogo de manipulação e persuasão, que é o que faz 

Facciole. 

Todo o processo de enunciação produz um sentido, pois não existe texto sem 

efeito, como foi discutido a partir de Flores e Teixeira (2005). E em se tratando de texto 

televisivo espetacular, este sentido é ainda mais plausível, e no caso do telejornal 

analisado nota-se que possui elementos específicos, com um caráter híbrido, ou seja, é 

um misto, ao mesmo tempo em que você escuta a matéria, você tem a possibilidade de 

realizar outras atividades.  

 

5.7 Visibilidade 

 

A visibilidade faz com que outras instituições sejam reconhecidas, oportuniza a 

legitimação, onde ela exerce seu papel de natureza exotérica, que é garantindo a 

existência e o reconhecimento dos outros campos. Segundo Rodrigues (2002, p.227), 

“o fato de termos hoje a nossa disposição a instituição midiática faz com que aquilo que 

não seja objeto de sua intervenção mediadora não tenha existência socialmente 

reconhecida”. 

 

E9:“Nos vamos a minha querida  Santos” (Facciole, dia 06/11/09), 

 

Através do Enunciado , Facciole está falando bem da cidade e se utilizando de 

uma estratégia de aproximação com o público, pois de um modo geral o telejornal se 
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utiliza destes artifícios de aproximação com o público, ele assume neste discurso um 

papel de naturalidade, quem assiste ao telejornal se identifica com as doces palavras, e 

a estratégia de identificação dele com o público de mais uma cidade está lançado. 

 

E10: (...) tudo isso já, já com a opinião importante, sempre forte de Eduardo Savóia, 

dentro do São Paulo no Ar. (Facciole dia 02/11/09). 

 

Ao enunciar esta frase, Facciole dá visibilidade ao comentarista de esporte e ao 

que refere sobre futebol. É uma maneira de aproximar o público do telejornal e ao 

mesmo tempo dar credibilidade aos emissores que aquilo que eles estão recebendo é 

verdadeiro e ao mesmo tempo não contém apenas a opinião de um jornalista que não é 

especializado na área em que estão falando no momento. 

Essa questão reforça o que foi discutido a partir de Rodrigues (2002), em que o 

campo midiático é o único entre os diversos campos que possibilita o reconhecimento 

dos demais. Como já citado a cima o campo da mídia tem em outros papéis o de dar 

visibilidade ao demais, legitimando os seus discursos. 

   

E11: (...) O Dr. D’Olim, fala né, família boa, alguns falam por aí, quase boa; Tenente da 

polícia, o pai do cara aí, desse desse acusado, né ou desse assassino ; porque já é, já 

se está pedindo a prisão preventiva do rapaz. De qualquer maneira, ele não absorveu, 

com absoluta certeza, os ensinamentos, não absorveu em nada os ensinamentos de 

seu pai que teve uma formação militar , como um tenente da própria polícia . E aí sei 

também,  que pode surgir aquele famoso advogado, né ; que vai defendê-lo dizendo 

que ele teve um distúrbio mental, que na hora do crime ou no momento do, do crime, do 

crime em si, ele teve distúrbios mentais, ele fugiu ao seu controle. Nossa! Mas assim, 

então, vai virar Brasil, todo mundo vai justificar dessa maneira em alguns casos. Bom, 

são oito e dez, vamos fazer assim, pra gente esmiuçar, pra gente desviar, pra gente 

detalhar esse crime, Renato Lombardi (...) (Facciole dia 05/11/09). 

 

Ao fazer uso da expressão Doutor, Facciole dá visibilidade a um agente de outro 

campo, neste caso em específico a polícia já que ele se utiliza do termo para dar 
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visibilidade as palavras de um delegado de polícia que argumenta sobre um 

assassinato. No mesmo momento em que Facciole exerce seu papel de natureza 

exotérica, (‘o Dr.° D’Olin), ele julga, (‘desse ass assino’), e ele abre para que o público 

julgue.  

Ao fazer uso da 3° pessoa do singular, Facciole se utiliza do que autores como 

Casetti e Odin apud Verón (2003) chamam de “termos de contato”, ele cria uma 

proximidade, e faz com que as pessoas se identifiquem com e a matéria e 

consequentemente como telejornal.  

Os jargões e a forma como enuncia suas expressões faz com que ele busque 

esta aproximação, funciona como uma espécie de códigos entre emissor e receptor, 

segundo Rodrigues (2002). No processo de enunciação, a memória funciona como um 

mecanismo, Facciole repete várias vezes a mesma coisa, e se baseia em casos 

passados (‘aí, sei também, que pode surgir aquele famoso advogado, né; que vai 

defendê-lo dizendo que ele teve um distúrbio mental’), isso faz com que o receptor se 

utilize da memória para guardar esses enunciados, para Rodrigues (2002), o “saber 

acumulado”, a bagagem de nossa história conta muito na hora de interpretar e 

descodificar o que se consome em termos de mídia. 

Mesmo que a pesquisa não analise a linguagem corporal, não se pode deixar de 

referir que ela é bastante utilizada pelo jornalista. Por exemplo, na hora em que ele 

enfatiza algum aspecto, suas mãos movimentam-se e o corpo projeta-se para frente da 

câmera. Nesse contexto, a televisão se divide em dois grandes grupos, segundo Eco 

(2003), existem aqueles que falam olhando para a câmera, como é o caso do jornalista, 

e os que não se utilizam dela, “quem olha para a telecâmara estaria sublinhando o fato 

de que a tevê existe e que o discurso “acontece” justamente por que a televisão existe”, 

Facciole faz uso de artifício mostrando seu posicionando e ressaltando que é por meio 

do discurso televisivo que o SP no AR se institui enquanto mecanismo de produção de 

sentidos e de referência para seus receptores. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa possibilitou um melhor entendimento da estratégia de enunciação do 

Jornalista Luciano Facciole no telejornal São Paulo no Ar. Com base nos conceitos do 

autor, foi possível entender de que forma e como o discurso por ele proferido atinge 

quem assiste. Nesse sentido, a análise mostrou que estratégia que o jornalista mais 

utiliza é a de reforço e a de visibilidade, que abrange tanto a figura do Facciole 

enquanto jornalista como a do telejornal e da emissora. 

A função de exacerbação também é bastante utilizada pelo apresentador. No 

entanto, ele faz uso dela de maneira mais implícita, tentando se ausentar um pouco de 

sua responsabilidade enquanto jornalista. Já em outros momentos, ele deixa claro o 

seu posicionamento, predeterminando os possíveis sentidos a serem construídos pelos 

seus receptores. 

A pesquisa mostra que o telejornal é um dispositivo complexo que se constitui 

enquanto tal a partir de inúmeras estratégias discursivas. O telejornal apresentado por 

Facciole é de cunho sensacionalista, e o jornalista implicitamente faz questão de dizer 

isso, uma vez que as temáticas que mais repercutem no telejornal são de cunho 

policial, investigativo, político e de interesse público. Entretanto, a experiência como 

acadêmica de jornalismo mostrou que não importa o meio em que você trabalha, em 

todos a ética profissional é fundamental e esse aspecto por vezes parece ser 

transgredido por Facciole. 

Não podemos dizer, no entanto que o jornal por Facciole apresentado é um caso 

isolado, até mesmo porque na mesma emissora existem outros telejornais que vão em 

direção desta mesma linha. São eles: o Direto da Redação, que começa às 06:30, e 

traz um resumo das principais notícias que serão apresentadas no SP no Ar; o SP 

Record, que é transmitido de segunda a sexta às 18:30 e tem ainda o Balanço Geral, 

que não é um programa de cunho jornalístico, mas a emissora assim o intitula. Não se 

pode deixar de falar também que a Bandeirantes possui um telejornal deste cunho 

temático e de formato que é apresentado por José Luz Datena, o Brasil Urgente. 
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Podemos dizer então que esse novo modo de apresentar as notícias é uma 

tendência na televisão. Nesse sentido, ficam alguns questionamento: esses telejornais 

mais sensacionalistas estão no ar e se proliferam porque o público os assiste, 

mantendo expressivos índices de audiência? Outra questão é, até que ponto, nós 

receptores, estamos preparados para fazermos questionamentos acerca do modo com 

que as notícias são construídas, já que, muitas vezes, não há explicitação de 

informações complementares e o apresentador se encarrega de explicitar o seu 

posicionamento. 

Além disso, podemos perguntar se não existe “imparcialidade” em jornalismo, já 

que mesmo que você tente se ausentar o máximo no momento de escrever, de falar e 

de apresentar qualquer texto, os modos de enunciação acabam determinando os 

sentidos que se pretende produzir.  

Enquanto acadêmica de jornalismo, a realização da pesquisa foi importante para 

uma melhor interpretação de o que é esse trabalho, de que maneira uma fala ou ato 

diante de uma câmera ou de um microfone interfere na vida cotidiana das pessoas. O 

desenvolvimento da pesquisa foi fundamental para a observação da importância da 

prática jornalística como um todo.  

Nem todas as questões propostas obtiveram resposta, como o fato de analisar 

estritamente como o jornalista enuncia seus jargões, por que faz uso deles. Talvez 

pudesse ter obtido resultados mais claros nesse sentido se alguma entrevista me 

tivesse sido concedida.  

Se possível fosse, teria a vontade de aprofundar um pouco mais a pesquisa, 

especialmente sobre as rotinas produtivas, para compreender como a equipe de 

produção e o apresentador elaboram o telejornal SP no Ar. Seria interessante saber de 

que maneira as matérias são escolhidas e por que o são. Talvez em outro estudo esses 

aspectos sejam possíveis de serem alcançados. 
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p. 45 - 1 par. ... Essas são as estratégias  utilizadas pelo apresentador...  
p. 47 - 3º par. : Sabe-se que é difícil enquadrar os enunciados... o enunciado é colocado 
na função  mais abrangente, naquela... 
p. 47 - 4 par. Essa função  trabalha .. 
p. 57 - 2º par. A função de excerbação 
 


