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RESUMO 

 

Foi estudada as estratégias de interação entre o telejornal Jornal Hoje e seus telespectadores, a 
partir do conceito de  interação examinado da perspectiva da comunicação midiatizada, como 
também  o conceito de contrato de leitura que foram  fundamentais para a compreensão do 
presente estudo. O  Jornal Hoje faz parte da programação da Rede Globo  de televisão, e ele é 
considerado uma tele revista que está no ar há 38 anos. Por meio de processos interacionais de 
comunicação do telejornal, ele interpela o telespectador a fazer parte do que está sendo dito. 
Então o  que nos levou a esse estudo como  problema de pesquisa é: Como o Jornal Hoje 
desenvolve um fluxo contínuo  de interação na sua emissão que permeia tanto o uso de outros 
campos sociais como também  da mídia online, tendo como agente propulsor desta interação a 
própria audiência? Considerando  que o que une  o telejornal  a sua  recepção é uma complexa 
estrutura de vínculos propostos e manejados pela instância da produção. Embora sabemos que 
os receptores também desenvolvem suas estratégias que nem sempre está a olho nú. Perante a 
isto a pesquisa teve por objetivo compreender as estratégias de interação entre estas duas 
instâncias. Para tal estudo foi usado procedimentos qualitativos e observacionais junto as 
estratégias na análise de oito quadros do Conversa ao Vivo.  A monografia está dividida em 
três partes: o estudo da interação, o Jornal Hoje e análise da interação a partir do quadro 
conversa ao Vivo. 
 
Palavras-chave: Telejornal; Interação; Telespectador 

 
 

ABSTRACT 

It was studied the strategies of interaction between the news and Today viewers, from the 
concept of interaction examined from the perspective of media communication, as well as the 
concept of reading the contract that were fundamental to the understanding of the present 
study. The Journal is now part of the program on Rede Globo television, and he is considered 
a tele magazine that is in the air for 38 years. Through interactional processes of 
communication of news, he challenges the viewer to be part of what is being said. So what led 
us to this study as a research problem is: How do Jornal Hoje develops a continuous flow of 
interaction in the issue that permeates both the use of other social fields as well as online 
media, with the propellant of this interaction itself audience? Whereas joining the news on 
your reception is a complex structure of bonds offered and managed by the department of 
production. Although we know that the recipients also develop strategies that is not always 
the naked eye. In view of this research aimed to understand the strategies of interaction 
between these two instances. For this study used qualitative procedures and observational 
strategies with the analysis of eight tables in live chat. The monograph is divided into three 
parts: the study of the interaction, the Today and analysis of the interaction from the Table 
Talk Live.
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Keywords: Television News; Interaction; Viewer
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1 INTRODUÇÃO 

      Estuda- se as estratégias de interação entre o telejornal Jornal Hoje e seus telespectadores, 

a partir do conceito de  interação examinado da perspectiva da comunicação midiatizada, 

como também  o conceito de contrato de leitura que são  fundamentais para a compreensão do 

presente estudo.  O Jornal  Hoje é um telejornal diário vespertino, que está  há 38 anos no ar, 

atualmente os apresentadores são Evaristo Costa e Sandra Annenberg. Ele é formado de uma 

maneira que  tem grande proximidade com o público, para isso são utilizadas estratégias afim 

de construir processos de interação que possibilitam dialogar com  o telespectador e firmarem 

um contrato de leitura e  proximidade. 

        A interação social  entendida como as relações constituídas dentro da comunicação, é um 

forte pilar que pode sustentar as relações de  enlace de emissores e  receptores no meio 

jornalístico. Em se tratando  do meio televisivo, e  tomando como referência do campo 

jornalístico os telejornais  que são  a maior fonte de informação  que os brasileiros tem acesso. 

A construção dos  modos de interação que engendrem os telespectadores é uma forma de 

constituir o telespectador com laços de proximidade e participação da construção do formato 

telejornalístico. Por sua vez essa interação comunicacional  passa a privilegiar cada vez mais 

dispositivos de interatividade que visam a interação do programa com seus telespectadores. 

      A forma de comunicar as notícias televisivas foi reconstruída a linguagem foi  adaptada , 

trazendo o telespectador a conviver neste ambiente de comunicação. Sendo assim o telejornal  

passa a privilegiar cada vez mais dispositivos de interatividade que visam a interação do 

programa com seus telespectadores ou seja um possível diálogo. Com isso o próprio formato 

de telejornal passa a se modificar, a audiência que antes era estudada como público-alvo agora 

é constituinte e participativa do telejornal. Que constroí as relações de interação desde a 

linguagem, permeando os temas das notícias e a inserção dos âncoras que  firmam   um 

contrato de fidelidade e proximidade. 

      Isso aconteceu com o apoio do aparato tecnológico que  alterou toda a forma de viver e 

principalmente de se comunicar. Transformando a rotina  profissional do jornalista, que a 

partir  do surgimento da  rede mundial de computadores  passou a se adequar  a essas  novas 

formas.  Novas portas se abriram, pois o jornalismo se valeu dessa ferramenta para modificar  

e incrementar a rotinas jornalísticas, como por exemplo  a captação de informação. Se sabe 

que a internet serve como fonte jornalística.  Mas as vantagens não param por aí, uma nova 

mídia surgiu e  ela é a melhor maneira de se obter contato entre os comunicantes, que em 

tempo real podem participar da construção do telejornal. A partir deste contato se percebe que 

o telespectador não é um receptor passivo. Pois através da narrativa jornalística eles 

assimilam o que vêem na tv e produzem sentido a partir da compreensão, e  aprimoram seu 
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conhecimento. Este fator ainda é potencializado com a  possibilidade de o público do  

telejornal interagir com aquela informação devido ao contato  da mídia televisiva através do 

meio  online. 

    Busco compreender as estratégias de interação  e o fluxo desenvolvido pelo Jornal Hoje 

com os telespectadores e examinar  as relações construídas a partir da  interação entre 

telespectadores e  o Jornal Hoje via contrato de leitura e   do formato  do Jornal Hoje.  

     Para isso  pretende se estudar  os processos de interação e uso da interatividade que levam 

a  um enlace de interação entre o programa e seus respectivos  telespectadores. Pretende-se 

então, estudar a questão do fluxo  interacional  do Jornal Hoje com o telespectador. E a  

questão chave para investigar é: Como  o Jornal Hoje  desenvolve  um fluxo contínuo de 

interação na sua emissão que permeia tanto o uso de outros campos sociais como também o 

uso da mídia online tendo como agente propulsor desta interação a própria audiência?. 

     Contudo este formato de interação começa na posse de práticas sociais adotada pelo 

telejornal ou seja: o que está sendo dito está de certa forma reconhecível a audiência. Adota-

se estruturas de identificação e elementos de aproximação a fim destas experiências serem do 

cotidiano do público.  

       Estes mecanismos permitem pensarmos a evolução da concepção  de audiência que se 

transforma com a adoção destes formatos e aparatos. Com a inserção destes novos modos de 

se fazer e de se apresentar as notícias construindo o telespectador como ativo no processo de 

produção  que é destinado a ele próprio. Desta forma o Jornal Hoje constrói relações de 

interação que permeiam a construção e formato do telejornal.  

        O período de estudo do objeto se desenvolveu a partir da data de dezenove de março de 

dois mil e nove e a partir de sete de maio até vinte e nove de outubro.  A partir disto foram 

analisados todas oito edições, com foco na interação que é desenvolvida no Quadro Conversa 

ao Vivo. Como aporte teórico foi preciso buscar autores sobre o conceito de interação de 

modo geral até de modo mais especifico como a interação no telejornal e desenvolver  o 

conceito de contrato de leitura. Este último conceito foi aplicado na parte análise do quadro 

Conversa ao Vivo. Os autores usados como base foram Gregory Bateson, Paul Watzlawick, 

Don Jackson, Erving Goffman e John B. Thompson. A monografia está dividida em 3 partes 

que traçam o trajeto para entender o meu objeto de estudo e o objetivo do trabalho. Na 

primeira parte é apresentada a interação no seu modo inicial até chegar na interação 

propriamente do telejornal, a segunda parte   detém-se no estudo do Jornal Hoje e a última 

parte é a análise do Quadro Conversa ao Vivo. 

             Com base no problema de pesquisa a importância deste estudo reside  na função de 

que a investigação poderá apresentar novos perfis que estão se apresentando no cenário 
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telejornalístico. Mais precisamente em relação  a construção da audiência e a emissão de 

informação  do telejornal que estão  envolvidos em um  fluxo de interação que leva a um 

complexo  processo de  produção.         
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2  O CONCEITO DE INTERAÇÃO 

      Para se entender os processos de interação que envolvem o telejornal Jornal Hoje  e os 

seus receptores,  antes de tudo é necessário   desenvolver  alguns comentários  sobre o 

conceito de interação. Buscando no apoio de autores,   ângulos que me farão  compreender o 

processo  interacional  do meu  objeto de estudo. 

           Interação   inter + ação ação que  se  exerce mutuamente  entre duas  ou mais coisas 

ou pessoas; ação recíproca (FERREIRA, 1988, p.1000) Partindo-se deste conceito geral  

poderemos  perceber  que a interação está presente em todos os campos de conhecimento uma 

vez que este conceito diz respeito as  ações do ser humano.  Portanto cada  ciência define a 

interação com base na definição mais generalista citada acima, mas também cada uma delas 

traz o conceito  no contexto de seu próprio campo de conhecimento.  

          A  sociologia    por exemplo explica que a interação  é o processo  que ocorre quando  

as pessoas agem reciprocamente umas em relação as outras no âmbito social.  Seriam  todas 

as  

ações que surgem de um  comportamento intencional  em relações as outras pessoas na qual o 

que está em voga são as  significações que esta inter + ação causaram e assim como que elas 

interpretarão e vão reagir. Desta forma, a interação para o campo da sociologia reside  como 

um processo social que se define como   interação social, na qual  as ações   recíprocas são  

entendidas dentro da sociedade.   

       Com isso  uma das perspectivas teóricas mais importantes da sociologia, a perspectiva 

interacionista  tem como ponto de vista que todas as ações  estão entrelaçadas em incontáveis 

interações que formam significações  a vida e assim a  sociedade. 

Pode-se entender esta relação  sociedade e interação  na   definição de  George Simmel ([ 

1902 ]1950) citado por Jonhson (1993, p.174) “ A sociedade é simplesmente o nome de um 

grupo de indivíduos, ligados entre si por interação”.  Tomando como base que a sociedade   se 

torna possível por meio da interação, também há de ser descrito que  para isso, como bem 

definiu  o   Interacionismo corrente da  Psicologia social( C.H Cooley, H Mead, J Dewey): “o 

indivíduo só se torna um si mesmo ( ou uma pessoa) no inter-relacionamento  com os outros;  

a sociedade não é mais nada do que a totalidade das relações recíprocas e  diferenciadas entre 

os indivíduos.” (DORSCH, HÄCKER, STAPF,  2001, p.502). 

           Neste momento há de se colocar em cena que  o  inter- relacionamento que leva a  

interação  a qual estamos falando refere- se á ação recíproca de agentes que estão fisicamente 

próximos entre si, em contato direto ou quando existe a possibilidade de reação por parte dos 

agentes envolvidos. Então  a interação vista como processo social só pode ser concebida 

através do que se chama contato social que seria o primeiro processo ate chegar a interação.  
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Portanto há de  se concluir que   não existe interação se não houver  contato social. Contudo, 

só há contato social se houver comunicação. Estes conceitos são diferentes mas em parte 

sinônimos,  então eles devem ser visto sob este prisma:   quando as pessoas se comunicam  se 

tem o   contato social. Portanto só existe contato social se houver comunicação. Outro ponto 

tem de ser esclarecido; o contato não se restringe ao  físico, pois o contato social pode existir 

quando os comunicantes se encontram distantes um do outro. Sendo determinante o fator de   

comunicação entre eles, seja ela verbal ou não-verbal.  

      Por outro lado   se  a comunicação é fator de contato social que leva a interação, é de 

importância  salientar  que  “não há processo  de comunicação  sem interatividade na medida 

em que comunicação pressupõe participação, interação e troca de mensagens.” (RABAÇA, 

BARBOSA, 2001, p.393).  Trato de lembrar que alguns autores discutem este conceito,  já 

examinando  por exemplo fenômenos comunicativos  que envolvem  tecnologias  mais 

complexas. Me reportarei aos mesmos  em capítulo específico. 

      Então  entende-se que todo  processo comunicativo possui capacidade de troca pois tem  

como característica básica  a  situação interacional. Assim  qualquer comportamento em uma 

situação de interação  emite um ato comunicativo na  comunicação. O que torna qualquer  

comportamento  com valor de mensagem, tornando- se um ato comunicativo. Sendo assim 

temos  um conceito defendido por  Watzlawick, Beavin e Jackson,  que são três pesquisadores 

do Instituto de Pesquisa Mental de Palo Alto, ao afirmarem  que a partir destas considerações 

temos “ um axioma metacomunicativo da pragmática da comunicação: “ é impossível não se 

comunicar.” (Watzlawick, Beavin e Jackson ,1967 p.47) Pois segundo eles   tudo tem 

potencial de intercâmbio comunicativo pois tanto  o silêncio como a fala  é um 

comportamento que possui valor de mensagem, e isto acaba  influenciando as  pessoas  a 

reagirem  a tais atos comunicativos  sendo impossível não comunicar pois elas se encontram 

em plena comunicação.  

       A reação continua aos atos comunicativos é a própria  interação,  os três pesquisadores do 

Instituto de Palo Alto  definiram o conceito como  “  troca de mensagens  entre comunicantes 

”. Há de ser visto que na interação,  segundo os estudos pragmáticos dos pesquisadores de 

Palo Alto,  os atos comunicativos são como uma seqüência   ininterrupta  de trocas.  Nesta 

seqüência   os comunicantes da interação  organizam os eventos comportamentais de reações 

aos atos comunicativos para organizar a própria  sequência de interação.  Os  atos 

comunicativos     seguem  pontuações que  determinam o padrão da interação,  pois  a cada 

ato comunicativo  os comunicantes organizam os seus eventos comportamentais comparado 

com uma  seqüência  da  tríade  estímulo-resposta -reforço. A  esta  forma de os participantes 

organizarem   a interação,  foi chamada por Whorf, Bateson e Jackson (1956) citado por 
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Mortensen (1980, p.91) de “ pontuação da seqüência de eventos”.  Fica definido  que elas são 

importantes para as interações contínuas  uma vez que definem os padrões de relação “de que 

qualquer ato comunicativo envolve um compromisso e, desse modo define o 

relacionamento.”(Watzlawick, Beavin e Jackson, 1967, p. 90). 

       Em outras palavras, a comunicação além de transmitir informações também determina o 

comportamento e sendo assim determina o relacionamento.  A estas operações advindas da 

comunicação,  Gregory Bateson chamou de  fatores de “informe” e de “ordem”. O informe é  

o fator relativo a mensagem, a transmissão e a ordem está relacionado ao tipo de mensagem. 

Desta forma este último determina o relacionamento dos comunicantes. Então o que depende  

é  a maneira que o  comunicante  vai se convencionando  a partir  e dentro da triade, ou seja a 

pontuação de sequências  comunicativas vai organizando a interação e por seguinte define o 

relacionamento.  

         Como se pode perceber o antropólogo Gregory  Bateson  um dos fundadores  da Escola 

de Palo Alto,  enfoca a  questão relacional.   Ele está preocupado com “a forma e não ao 

conteúdo; ao relacionamento e não às pessoas e aos fenômenos isolados.” Bateson (1980) 

citado por Primo (2007, p. 81 ). O que importa são os padrões de interação e os inter- 

relacionamentos. Portanto são os  comportamentos que vão sendo construídos e estabelecidos 

entre os comunicantes  e a  relação que estes formam no contexto da comunicação.   

        Em seus estudos Bateson vai ainda mais longe na questão interacional, quando em 1935  

ele observa na tribo Iatmul da Nova Guiné um fenômeno interacional   a qual ele  chamou   de 

cismogênese, e  que define-se  por  Bateson (1935) citado por  Watzlawick, Beavin e Jackson 

(1967, p.62).  “ como um processo de diferenciação nas normas de comportamento indivídual 

resultante da interação cumulativa entre indivíduos.”  Isto equivale a dizer que os  

comunicantes reagem,  um ao  comportamento do outro,  e vão afetando o comportamento 

num todo, sendo que   estas reações   refletem  no padrão de interação. Este  padrão  resultante 

das reações de um ao comportamento do outro,   Bateson definiu em dois gêneros   chamados 

de   interação simétrica e complementar. No padrão de interação simétrica  são relações em 

que as mudanças são baseadas  na igualdade  pelo fato do comportamento de um refletir no 

outro.  Já a interação complementar   é baseada na relação de diferença na qual o 

comportamento de um complementa a do outro. Estas permutas comunicacionais são 

importantes uma vez que são necessárias ao padrão de interação,  por que cada padrão pode  

estabilizar o outro equilibrando o   sistema de relação. E funcionando como mecanismos 

homeostáticos. 

       O pensamento comunicacional começou com a  Escola de Chicago, a primeira escola a 

formular uma reflexão teórica a cerca da comunicação.  Um dos  expoentes da Escola de 
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Chicago, George Mead  desenvolveu nas primeiras décadas do século  XX os fundamentos do 

que veio a ser chamado de Interacionismo Simbólico.   Esta  reflexão teórica    tem como tese  

de que a sociedade tem seu significado a partir da interação social  que é produto da 

comunicação.  

O interacionismo simbólico  baseia-se, em última analíse, em três premissas. A 
primeira estabelece que os seres humanos agem em relação ao mundo 
fundamentando-se nos siginificados que este lhes oferece. Tais elementos abrangem 
tudo o que é possível  ao  homem  observar  em seu universo -  objetos físicos, como 
árvores ou cadeiras; outra pessoas, como mães ou balconistas de loja;  cateorias de 
seres humanos  de seres humanos, como amigos ou inimigos; instituições como 
escolas ou o governo; ideais  norteadores, como independência  individual  ou 
honestidade [...]  além das situações com que o indivíduo se depara em  seu dia-a 
dia. A segunda premissa consiste no fato de que os significados de tais elementos 
serem  provenientes da ou provocados pela interação social  que se mantém com as 
outras pessoas. A terceira premissa  reza que tais significados  são manipulados por 
um processo  interpretativo ( e por este modificados ) utilizado pela pessoa ao se 
relacionar com os elementos  com que entra em contato. ( BLUMER, 1969 apud 
MORTENSEN,  1980, p. 119 ). 

       Desta forma entende-se  que a comunicação é tanto mediada simbolícamente como 

também   a comunicação media a  estrutura simbólica.  Nesta dupla função da comunicação 

de ser coordenada mas também de coordenar  o simbólico, “ o significado das coisas  deve ser 

visto portanto como um produto da interação social  mas, ao mesmo tempo, como uma 

condição de possibilidade de comunicação.” (RÜDIGER, 1988, p. 38).  Assim a comunicação   

difunde processos de socialização, como também é ela própria que  ajuda estes processos  a 

tomarem forma  na sociedade.   Segundo  Sousa  ( 2004 ) são as  percepções de cada 

individuo na interação que  forma a personalidade e a  vida em sociedade. Contudo a 

sociedade só é possível  por meio da interação dos indivíduos. E por sua vez são os indivíduos 

que assumem papéis de produtores e de produtos da sociedade. Em resumo “ é a interação 

simbólica entre os indivíduos, assente na comunicação interpessoal, que estrutura a cultura e a 

sociedade.” ( SOUSA, 2004, p. 234). 

           As interações sociais  como estrutura que propicia  a sociedade também determina os 

padrões de representação  de papéis  dos  indivíduos inseridos em cada contexto social.  

Assim  as representações são  papéis  sociais   definidos pela interação e os valores e normas 

da sociedade.  O sociólogo Erving Goffman também pertencente   da Escola de Chicago,  foi 

o autor que identificou que nas interações os indivíduos representam papéis sociais  

estabelecidos  pela sociedade,  encenados  por meio da comunicação interpessoal. 

         Para clarificar  este estudo Goffman,  pesquisou  em várias regiões e comunidades  o 

comportamento humano no contexto da sociedade  nas  diversas manifestações das pessoas. 

Nas interações  os indivíduos utilizam formas de representação perante aos outros, 

desempenham papéis  a fim de serem   entendidos na realidade que estão transmitindo.  Esta 

impressão além de ser passada a outra  pessoa,  a própria  também  tem crença  na realidade 
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que está representando 

Em certo sentido, e na medida em que esta   máscara representa a concepção que 
formamos de nós mesmos – o papel que nos esforçamos por chegar  a viver-  esta 
máscara é o nosso mais verdadeiro  eu, aquilo que  gostaríamos de  ser. Ao final a 
concepção  que temos de nosso papel  torna-se uma segunda natureza  e parte  
integral  de nossa  personalidade.  Entramos no mundo como indivíduos, adquirimos 
um caráter e nos tornamos pessoas.(GOFFMAN, 2007, p. 27). 

       A    atividades representada   perante aos outros   tem um desempenho individual  na qual  

Goffman atribuiu o nome de fachada, “ todo o equipamento  expressivo  de tipo  padronizado 

intencional  ou inconscientemente empregado  pelo indivíduo durante sua representação.”  

(GOFFMAN, 2007, p.29). No contexto da representação  contando  com a fachada, podemos 

designar um outro componente chamado  por cenário. Por cenário entende  

-se um conjunto de elementos  físicos,  da situação na qual fornece suporte para a 

representação do indivíduo.  O cenário seria então os equipamentos expressivos relativos ao 

conjunto cênico e a fachada  está relacionada aos equipamentos pessoais  do ator que está 

representando. Como  aparência, atitude, expressões faciais, vestuário, sexo, idade.    

          Na  representação ainda há outros componentes que se agregam a fachada e que    

determinam  leituras importantes em relação a interação.   Com funções diferentes da fachada  

a aparência e a maneira são estímulos que se confundem com a fachada pela delimitação ser 

muito tênue. Para melhor definir aparência deve se ter em mente que são  estímulos que nós 

fornecem suporte para saber em que  status social o ator se encontra. Já a maneira nos informa  

que papel de interação o ator pretende desempenhar, o papel pode variar desde uma maneira  

arrogante de se representar  como também  humilde   determinando  o padrão de interação e 

os papéis de quem é quem na interação.  

             Como forma tornar a realidade representada significativa,   o indivíduo expressa   o  

máximo possível fatos confirmatórios   na interação. Para que  a sua atuação seja verdadeira 

aos olhos dos outros,  ou seja que suas qualidades sejam nítidas. 

        As  interações sociais que nós indivíduos temos  são  compartilhadas entre um mesmo 

ambiente físico na qual as pessoas se relacionam em função da  aproximação e trocas  de 

formas simbólicas.  Desta forma fica determinado que muitas das  interações   que os 

indivíduos tem, são  contatos   face a face.   Mas com o advento dos meios de comunicação  

estes passaram a afetar a interação social. Uma vez  que todo processo de socialização e 

disseminação da cultura  era por meio do intercâmbio face a face.  Os meios de comunicação,  

“ cria novas formas de ação e de interação e novos tipos de relacionamentos sociais – formas 

que são bastante  diferentes das que tinham prevalecido na maior parte da história humana.” 

(THOMPSON, 1998, p. 77).  Pelo fato de que as  interações  não são mais contatos face a 

face  e que as comunicações não estão restritas ao meio físico. 
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          Desta forma os meios de comunicação estenderam as formas de interação de modo que 

os indivíduos podem interagir  mesmo em espaço físico diferente. Estas novas formas  de 

interação que são criadas pela mídia,  foi estudado pelo sociólogo   John B. Thompson que 

propôs   tipos   de interação  criados pelos meios de comunicação.  Para isso ele distingue três 

formas e as caracteriza:  “interação face a face”, “interação mediada”, e “quase-interação 

mediada”.  A primeira forma   são aquelas situações que acontecem num mesmo contexto  

espacial  de  presença dos participantes da interação.   Por isso ela é considerada de caráter 

dialógico  pois as interações face a face presumem   um fluxo de informação na qual a 

emissão e recepção  são constantemente assumidas pelos interagentes. Pelos comunicantes 

estarem  em   físicamente presentes uma outra característica está empregada na interação face 

a face, os comunicantes transmitem e recebem  variadas deixas simbólica. Além da linguagem 

verbal os participantes   emitem gestos,   a chamada linguagem não verbal     que tanto pode  

reforçar a informação transmitida como também servir de ponto de identificação  de uma 

possível ambigüidade na comunicação.  Assim a linguagem verbal como não verbal é 

importante para a interação entre os interlocutores uma vez que pode  interferir no  padrão de 

interação conforme as deixas forem interpretadas.   

          Das três formas  a interação face a face é a que mais interessa neste momento,  pois até 

aqui a interação está sendo contextualizada dentro da sua forma de origem, as interação  

sociais face a face.   Já as outras  duas formas  a interação mediada e a  quase-interação  

mediada  são determinadas pelo advento dos meios de comunicação  e são importantes  para o  

próximo capítulo na qual as interações serão estudadas  mais profundamente no contexto das 

mídias. Pois é ela que passou a transformar   as interações  sociais e as formas   de 

socialização,  pertencimento e difusão da cultura.   Os indivíduos passam a compartilhar  

formas simbólicas  mediadas desta interação,   transformando  a   forma de estarmos no 

mundo, o processo de autoformação e de relacionarmos uns com os outros através destas 

novas formas de interação.  Visto tais elementos trato agora de discorrer sobre a conceito de 

interação no contexto  propriamente dito  de comunicação midiatizada.  
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3 O CONCEITO DE INTERAÇÃO NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO 

MIDIATIZADA 

      Pensar sobre as implicações da comunicação mídiatica  no âmbito da interação social é 

fundamental para compreender o estudo das novas  interações que  se formam com o 

desenvolvimento  da comunicação midiatizada. Para isso o presente capítulo  trata de   

fundamentar as características desta comunicação  para  compreender a interação que se 

desenvolve através deste meio. 

       Antes do advento das indústrias de mídias  a compreensão que  tínhamos do mundo 

como:  o sentimento de pertença a comunidade, a  disseminação da cultura e a socialização, 

era por meio da interação face a face do intercâmbio simbólico. Mas com o desenvolvimento 

dos meios de comunicação a própria experiência  pessoal e de vivência  na sociedade  está 

modificada. Estaríamos vivendo o que  Thompson chamou de “mundanidade mediada”, 

significa que  

nossa compreensão do mundo  fora  do alcance de nossa experiência pessoal, e de 
nosso lugar dentro dele, está sendo modelada  cada vez mais  pela mediação  de 
formas simbólicas.  Está difusão dos produtos da  mídia  nos permite  em certo 
sentido  a experiência de  eventos, a investigação de outros e, em geral, o 
conhecimento de um  mundo  que se amplia  para muito além  de nossos  encontros 
diários. (THOMPSON, 2002, p. 38). 

 

           Isto quer dizer que todas  as formas  de sentido  que o indivíduo passa a ter  por meio 

das mensagens  da mídia são engendradas  e tidas  como um fenômeno chamado de 

“socialidade mediada”. Na qual  a experiência individual  e da  sociedade  passam pela 

difusão das mídias. Mas de que forma, é construída  essa socialidade pela  comunicação 

mediada.  Para entender é necessário o conhecimento  das especificidades da comunicação 

mediada, que se diferenciam da interação social  no âmbito face a face estudado até o presente 

momento. 

        A comunicação mídiatica  é produzida e transmitida por um meio tecnológico( exceto a 

mídia impressa que não propaga a suas informações por meio tecnológico, só o modo de 

produção),  sendo que desta maneira  tem grande alcance pois os seus receptores(público) são   

muitos,  e as mensagens  transmitidas  estrapolam os limites espaciais e temporais. Parece que 

neste sentido a comunicação mídiatica  tem um sentido monológico,  na qual um grupo de 

emissores emitem informações para um número infinito de receptores. Contudo, esta 

comunicação não é puramente dialógica nem monológica,  enfim  “os receptores de mídia  

não são parceiros  de um processo  de intercâmbio comunicativo recíproco, mas participantes 

de um processo estruturado de transmissão simbólica.” (THOMPSON, 2002, p.31).  Por estas 

considerações podemos ir mais adiante nas características do meio midíatico, e  dizer que  
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estas especificidades  não tornam o receptor um sujeito passivo como alguns estudiosos 

previam. E que assim como a interação face a face, a recepção mídiatica também é uma 

atividade que se torna de rotina e  se constitue então como uma prática   social  de material 

simbólico, na qual os indivíduos se percebem, a sociedade toma forma e os relacionamentos 

são desenvolvidos por estes. Bem como as interações face a face.  

         Assim como na interação face a face  a recepção exige um certo grau de entendimento e 

das mensagens, a atividade de recepção requer interpretação. E esta  interpretação logo depois 

de assimiladas adquire, contextos e situações  na qual  é  compartilhada discursivamente pelas 

pessoas. Por isso é válido afirmar que  o envolvimento das mensagens da mídia  está 

relacionado a auto formação  das pessoas  e o sentido que as coisas tem na sociedade.   

         Visto o corpo de especificidades que a comunicação mediada tem,  é importante trazer 

os   dois  tipos de interação que John B. Thompson formulou. E  que ficou proposto de 

estuda-lás neste capítulo,  pois são situações interativas que estão desenvolvidas pelos  meio 

de comunicação. Estes dois tipos de interação  que ele conceituou,  fazem parte do conjunto 

de formas  interativas que   são  três. A primeira  forma é a “interação face a face” que já foi 

examinada no primeiro capítulo. E a “interação mediada” e a “quase- interação mediada” 

tratarei de expor agora.  

           As “interações mediadas”  são tidas com  suportes como  cartas, conversas telefônicas 

e etc. Elas estão estendidas no espaço e no tempo e possuem um  número mais limitado de 

deixas simbólicas, uma vez que  a  presença física não existe.  Já a “quase-interação mediada” 

é totalmente desprendida  dos limites espaços temporais por que  são difundidas pelos meios 

de comunicação mídiatica como jornal, rádio e televisão. Assumindo tal característica a 

“quase- interação mediada” se distingue das outras duas formas por estarem em contextos 

diferentes do nível de informação. As formas simbólicas estão direcionadas para um público  

de receptores de quantidade indefinida. Como já vimos esta interação não é totalmente 

dialógica nem monológica pois não possui o caráter de reciprocidade igual ao das outras 

formas.  Mas  tem sua validade como já salientei antes,  pelo fato de os indivíduos estarem 

envolvidos  em um processo  social e  comunicacional  de formas simbólicas.  

       Vale distinguir que a  “quase- interação mediada” está  inserida em contextos de 

produção e recepção diferente das outras formas. A mediação simbólica está desvinculada do 

contexto de produção assim como a da recepção, pois existe uma “ estrutura interativa de 

produção” e as “estruturas interativas de recepção” que John B. Thompson desenvolveu. Estes 

conceitos foram desenvolvidos com o apoio  de estudos desenvolvidos por Erving Goffman. 

Segundo Thompson ( 2002)  esta estrutura interativa  nada mais é do que um ambiente na 

qual se forma a ação, sendo que está ligada a certas padrões  e características que o indivíduo 
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vai agir dentro dela. A essa estrutura de ação na qual as pessoas  se encontram  é chamada de 

“ região frontal” e “região de fundo”  que foram extraídas por Thompson do trabalho de 

Goffman. Portanto a estrutura interativa de ambos( produção e recepção) tem as  suas regiões 

de fundo separadas da interação, já a  região  frontal da produção tem-se a mostra mas o 

mesmo não acontece  com a da recepção, pois a reciprocidade não é  a base deste tipo de 

interação. 

         De fato a interação social a qual  a sociedade atual vive, transformou-se com a 

comunicação mediada. As formas de relacionamento e de experiência pessoal  estão 

estruturadas na base desta  comunicação. A tal transformação  segundo  Gomes (2006)   

vivemos em uma nova ambiência  em  que os modos de ser e de atuar  tiveram uma virada.  A 

isso chama-se midiatização   “ Surge uma nova ecologia comunicacional. É um bios virtual. 

Entende-se que , mais que uma tecno-interação, está surgindo um novo modo de ser no 

mundo representado pela midiatização da sociedade.” (GOMES, 2006, p. 113). A  esta nova 

forma de viver e se constituir, uso novamente os estudos  de Pedro Gilberto Gomes na qual  

ele utilizou alguns pensamentos  do francês Teill; Hard de Chardin. Este  faz uma 

compreensão dos meios de comunicação a partir  de um cunho biológico. Com isto Gomes  

descreve alguns trechos  comparando com o processo de  midiatização da sociedade. 

Y aquí,  naturalmente, pienso, em primer lugar, em la extraordinaria  red de 
comunicaciones radiofónicas y televisivas que nos ligam ya a todos, actualmente, 
em uma especie de co-conciencia etérea, antecipando  acaso uma sintonización 
directa de los cerebros mediante las fuerzas todavía desconocidas  de la  telepatía. 
(GOMES, 2008, p. 5). 

     Para além  do conceito de mediação  a midiatização é tida  como uma   reconfiguração 

comunicacional  na qual já citado acima, se convém chamar de bios. A midiatização 

ultrapassa o conceito de mediação  pelo fato de que  “ Un medio de comunicación social es un 

dispositivo tecnóligico  de producción-reproducción de mensajes  associado  a determinadas 

condiciones  de producción y a determinadas modalidades ( o práticas ) de recepción de 

dichos mensajes.” (VERÓN, 1997, p.12).  Além de a mediação comunicacional ser  de  

dimensão coletiva,  pois os meios de comunicação  tem como critério   a noção de que  as 

mensagens devem ter  acesso plural. De fato, isso é verdade mas o que   diferencia  da 

midiatização, é que por meio da mediação das mensagens a midiatização se configura  como  

um modelo e atividade de operação de  inteligibilidade social. Noutras palavras, a 
midiatização é a chave  hermenêutica   para a compreensão e interpretação  da 
realidade. Nesse sentido,  a sociedade  percebe e se percebe a partir do fenômeno da 
mídia, agora  alargado para além dos dispositivos tecnológicos  tradicionais. [...] As 
pessoas  não distinguem mais  a sua vida separada do palco, sem ele. Se um aspecto 
não é midiatizado parece não existir. (GOMES, 2006, p. 121).     

            Na medida em que foram feitas estas observações  e caracterizações afim de  explicar o 

termo midiatização,  se vê que  o conceito representa o que seria uma nova vida tecno-social. 

Segundo Neto (2006)  essa nova vida é tanto origem como ambiente na qual se desenvolve 
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uma nova forma de produção de sentido da realidade, que está relacionada a mecanismos que 

por sua vez também são novos.  Institui uma ambiência que muda o sentido da informação 

das mídias,  uma vez que passam de  informação mediada a informação desenvolvida por 

tecnologias. Que estruturam a sociedade  por construirem uma realidade a partir da  

informação gerada mediante novas tecnologias. Pois  um novo real se apresenta na qual as 

interações sociais,  não estão  mais restritas ao mesmo espaço físico e   nem atreladas ao 

mesmo campo  social.  As novas  interações advindas e que por sua vez também instituem 

esse novo real esta tecida por conexões  sócio-técnicas  como chamou Antônio Fausto Neto.  

       A vida social está organizada  por meio dos fluxos da informação, na qual a rede passa a 

ser  parte indispensável e mantenedora  do ambiente da midiatização. O  modo organizacional 

da vida social  é  regido  por  ligações  de ordem tecno-interação,  que fazem emergir  novas 

formas de interação que estão ligadas ao  fluxo tecnológico. 

       A partir desta novas formas de interação  Eliseo Verón  afirma que  a dinâmica  do 

funcionamento da sociedade é afetada pelas novas estruturas de tecno-interação, que é a 

transformação de tecnologias em meios ou situações de recpção. O que provoca novos 

funcionamentos regidos pelas mídias, relações estas que são construídas com outros campos 

sociais que afetam a dinâmica do funcionamento social. Por estes estarem inscritos no próprio 

fluxo mídiatico. Para melhor explicitar esta perspectiva retomo o  próprio esquema de 

midiatização de Eliseo Verón  na qual descreve a processualidade que se estabelece nas 

afetações entre instituições mídias e atores sociais, regidas pela lógica da midiatização. A 

saber suas tecnologias, cultura e operações. No esquema podemos perceber quatro zonas que 

são produzidas   nas relações indicadas. 

     

     Na primeira relação indicada pela flecha 1,  esta se referindo a interação entre os meios e 

as instituições.  Por meio da midiatização as instituição passam a ter reconhecimento na 

sociedade pelos discursos estarem no meio discursivo mídiatico. Deste modo  os campos 
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sociais como política e religião cada vez mais tentam se inscrever na cadeia produtiva da 

midiatização, pois o que esta na mídia existe e se faz valer. Na segunda flecha já se sabe que a 

interação  dos meios com os atores individuais é  uma relação de identificação na qual o que é 

midiatizado também faz parte da vida do público. E a interação entre eles é entendida não 

mais como um público passivo mas sim participante da midiatização em que vive. 

        A mediação entre instituições e os indivíduos é assinalada pela flecha de número três, o 

campo dos medias é o mediador desta relação. E a flecha  4 é a o modo como as mídias 

afetam as relações das instituições com os indivíduos. O  funcionamento da sociedade é 

tecido pelo fluxo de informação que a mídia faz em relação ao campo das instituições aos  

indivíduos. Este conjunto de interação é regido pelo funcionamento de tecnologias e discursos 

subordinados as lógicas midiatizantes ou seja, a midiatização afeta todas as práticas sociais 

ainda que o faça de modo distinto. O importante e destacar que o esquema aponta um 

complexo quadro de interação que se faz no produto de midiatização.  

        Até agora foram vistos as relações de interação gerados  no âmbito da midiatização o seu 

funcionamento dentro dela, as transformações  e  características.  Mas a interação  pode ser 

observada pelo ponto de vista da  mediatização como  um processo  interacional de referência. 

Neste aspecto abordado por José Luís Braga, é  discutido se a mediatização no estágio em que 

se encontra pode ser designado  como um processo de interação de referência, como um dia  

escrita foi  na formação da interação social.  

          De modo diferente dos outros autores, Braga assinala vários pontos em que a 

midiatização ainda não se tornou de fato um processo de interacional de referência. Pelo fato 

própria mediatização ainda se encontrar entre processualidades de construção  e assim não 

fornecer de fato uma interação social na qual a sociedade  esteja abastecida por meio dos 

medias.  Ele propõe que a  “sociedade não vive (ainda) uma situação de predominância de 

processos mediatizados enquanto processo interacional de referência (em sentido abrangente, 

de que  participa o mundo da vida [..]”(BRAGA, 2006, p. 16). Esta falta de predominância de 

processos interacionais, faz com que a realidade da midiatização ainda não esteja construindo 

de fato um “novo modo  de ser no mundo” como apontou  Gomes, pois a mediatização ainda 

tem lacunas que geram a incompletude do processso, como a  

a maioria das interações pontuais com e sobre  objetivações mediáticas 
(diferentemente da escrita) não exige formação prévia. [...] Pode-se interagir  com 
múltiplos   sub-universos através das mediações variadas que os participantes sociais 
trazem para a interação. Por outro lado , isso não significa boas competências  de 
interação. Prescidem de preparo individual e social, de aprendizagens e de 
socialização. A procesualidade mediática não requer longas formações  para a 
participação em interações pontuais- mas uma socialização na processualidade 
complexa da mediatização não se reduz a tais inserções. (BRAGA, 2007, p.22). 
 

      Não se sabe se essa predominância um dia se dará de modo total. Pode -se admitir que a 
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cultura da convergência tecnologica expande-se aceleradamente, entre os indivíduos, as 

instâncias os produtos e as linguagens, e as relações sociais de modo diferente.  

           Esta foi uma das lacunas  que Braga apontou  pois a mediatização ainda não atenderia as 

expectativas sociais em sua totalidade como deveria ser, como processo interacional de 

referência da sociedade. Com este aporte sobre a interação no contexto da midiatização passo 

a  tratar  em contexto específico a interação na televisão. 
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4  A INTERAÇÃO NA TELEVISÃO 
     A possibilidade de ver imagens e som ao mesmo tempo tornou-se um impacto social da 

televisão sobre a sociedade. Pelo fato de a  televisão ocupar um lugar central na vida das 

pessoas pois o cotidiano é  pautado pelas imagens transmitidas pela  tela da tv.  A mídia 

televisiva alterou o modo como vivemos, desde o acesso a  cultura como também ela se 

desenvolve em contato com as pessoas  nas vias televisivas.  Os parâmetros de 

comportamento também foram seriamente afetados, pois o modo como nós relacionamos e 

interagimos não é mais o mesmo.  A  televisão vem diariamente como diz Mauro Salles (ano) 

citado por Aronchi (2004, p.24) trazendo o mundo para perto de nós e, de outra parte, 

levando-nos para mais perto do mundo. Assumindo tal posição, a televisão passa a ser 

estudada neste capítulo nos aspectos da sua interação. 

     Imagem e som ao mesmo tempo são componentes em conjunto na estrutura que a televisão 

oferece. Este produto audiovisual articula-se com a interação cotidiana, apesar  de seus atores 

e receptores não se encontrarem fisicamente no mesmo lugar. É a partir da tela da tv que se 

desenrola a interação; as interações face a face passam a ser vias de fato a partir da tela da tv. 

E estas repercutem nas próprias relações posteriores pois as interações ditas face a face são 

engendradas por outras resultantes da relação televisão telespectador. A televisão ocupou um 

lugar de referencialidade no cotidiano das pessoas por apresentar registros de proximidade  

como nas interações face a  face. O recurso da imagem ancorado na texto audiovisual  confere 

uma maior credibilidade da realidade, apesar de não estarmos no lugar onde ocorrem os 

acontecimentos as imagens nos mostram que podemos acreditar que o que está sendo dito é 

real. A linguagem televisiva se parece  com o cotidiano, destacando-se como uma 

característica da interação. E por isso a  linguagem coloquial é um ponto de semelhança e o 

que faz a tv se diferenciar das poutras mídias. 

   Desta forma a televisão utiliza grandes quantidades de deixas simbólicas, que se 

desenvolvem no campo  audiovisual. Os apresentadores podem se vistos e ouvidos o que se 

diferencia das outras mídias que possibilitam apenas um dos recursos. Uma das características 

da interação na televisão é que ela focaliza a atenção dos receptores em características que o  

próprio suporte disponibiliza, como recursos os de flashbacks, mixagens, o uso de matéria 

arquivada. Os contextos de produção e recepção também se diferenciam da interação face a 

face  segundo Thompson et al (1998, p.85)  “as mensagens  tem uma disponibilidade  dilatada 

no  espaço e no tempo.” 

     A interação televisiva é considerada segundo Thompson uma quase-interação assim como 

foi descrito em capítulo anterior. Seguindo os estudos  deste autor, ele afirma que a quase-

interação televisiva cria entre os telespectadores e as  mensagens recebidas, o que ele 
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denominou de experiência temporal descontínua. Uma vez que os espectadores  televisivos 

tem a capacidade de estar constantemente processando as coordenadas espaços temporais da 

televisão com seu cotidiano.  

Os indivíduos  que assistem á televisão  suspendem, até certo ponto, as coordenadas 
de espaço e de tempo do cotidiano e temporariamente se transportam para um 
diferente conjunto de coordenadas espaço-temporais; tornam-se viajantes no espaço 
e no tempo  envolvidos numa transação com diferentes estruturas espaço temporais e 
num intercâmbio de experiências mediadas de outros tempos e lugares  com suas 
próprias experiências cotidianas . (THOMPSON, 2004, p. 86). 

      A exemplo disto é que os espectadores ao ligarem a televisão procuram  deixas simbólicas 

que lhe são oferecidas para identificar coordenadas espaço temporais para poder assimilar a 

realidade e a trazer para o seu cotidiano. Diferente das coordenadas da interação face a face as 

coordenadas espaço temporais da quase-interação televisiva são descontínuas  na medida que 

estão estendidas pelo mundo. Assim o receptor procura as deixas na qual o reconhecimento da 

mensagem vai se efetivar. Dentre as características da quase-interação já destacadas  

anteriormente é que ela tem sentido monológico. A televisão enquadrada neste tipo de 

interação, se caracteriza por um meio em que o fluxo tem quase que um sentido único. A 

mídia televisiva emite para um grande público que se vê com poucas possibilidades de 

feedback imediato. Algumas maneiras que os receptores tem de responderem é desligar a 

televisão ou trocar de canal. 

  Na quase-interação televisiva o tipo de participação fica limitado pelo fato de os 

participantes não terem disponíveis a monitorização da reflexividade. O  modo de 

participação na quase interação televisiva é denominado por Thompson como quase- 

participação. De modo geral as respostas de um como outro não interferem de forma decisiva 

na relação da interação. Mas há de se considerar que existe uma relação social entre os pares, 

que é claro que não obedece as mesmas ordens relacionais da interação face  a face por não 

terem um feedback imediato como este. Um dos pontos desta relação televisiva é que ela é 

construída em uma região frontal disponível ao receptor, diferente da interação face a face ela 

está a distância. A interação entre estes está por princípio construída por meio do que 

chamamos de televisibilidade. Este tal recurso cria um contato de interação entre emissores e 

receptores televisivos que se define como um vínculo de mútua dependência, na qual os 

produtores e receptores  tem em mente que  a interação televisiva é cultivada na relação de 

sentido: informar/ser informado.   

    A quase- interação televisiva também exerce ações a distância sobre os participantes. Uma 

das ações é o destino receptor direto na qual “os produtores se colocam diante da câmera e 

falam diretamente  para ela, de tal maneira que os espectadores tem a impressão de que estão 

sendo particularmente interpelados.”(THOMPSON,2004, p.93). Conforme o destino receptor 
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sucita ele é uma forma um tanto monológica de interação na qual uma informação é destinada 

a um número indefinido  de receptores, o noticíario é um exemplo de ação direta. Neste modo 

de ação a região frontal e de fundo se vêem separadas, mas na atual configuração televisiva  

estas regiões não estão mais afastadas. Então a maior visibilidade das regiões, torna-se um  

alcançe de contato entre emissores e receptores.  

   Na forma de ação destino receptor  indireto,  a região frontal vira lugar de interação,  

produtores interagem e se dirigem a espectadores ausentes.  Neste caso a ação é tanto 

monológica quanto dialógica. Um produto televisivo deste tipo de ação é a entrevista,  que 

contém interação face a face como também é direcionada a um receptor ausente mas que faz 

parte da  interação televisiva.  Este dois tipos de ações  são vistos por  Eliseo Verón quando 

faz referencia a televisão na sua conversão a um “medio del contacto”. A construção deste 

lugar de contato tem as marcas inscritas na ação do destino receptor direto para o destino 

receptor indireto.  Nas especifidades que Verón cita, é que  o aparecimento  do “medio del 

contacto”  está na passagem do condutor que ele chama de ventrílocuo para o condutor  los- 

ojos- en-los-ojos. O primeiro condutor: 

aperecia sobre un fondo neutro, y el conjunto de la imagen era plano, sin 
profundidade.[..] no se veian sus brazos ni sus manos, y había una suerte de grado 
cero en la expresión de su rostro. Él era, por consiguiente, un altavoz por el cual 
pasaba el discurso sobre la actualidade. Poco a poco su corpo comenzó a existir [...] 
el espacio del piso comenzó a encontrar una arquitectura: se fueron descubriendo 
rincones, paneles, corredores, vidrios, e incluso las cámaras; lo que se mostraba del 
conductor se fue ampliando, y comenzamos a vér sus brazos, sus  manos, la mesa 
sobre la que estaban sus papeles, ele micrófono. El conductor  se puso a hacer 
gestos,  a matizar las expresiones  de su rostro. [...] El espacio del contacto habia 
nacido [...]. (VERÓN, 2001, p.21). 

    Um outro tipo de ação é a atividade cotidiana mediada, ela se refere ao fluxo de informação 

da região de produção  na qual as ações e interações estão envolvidas com a vida cotidiana 

das pessoas que dela participam. Isto ocorre quando o comportamento dos indivíduos é 

alterado   ao perceberem que estão sendo filmados. A ação eventos de mídias  é  o último tipo 

de ação a distância, e tem por característica aqueles eventos que interrompem o fluxo normal 

tanto da mídia como das pessoas por serem ocasiões transmitidas ao vivo. Ainda os eventos 

mediados podem ser considerados segundo Thompson, uma ação a distância que ele chama de 

ação ficcional. Isto quer dizer que os produtos televisivos tem em sua base sempre a 

construção de uma história. 

    Na quase- interação televisiva os receptores também participam de ações responsivas que 

fazem parte da atividade receptiva. Uma delas é que a televisão tem o que se chama de 

mediação estendida na qual as mensagens estão num fluxo constante de recepção e então de 

elaboração discursiva. Neste fluxo de  elaboração discursiva é que se destaca  a resposta que 

os receptores dão aos produtores. Em contato com outros receptores é que as mensagens estão 
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sendo expressas para os emissores. São estas interações no fluxo da mensagem que criam 

respostas as informações da mídia televisiva.  A atividade  de recepção e apropriação das 

mensagens “são maneiras de responder aos outros  espacial e temporalmente distantes. Isto 

envolve um conjunto de atividades(vendo, ouvindo, lendo, discutindo etc) que são 

estimuladas  pelas ações de outros que estão situados  em contextos distantes.”(THOMPSON, 

2004, p. 102).   

    As respostas aos eventos de mídia podem se tornar uma ação responsiva conjunta que é 

quando os indivíduos reagem de forma semelhante ao que foi mediado pela televisão. Este 

tipo de ação mostra que  apesar de a comunicação televisiva ser considerada de sentido único 

ela pode  gerar situações de recepção e respostas que ultrapassam os limites deste fluxo. A 

exemplo disto são as ações resposivas concertadas  que são aquelas em que  a mídia  ao 

retratar uma informação,  tanto pode estimular como intensificar movimentos de sentido sobre 

aquela informação perante ao público. O que gera interações e sentidos  que influenciam o 

curso dos acontecimentos.   A cobertura da guerra do Vietnã  é um dos acontecimentos que se 

pode citar como um gerador de sentido dos telespectadores perante a sociedade e a 

transformação do curso dos acontecimentos. Thompson destaca que pelo menos em parte,  a 

transmissão da guerra do Vietnã contribuiu para  a construção do movimento pacifista.  

       Contudo  a mídia televisiva não é igual a interação face a face, mas ela   fez surgir novos 

modos de relação entre os indivíduos e com o mundo moderno. Pode se dizer que a interação 

televisiva construíu um novo campo de interação na qual é constituído de  vários padrões de 

interação que pautam como nunca a vida diário do ser humano. Destacadas as especificidades 

da interação televisiva, passo a tratar adiante especificamente o produto audiovisual  telejornal 

e seus modos de interação. 
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5 A INTERAÇÃO NO TELEJORNAL 

    Os telejornais são pontos de referência para as pessoas pois é a partir dele que  é possível 

ter acesso a informação de forma instantânea. Eles são um meio de interação que se articula 

pelo  viés  eletrônico que é a televisão. E ocupam  na vida das pessoas um lugar central  pelo 

fato de que os telejornais constituem uma das fontes  mais importantes de informação para o 

público. Desta forma o cotidiano e  as relações com o mundo são articuladas pelo hábito de  

se atualizar através dos telejornais. Tais observações demarcam a  partida para o estudo deste 

capítulo que pretende abordar os processos de interação desenvolvidos a partir das 

especificidades do campo do telejornal.  

    Afim de desenhar o campo de interação no telejornal é necessário entender a questão dos 

gêneros para melhor compreender o próprio formato e as linhas de interação que se desenham 

no telejornal. Primeiramente a definição básica que o dicionário nos apresenta é que genêro é 

um  

conjunto de espécies que apresentam certo número de caracteres comuns 
convencionalmente estabelecidos. Qualquer agrupamento  de indivíduos, objetos, 
fatos, idéias, com caracteres comuns. Classe ou categoria de assunto ou de técnica. 
O que distingue as obras de uma época ou de uma escola  (FERREIRA, 1988, p. 900 
). 

     A definição de gênero aponta  o conceito como um de  conjunto de peças  que  demarcam 

um grupo para passível identificação por estes elementos. Na delimitação do campo da 

comunicação   

os gêneros são sistemas de regras aos quais se faz referência- de modo  explícito e 
ou/ implícito – para realizar o processo comunicativo: tal referência se justifica seja 
do ponto de vista da produção do texto (de qualquer natureza), seja do ponto de vista 
de sua própria  fruição[...](FADUL, 2000 citado por  ARONCHI, 2004. p.44). 

       Neste sentido a classificação do gênero serve como unidades de informação que conforme 

estruturadas estipulam a forma de apresentação do conteúdo, acompanhando as marcas de 

produção. Além da conceituação de  gênero, é preciso assinalar que este delimitador faz parte 

de um grande grupo a que chamamos categoria. As categorias que delimitam os gêneros, que 

por sua vez se entrelaçam formando elos de semelhança entre um e outro gênero. 

Exemplificando essa hibridização, tomo como linha de pensamento de que assim como as 

categorias de animais e vegetais, no campo da comunicação também há essa categorização. 

Os programas televisivos  divididos em categorias permite a identificação do produto. 

Seguindo este pensamento o Aronchi destaca três funções importantes da televisão que são: 

instruir, entreter e informar. Nestes três aspectos é que residem as categorias na televisão, e se 

classificam em entretenimento, informativo e educativo. São nestas três categorias que 

residem a maioria dos gêneros. Por sua vez vários gêneros  fazem parte da categoria 

informação, que é nossa categoria de estudo por estar definido que o telejornal faz parte desta 

categoria. Mas dentro dela existem outros gêneros como documentário, debate entrevista.  
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     Ainda há autores como José Carlos Aronchi que define os programas da categoria 

informação em um único gênero: o telejornalismo. Por apresentar especificidades de produção 

e apresentação da informação: o  telejornal ou notíciario. O formato do telejornal ao decorrer 

dos anos foi se modificando. Um primeiro formato a ser apresentado foi o de um apresentador 

ler os textos  para a câmera , com poucas ou sem imagens. Neste sentido a interação pode ser 

classificada segundo os enquadramentos de Thompson. Este tipo de telejornal segue um 

padrão de sentido monológico da informação, não havendo interação ou possibilidade de 

interação. Deste modo o telejornal  que é veiculado pela televisão se enquadra na classificação  

de “quase-interação mediada” sugerida por Thompson e já estudada em capítulo anterior. Este 

tipo de interação é desprendida de limites espaços temporais por ser emitida pelo meio de 

comunicação. 

      O primeiro formato de telejornal ficou para trás,  a forma de trasmitir as informações era 

de modo mais mecânico, sem várias de ângulos da câmera, o texto tinha uma forma mais 

rígida. Hoje podemos perceber que os telejornais buscam novas formas de transmitir a 

informação. São formas novas de construção, os textos buscam aproximar o telespectador, as 

chamadas buscam aproximar o tema e prender a atenção dos receptores. A  este  histórico do 

telejornalismo que hoje se apresenta com novas possibilidades por meio dos recursos técnicos 

e pela concorrência que acelerou a demanda por novos conteúdos e formatos. 

       Os apresentadores por sua vez são a peça chave do formato pois é eles que comandam o 

fluxo da informação chamando o telespectador a participar do telejornal. As matérias por sua 

vez deixam de ter uma forma rígida de emissão e passa a ser mais flexível adotando um perfil 

inovador ao utilizar recursos gráficos e as dúvidas das fontes na construção da matéria. Com 

isso os telejornais atuais se enquadram na definição de Thompson  

como uma “quase-interação mediada” pois os receptores são convidados a a se envolverem 

neste processo social e comunicacional de formas símbolicas mediadas. Apesar de estarem 

em contextos diferentes, pois a  audiência esta a distância e recebe um grande número  de 

mensagens que não são desenvolvidas com reciprocidade igual a da interação face a face. Por  

que esta interação é feita por meio de estruturas interativas à distância assim como de 

produção e recepção. Deste modo ela é classificada  entre  diálogica e monológica. 

      Para entender como ocorre a interação do telejornal, é preciso compreender a estrutura em 

que se desenvolve este telejornal que é definido como quase-interação mediada. A estrutura 

dele é composta por  uma abertura do próprio programa na qual é a marca identificatoria da 

relação emissor receptor. Por o telejornal seguir uma grade de programação prevista e ter um 

horário certo e programado para ir ao ar. A interação é demarcada em um horário previsto 

para ocorrer, assim como a interação face a face precisa que os participantes estejam  
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físicamente no mesmo espaço físico temporal. A interação do telejornal precisa  de marcas e 

identidades tanto visuais como sonoras que delimitam a hora da interação em que o 

telespectador vai participar. As aberturas dos telejornais também servem como delimitação da 

interação que irá ocorrer neste dado momento. A escalada como é chamada  a abertura dos 

fatos que serão noticiados. Ela segue um padrão dinâmico na qual os dois apresentadores vão 

revezando as manchetes da informação.   

       Então a escalada chama o telespectador  com “frases de impacto  sobre os assuntos  do 

telejornal que abrem a transmissão” (REZENDE, 2000, p.147). O  modo de chamar a atenção 

dos receptores e dizer a estes que hoje a interação será pautada por tais assuntos. Também a 

escalada pode conter o que se chama de teaser, é uma intervenção do repórter com  pequeno 

texto, E pode conter imagens ou não, que instigam o telespectador a assistir para saber a 

informação por completo.  

     A mesma sensação de curiosidade e de pautar a interação é feita pelos blocos e a passagem 

de um bloco para outro. As matérias jornalísticas são distribuídas  em blocos que dividem os 

assuntos de cada bloco. Eles são separados por intervalos para os comerciais, e nesta hora os 

intervalos entre um bloco e outro começam e terminam com uma vinheta identificatoria e com 

o a seguir que pauta as matérias do bloco seguinte, de modo a conferir o ritmo da interação e 

suscitar a  curiosidade do telespectador para as próximas matérias. Elas são “lidas pelo 

apresentador do telejornal “ao vivo”  ou em “off ” , em que o texto é coberto por imagens do 

fato em questão, e geralmente essas chamadas de passagens de bloco são antecedidas por 

expressões  que visam a chamar a atenção do público, tais como “Ainda hoje”,  “ Veja a 

seguir, “A seguir”, “Daqui a pouco”, “Dentro de instantes”, “Em instantes” ( REZENDE, 

2000, p.148). Essas expressões se referem as matérias seguintes que podem ser tanto matérias 

factuais  ou  matérias frias, os dois tipos são usados no telejornal a pesar de as factuais 

ocuparem maior espaço editorial no corpo do telejornal. Esse fato se deve pela razão de que o 

objetivo do telejornal é atualizar os telespectadores. Isso começa a ser tecido nas várias 

operações enunciativas até chegar ao destinatário. Neste ponto de vista o telejornal é 

considerado um “ texto-gênero, entendendo-se que o gênero informativo constitui uma 

estratégia de produção de texto informativo e um esquema de interpretação e de atualização 

destinado ao receptor.” (NETO,1996, p.18). Este é um dos protocolos comunicativos do 

telejornal com seu telespectador, o gênero informativo é um objeto no qual certa 

cotidianidade se reporta á outras cotidianidades para  a recepção.  

   O acesso a estas cotidianidades é construído na leitura das marcas  do texto pelos 

participantes. Os sujeitos deixam marcas significantes no texto que se elaboram na articulação 

da leitura deste mesmo pelo outro participe. A interação é construída então pelas vias 



 

28 
 

discursivas, na qual operações enunciativas vão construindo estruturas de sentido e instituindo 

por sua vez relações que se baseiam  no princípio de que o telejornal visa a atualização. Este é 

um fator importante de vínculo social, é no conceito de atualização formulado pelo texto que 

vai sendo tecido os vínculos. Com isto é nas operações da linguagem que se formam as 

relações.  

     Por sua vez a atualização só é efetivada se a estrutura telejornalística estiver composta dos 

critérios jornalísticos na qual firmam a credibilidade e a confiança do telespectador sobre o 

telejornal. Para atingir este objetivo de serviço ao telespectador o telejornal deve informar 

com clareza, precisão, imparcialidade. Para isso  a informação telejornalística que é tecida por 

meio da linguagem verbal e não verbal tem que aliar esses dois pontos afim de que um esteja 

casado um com  o outro. Ao se deparar com uma notícia na tv o telespactador é transportado 

para aquelas imagens como se ele estivesse no local, com isso a informação sonora é essencial 

para o bom entendimento da matéria e por seguinte a atualização sobre os acontecimentos. Ao 

longo do telejornal esses critérios vão sendo construidos na próprio corpo do telejornal que 

são suas matérias, elas são o aporte de interação entre o telejornal e o telespectador. É sobre 

ela que repousa o conteúdo e as formas mais dinâmicas da interação telejornalística.  

     A  transmissão das notícias assume diversos formas de transmissão, uma delas é a abertura 

da matéria ou cabeça de repórter, isto é quando o repórter abre a matéria com sua aparição 

no vídeo. Isto é uma primeira relação do telespectador com o repórter, um contato inicial 

visando  entender o assunto. Em outro tipo de transmissão como o stand up, o repórter 

aparece mais uma vez no vídeo. Nesta forma ele relata um fato no próprio local onde 

transcorre um acontecimento e tem uma entrada ao vivo no telejornal. Por estar no local do 

acontecimento este recurso nos aporta  que o telejornal nos possibilita um acesso real ao fato, 

fator este que confere credibilidade ao telejornal. O stand up  também é usado nas reportagens 

quando se faz necessário a presença do repórter no vídeo pelo  fato de não ter imagens para 

ilustrar. 

     Em outro formato chamado de cabeça da matéria, é a abertura de uma notícia lida pelo 

apresentador, ela tem os principais ganchos do que a matéria vai tratar. Além de funcionar 

como “ gancho para introduzir a notícia e estimular a atenção do telespectador pelo assunto 

tratado.”(REZENDE,2000, p.49). Esta forma  propicia um primeiro vínculo de interação e 

relação. Os  textos em off  são as notícias gravadas pelo repórter ou apresentador para ser 

conjugada com as imagens, é neste ponto que deve ser observado que o texto em off deve ser 

casado com as imagens afim de o telespectador ter um bom entendimento da notícia. A 

sonora é toda a gravação feita em externas, isto quer dizer a fala dos entrevistados, isto 

confere a participação de novos atores no cenário da informação na qual eles também estão 
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presentes na interação. Essas formas compõem os 5 formatos que são usados no telejornal no 

genêro informativo, classificação s designada por Rezende: a nota: é formada pelo texto 

falado lido pelo apresentador, na nota coberta tem imagens e narração em off. Já a notícia tem 

uma apresentação ao vivo e  narração em off coberta por imagens. A reportagem que é o 

formato mais completo constítui-se de cabeça, off, boletim, sonoras e pé. 

    A entrevista também é usada, nos  diálogo  que tem por objetivo extrair informações a 

cerca de um assunto. Esta sendo usada nós telejornais para se obter mais informações sobre 

um assunto que também foi explorado na reportagem, mas que precisa ser desenvolvido 

também desta forma para fornecer uma visão mais ampla para os telespectadores. Neste caso 

as entrevistas nos telejornais assumem um papel de dupla interação na qual,  o diálogo entre 

apresentadores e entrevistado mas também da parte do entrevistado para o telespectador que 

responde os anseios destes receptores. Também existe o formato indicador que são matérias 

que se baseiam em dados e servem como utilidade para os telespectadores como a previsão do 

tempo. 

      A interação também é construída  por outros parâmetros que se desenham na tela da tv. As 

variações de planos que estão relacionadas ao  código icônico definem a relação interativa que 

está sendo desenvolvida no momento e o que se pretende atingir com esta definição ao 

telespectador. No plano mais aberto da câmera é usado em externas para mostrar o todo da 

paisagem. Já os plano mais fechados fornecem mais detalhes e mostram as expressões de 

rosto que se pretende realçar com este efeito. As variações de plano podem ser comparadas 

como movimentos de aproximação e afastamento da interação e que define o padrão de 

interação. Tanto os movimentos da câmera como os movimentos pessoais do apresentador 

revelam o padrão de interação que pretendem adotar com seu público receptor. As expressões 

faciais são deixas símbolicas que servem para regular a interação. A este respeito Mehrabian 

(1968), citado por Mortensen (1980, p.220), declara que  “ a postura é utilizada tanto para 

demonstrar aprovação quanto para indicar status.” As mudanças corporais expressam atitudes 

negativas ou positivas na presença de outra pessoa, por isso Mehrabian (1968), citado por 

Mortensen (1980, p. 221),  diz que  “ quanto mais uma pessoa se inclina em direção a seu 

interlocutor, mais positivo são seus sentimentos em relação a ele.” As mudanças de postura no 

telejornal indicam vários sinais. Como por exemplo, a mudança de uma  notícia para outra é 

destacada quando o apresentador se inclina para trás, como também o movimento das 

sombrancelhas indicam indignação. As mãos  por sua vez fortalecem e complementam o que 

está sendo dito. Enfim as deixas símbolicas dos nossos gestos são um complexo emaranhado 

de subjetivas conotações que revelam a interação que está sendo desenhada no momento. 

Assim como a interação face a face a quase- interação mediada tem uma enorme gama de 
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jogos subjetivos. 

       Outro ponto a ser destacado como padrão de interação e definir  como deve ser recebida a 

informação é a  regulação da entonação . Os  apresentadores se dirigem ao  telespectadores de 

diversas maneiras ao noticiar uma informação. As vezes a notícia precisa suar de forma 

incisiva destacando a importância outras vezes mais amena pelo fato de ser uma notícia 

comum. Dentro deste aspecto o ritmo faz conjunto com a força da voz, a escalada confere um 

ar rápido por ser pinceladas dos assuntos e por isso o apresentador a lê de forma rápida para 

despertar curiosidade. Já nas cabeças das matérias a leitura é mais vagarosa para o 

telespectador prestar a atenção no que está sendo dito. 

      O estilo coloquial da linguagem telejornalística tem aspectos do cotidiano das pessoas e 

semelhanças das interações face a face. Os telejornais adotam a conversação como estratégias 

de  configurar a interação, por ser a conversação uma prática social que é  facilmente 

reconhecível. 

toda a sociedade dispõem de uma variedade de “dispositivos conversacionais” que 

são ativados segundo as circunstâncias socioculturais das interações. Quando u 

programa de televisão põe em cena conversações, tem que se remeter a esses 

dispositivos; mas ao mesmo tempo deve obedecer a direcionamentos da “linguagem 

televisiva”( para o ritmo, a duração, a vez de falar, os papéis desempenhados, etc). 

Esses dispositivos são geralmente  reconhecíveis, como moldes nos quais se 

desenvolvem, estratégias pessoais. (BRAGA, 2000 apud  SILVA, 2007, p.2). 

       

      Assim   como nas conversas cotidianas que se desenvolvem a partir de dada situação, na 

conversação telejornalística também deve haver parâmetros para identificação. As identidades 

devem ser facilmente reconhecivéis para fluir a conversação. No telejornal a mensagem deve 

estar construída de forma a ser passível de reconhecimento por parte do público para se fazer 

concluir o objetivo da informação que é informar. A participação e identificação por parte do 

público se manifesta na forma de que a produção das notícias deve ser pensadas como se os 

telespectadores estivessem produzindo “ quando as notícias se referem a nossa cidade, esta 

mediação se torna ainda mais estreita, pois o lugar da qual se fala também é o lugar que o 

telespectador está” (MARTINS, 2007, p. 5). Este é um dos parâmetros que possibilita a 

conversação no telejornalismo, segundo Bourdin (2001) a relação entre telejornal e espectador 

ocorre a partir da valorização do cotidiano e da aproximação. 

    O cenário da  conversação no telejornal se dá na forma de que os apresentadores travam 

entre eles um diálogo na apresentação de uma notícia para outra,  eles interpelam o 

telespactador a conversar. Isto se dá na forma de perguntas e respostas entre os apresentadores 

e  estes com o público. A conversação telejornalística segue os padrões da interação face a 
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face por apresentar as deixas simbolícas não verbais como na conversação do cotidiano. Esta 

conversação se dá no âmbito da credibilidade por que os apresentadores apesar de dialogarem 

entre sí e também com o telespectador deve manter o status da interação . E para isso esta 

interação se desenvolve na bancada que é o cenário na qual repousa o sentido da informação e 

então ela se constroi como se a conversa esteja sendo feito com as perguntas e respostas dos 

telespectadores. O apresentador também encarna o papel de telespectador para sugerir que ele 

sabe o que o seu público deseja. 

     As entrevistas que tem nos telejornais também são uma fonte de conversação na qual 

mostra ao telespectador que está chamando mais participantes para a interação afim de tirar 

todas as dúvidas deles próprios. Nesta ocasião o convidado tem um lugar especial, seu cenário 

é outro. As apresentações de entrevistas geralmente são em locais com entradas ao vivo ou na 

bancada para conferir credibilidade, neste tipo a conversação é esclarecedora.  

       O vínculo social no telejornal se vê com novas formas comunicativas a partir da 

convergência das mídias. Se sabe que as mídias estão entrelaçadas umas nas outras, e que 

cada vez mais os suportes tecnológicos afetam as relações existentes com os meios 

tradicionais. No caso do telejornal, a  interatividade que é oferecida modifica a  interação. 

Pois a interatividade é como uma ferramenta  na qual as relações podem ser estendidas para 

além do horário certo do telejornal. Ela é como um protocolo de relação na qual possibilita  

um feedbackmais imediato e uma participação que se estende no tempo e no espaço. A esta 

característica pode afirmar que a interatividade realizada através do meio digital é um contrato 

na qual se firma uma nova relação entre emissores e receptores ou seja: telejornal e 

telespectadores se vêem em uma nova dinâmica de interação que é regida por protocolos 

comunicativos que se estendem do meio telejornalístico para o meio digital. Sendo assim esta 

nova ambiência de interação estreita  os laços relacionais, uma vez que a construção 

significante do telejornal estrapola a tela da tv para a tela do computador. 

       Complexos jogos significativos são tecidos na interação telejornalística por isso,  imagem 

e som ao mesmo tempo no gênero informativo do telejornal extrapola  a idéia pessimista de 

que a recepção televisiva é uma atividade passiva. Na verdade ela é uma atividade de contínua 

elaboração discursiva na qual os textos são constantemente construídos e tecidos. As 

interações são engendradas por meio do contexto comunicativo do telejornal na qual as 

relações  são engendradas  por meio do contexto comunicativo do telejornal na qual as 

relações são baseadas nos protocolos enunciativos do telejornal. E assim o conteúdo toma 

forma e significação para os indivíduos. Desta forma depois de apresentada as características 

da interação do telejornal passo a tratar especificamente do meu objeto de estudo que é o 

telejornal Jornal Hoje. 
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6 A EXPERIÊNCIA DO TELEJORNAL  JORNAL HOJE  

 
     O Jornal Hoje  faz parte da programação  da Rede globo de televisão, é  considerado uma 

Tele revista que está no ar há 37 anos. O  telejornal é diário e vespertino, que está  há 38 anos 

no ar, apresentado atualmente os apresentadores Evaristo Costa e Sandra Annenberg, e 

eventualmente outros profissionais apresentam. 

    O Jornal Hoje é um dos mais antigos telejornais da Rede Globo. Entrou no ar pela primeira 

vez em 21 de abril de 1971. Léo Batista e Luís Jatobá foram os primeiros apresentadores do 

JH, que nasceu como uma revista diária, com matérias sobre arte, espetáculos e entrevistas. 

Inicialmente era restrito ao Rio de Janeiro, de onde herdou o horário do extinto Show da 

Cidade. Em 1974 o JH passou a ser exibido em todo o território nacional. O  telejornal 

contava com a delicadeza e a suavidade das crônicas de Rubem Braga, que relatavam de 

maneira especial as peculiaridades do cotidiano brasileiro. Trazia a versatilidade de Nelson 

Motta  que mostrava as novidades e as tendências de vários ritmos musicais. E dava espaço ao 

olhar atento de Rubens Ewald Filho, que deixava o telespectador em dia com as produções 

exibidas nas telas do cinema. 

   Em 1981, o Hoje ganhou um cenário diferente, com traços mais modernos e avançados. Um 

espaço reservado para matérias de turismo levava o telespectador a lugares pouco conhecidos 

e a paraísos ecológicos. Pessoas famosas no país expunham seu lado engraçado e 

descontraído na coluna “Gente”. As entrevistas ganharam as ruas e Pedro Bial deixou os 

estúdios para ir ao encontro dos entrevistados. Em 1991, o telejornal, apresentado por Valéria 

Monteiro e Márcia Peltier, sofreu mudanças em seus cenários e em seu formato. Segundo seu 

editor-chefe na época, Edson Ribeiro, o jornal deveria ter 90% de notícias de atualidade, com 

repórteres ao vivo sempre que possível. Ainda naquele ano, Cristina Franco passou a 

apresentar também o quadro “Você”, no qual mostrava especialistas que falavam a respeito de 

beleza. Outra modificação foi a criação de um bloco de cultura, com Maurício Kubrusly 

trazendo os lançamentos de cinema e shows. E a correspondente, Beth Lima, direto de 

Londres, fazia entrevistas com personalidades de diversos países. 

   O Jornal Hoje passa a ser apresentado em 2002 ,dos novos estúdios da Rede Globo em São 

Paulo, por Sandra Annenberg, que já havia assumido a bancada no ano anterior. Em seguida, 

Carlos Nascimento assume os postos de apresentador e editor-chefe, dividindo a bancada com 

Carla Vilhena. Em janeiro de 2003, começa outro capítulo: com apresentação de Carlos 

Nascimento e Sandra Annenberg, o JH muda a linguagem e o conteúdo para resgatar sua 

vocação, que é de um telejornal-revista. Assim, voltam as entrevistas especiais; os grandes 

temas de comportamento humano, social e ético ganham destaque, bem como as reportagens 



 

33 
 

sobre arte e cultura. Em fevereiro, Evaristo Costa deixa a apresentação da previsão do tempo 

para juntar-se a Sandra Annenberg na bancada. Com uma linguagem coloquial, sem perder a 

seriedade, o Jornal Hoje tem por meta destacar uma forma criativa de fazer telejornalismo. E 

neste ano segue com o estilo de tele- revista buscando cada vez mais a sua vocação, de 

informar com estilo leve. Desta forma atualiza os telespectadores com temas atuais de 

maneira a capturar a atenção por tratar de forma diferenciada a relação emissor telespectador. 

 

6.1 Formato  

    O Jornal Hoje é formado de uma maneira que  tem grande proximidade com o público, para 

isso são utilizadas estratégias afim de construir processos de interação que possibilitam 

dialogar com  o telespectador e firmarem um contrato de leitura e proximidade.  A 

característica do Jornal Hoje é de revista ou seja dinâmica, com linguagem mais coloquial do 

que os outros telejornais e com temas leves. No gênero revista existe muitos formatos como: 

telejornalismo, quadros humorísticos, musicais, reportagens. Segundo o Aronchi (2004) a 

formatação da revista segue os programas de jornalismo e variedade, mas tem maior 

comprometimento com a categoria informativa. No caso o entretenimento serve como uma 

linguagem utilizada para conquistar o público.  

   Isso se deve principalmente ao horário que é exibido após o  almoço, e este é o principal 

fator  do formato do telejornal. E por isso ele se configura como um telejornal  em um 

contexto comunicativo, ou seja o modo como ele é entendido  na situação discursiva é de uma 

descontração mais acentuada do que os outros telejornais e que também trabalha com matérias 

que não tem um rigor de aprofundamento em questões políticas e econômicas, mas tem como 

objetivo tratar temas variados  que não necessariamente obedecem a regra do que aconteceu 

hoje. O Jornal Hoje torna possível outros modelos e inserções de atual que mesclam a vida 

das pessoas.  

      Com estas características, o Jornal Hoje que é vespertino tem a vocação de unir 

informação e entretenimento para captar os telespectador. Este público quer  informar-se 

sobre  os primeiros acontecimentos do dia de forma leve.  Dentre os temas preferidos do 

Jornal Hoje é informar  o  factual e  notícias de bem-estar, etiqueta, estilo, saúde, quadros 

especiais sobre jovens e também sobre mercado de trabalho e mundo das celebridades. 

Critérios como novidades e curiosidades são adotados pelo telejornal. São nestas matérias que 

podemos perceber maior preocupação em tornar as reportagens ligadas ao cotidiano das 

pessoas e que sirvam como um serviço ou utilidade destes. Com isso as matérias seguem um 

estilo de pauta fria com humanização de relatos. A este ponto de apresentação das matérias as 

autoras  Itânia Maria Mota Gomes e Luana Gomes  ao estudarem o contexto comunicativo 
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dos telejornais da rede Globo, afirmam que no Jornal Hoje “ a humanização do relato é a 

principal maneira de posicionar o telespectador dentro do noticiário. Praticamente todas as 

matérias apresentadas, com exceção das notas, possuem esse recurso que garante a 

representatividade da audiência dentro dos fatos noticiados, além da familiaridade do 

telespectador com os assuntos tratados.” (GOMES; GOMES, 2007, p.84). 

       A apresentação das notícias confere um tom de agilidade assim como na escalada, que é 

em estilo  ping pong  entre os mediadores. Em se tratando do cenário do   Jornal Hoje ele tem 

cores fortes como o amarelo e o laranja cores conferem proximidade e também segue o 

padrão dos outros telejornais da rede globo que no fundo do cenário ou seja da bancada 

aparece a sala de redação sendo assim confere referencialidade do jornal e por seguinte 

credibilidade. O noticiário também possui um cenário que predomina a cor dourada  que 

remeta ao sol do meio dia.  

 

6.1.1  Anatomia 

     O Jornal Hoje é transmitido de segunda á sábado no horário que vai das 13h15 ás 13h50, e 

tem aproximadamente 30 minutos de duração. Ao todo o telejornal tem aproximadamente 9 

matérias e geralmente umas 3 notas que na maioria das vezes são internacional. O jornal hoje 

é dividido em 3 blocos de 8 minutos.   Geralmente na escalada  se tem de 6 a 9 chamadas    

que estão concentradas em notícias do Brasil dentre elas tem destaque para as de caráter 

policial: acidentes, assaltos e a questão do tráfico de drogas tem repercussão dentro do Jornal 

Hoje.  Ao todo o telejornal tem aproximadamente 9 matérias e geralmente umas 3 notas que 

na maioria das vezes são sobre temas  internacionais. O jornal hoje é dividido em 3 blocos de 

8 minutos.   

        Na maioria das  vezes o telejornal tem por foco relatar  os acontecimentos das cidades do 

Rio de janeiro e São Paulo. Também é recorrente no jornal noticiar   decisões ligadas a 

Brasília que interferem na vida dos brasileiros, quase sempre  estas notícias são constituídas   

de cabeça   e   entrada ao vivo do repórter no local. Esse recurso é muito utilizado em outras 

matérias  ligadas ao cotidiano e serviço que implementam a informação da matéria, devido  ao 

fato de que  nas entradas ao vivo que o repórter se vale como mediador do público  e de forma 

didática pergunta  o que o telespectador quer saber.  Isso pode ser  percebido na  matéria do 

dia 25 de março,  cabeça: “UMA PESQUISA REVELA QUE 70% DOS TRABALHADORES 

DA INDÚSTRIA NÃO CONSOMEM AS VITAMINAS E OS NUTRIENTES NECESSÁRIOS 

PARA REPOR AS ENERGIAS ÁPOS UM DIA DE TRABALHO E METADE ESTÁ ACIMA 

DO PESO.” Depois da reportagem a matéria ainda contou com uma entrada ao vivo da 

repórter  em um restaurante na qual questões como:  O  que um trabalhador deve comer?  
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Como ele deve preparar seu prato? O que  não pode faltar no prato? E que cores de verduras 

deve conter na refeição?.  As notícias internacionais são bem construídas por que elas são   

relatadas pelos correspondentes internacionais em entradas ao vivo direto da Globo 

internacional  ou de um local pertinente ao fato, com isso além do correspondente relatar com 

mais detalhes muitas vezes os  âncoras fazem perguntas para realmente esclarecer o fato. 

      A construção destas matérias concebe o telespectador desde a cabeça da matéria. Em uma 

das reportagens do dia 25 sobre direitos do consumidor  fica claro o telespectador como 

constituinte da matéria, tanto no âmbito da forma como foi escrita a cabeça inserindo o 

telespectador como também na própria essência da matéria que surgiu da pessoa entrevistada.  

A reportagem começa assim: cabeça: “UMA DONA DE CASA FOI AO SUPERMERCADO E 

DESCONFIOU  DO PESO DO EXTRATO DE TOMATE E CHAMOU O PROCON E FOI 

UMA SURPRESA TODAS AS EMBALAGENS ESTAVAM ABAIXO DO PESO INDICADO 

PELO FABRICANTE.” Esta  matéria  ainda prossegue com a voz de um especialista que 

esclarece o que os consumidores devem  fazer nestes casos. Aparecem vídeos e as perguntas 

dos consumidores Além disso depois da reportagem um outro especialista  está na bancada 

para conversar com a Sandra Annemberg enfatizando mais questões a cerca dos direitos do 

consumidores. Tudo isso faz parte do novo quadro  O Consumidor Pergunta que segue a 

mesma linha do Conversa ao Vivo, os internautas mandam emails e ou com vídeo as 

perguntas/dúvidas que serão esclarecidas. Nesta quarta feira foram mais de 2 mil perguntas 

enviadas pelos internautas. 

     Além destes quadros de serviço e as reportagens de cotidiano percebe-se uma interação e 

uma ligação dos apresentadores com os telespectadores. Tanto os apresentadores se  incluindo 

nas matérias com comentários como também no modo como agregam e chamam o 

telespectador. 

Exemplos:matéria sobre a alimentação dos trabalhadores/ entrada ao vivo da repórter no 

restaurante com a nutricionista: “E NOS VAMOS FALAR PARA OS  TRABALHADORES 

QUE ALMOÇAM NA RUA. E QUE TODO MUNDO QUER SABER A MESMA COISA, 

QUAL O TRUQUE PARA MONTAR UM PRATO SEM ENGORDAR. E TAMBÉM É 

POSSÍVEL COMER BEM SEM PASSSAR FOME? QUEM VAI REVELAR ISSO É A 

NUTRICIONISTA EMERLINDA LEITE.” 

Comentário da Sandra Annemberg sobre a reportagem  que 58% dos brasileiros não escovam 

os dentes direito.” EU TAVA FAZENDO TUDO ERRADO, TAVA COLOCANDO UM 

MONTE DE PASTA DE DENTE .”  

 

Outros exemplos: E A GENTE VAI CONVERSA AGORA ...... 
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                              EU VO CHAMA A GIOCONDA PRA EXPLICA PRA GENTE ...... 

                             PARA   QUEM PERDEU ALGUMA COISA VAI TÁ TUDO LÁ NA 

PÁGINA DA INTERNET.  

      O telejornal mescla na programação quadros especiais que concentram-se em assuntos 

domésticos e para jovens. Com o quadro Dicas Domésticas, este quadro existe desde 

novembro e   não tem um dia certo de exibição.  Tem por intuito dar dicas através de pessoas 

que possam contribuir  no tema cuidados com a casa. Já o quadro  Jovens do Brasil e Fazer O 

que? É  o quadro que esta  a serviço dos jovens com  matérias sobre questionamentos da idade 

e também sugere   profissões e carreiras . Este quadro também  não tem dia certo é conforme 

as pautas que surgem relacionadas aos jovens. O quadro mercado de trabalho  é  uma 

sequencia de passo a passo a seguir na conquista profissional e também como se manter na 

profissão. 

     Curiosidades também são notícias relatadas neste telejornal, além de notícias, tem até um 

quadro que se chama É curioso! que destaca coisas inusitadas do Brasil é apresentado 

conforme se tem pauta . Também  podemos destacar os quadros: Conversa ao vivo que  é 

exibido sempre as quintas- feiras e  é uma entrevista com um especialista sobre determinado 

assunto do cotidiano.  Você faz a notícia, quadro em que o público pode sugerir temas para 

reportagem. Já o quadro Tô de Folga é uma espécie de roteiro turístico pra quem pretende 

viajar no final de semana, e por isso é exibido nas sextas- feiras. O telejornal  conta com 

séries especiais que são feitas a partir de temas do momento como: Diabetes, Os jovens nas 

eleições americanas, Lição de vida, Era uma vez, Concursos, Previdência, Marrocos e 

Primeiros passos . Todos estes temas são de caráter de utilidade para o público. A culinária 

também é um tema presente no Jornal Hoje, principalmente aos sábados, trazendo dicas de 

receitas. Nos sábados é frequente uma entrevista com alguma celebridade. Este aspecto de ter 

uma entrevista com artista e a parte de culinária é um ponto que ressalta o clima de final de 

semana para os telespectadores. 

       Além do jornal televisivo o Jornal Hoje tem  uma página na 

internet(http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,16010,00.html) que possui todas as matérias do dia 

com vídeo.  Além  disso tem o Painel do internauta, que serve como possibilidade de contato 

do público com o jornal, nesta parte  intitulada de fale conosco pode-se sugerir, reclamar,  

pedir informação, sugerir reportagem e denunciar. “VC no JH”  serve como possibilidade dos 

internautas mandarem um vídeo sobre algum questionamento para os quadros existentes  ou 

também algum flagra que é interessante de ser exibido no jornal. Serviços é um material que 

fica disponível para consulta são tanto reportagens como arquivos que são de utilidade para 

consulta como dicas de finanças. Newsletter é um serviço que as pessoas podem receber as 
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notícias via email, através do cadastro gratuito via site do jornal. O jornal Hoje também é 

composto de conteúdo sobre a  História do JH, Entrevistas, Redação, e Só no site que é  

vídeos sobre as viagens que os apresentadores já fizeram para reportagens para o jornal e 

também outros vídeos sobre matérias que são de dicas. e também as series e quadros. Esse 

panorama de acesso  faz com que o telespectador tenha mais informações do que lhe foi 

oferecido no jornal televisivo, e serve como um acesso de utilidade para o público, como 

também   para possibilitar sugestões. 
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7 O  MODELO DE INTERAÇÃO DO JORNAL HOJE COM O TELESPECTADOR: O  

QUADRO CONVERSA AO VIVO   

     O quadro existe  do dia  18 de abril de 2007. Inicialmente não tinha uma data certa na 

semana para a exibição, mas agora ele é sempre apresentado nas quintas-feiras. Mas 

ultimamente não segue um rigor de apresentação semanal. Ele é formado por uma reportagem 

e uma entrevista ao vivo com um especialista do tema da reportagem na qual responde os 

questionamentos que os telespectadores enviaram para o jornal.  

     O quadro Conversa ao vivo é um formato de quadro, na qual destina-se a função de serviço 

e utilidade por se tratar temas do cotidiano  dos telespectadores, devido ser composto  por  

matérias que auxiliam o público, com pautas de: comportamento,  saúde,  bem estar e estética. 

O público envia as perguntas por email através do site do jornal na seção Fale Conosco, As 

perguntas são selecionadas e logo após a exibição da reportagem, vem a entrevista da repórter 

com o especialista da área do tema tratado  em um local que remeta aquele assunto. Afim de 

descrever como é o quadro Conversa ao Vivo fui utilizado um dos quadros que compõe a 

análise.  No Conversa ao vivo do dia 19 de março o assunto foi: Como entender os exames de 

sangue. Então na hora da entrevista a repórter e o especialista estavam em um laboratório de 

análises clínicas. O quadro em si é uma espécie de tira dúvidas que explica didaticamente o 

assunto. Além de possibilitar uma via de contato com o público que passa a interagir no 

quadro com suas dúvidas. Todo o formato do quadro possui marcas de interação com os 

telespectadores 

 Exemplo: Conversa ao vivo do dia 19 de março: reportagem: exame de sangue pode previnir 

doenças. 

   Cabeça: “ UM SIMPLES EXAME DE SANGUE PODE PREVINIR  O COLESTEROL A 

DIABETE E UMA ANEMIA POR EXEMPLO. HOJE NO QUADRO CONVERSA AO VIVO A 

REPÓRTER ANA PAULA ARAÚJO AJUDA VOCE A TIRA DÚVIDAS QUE SEMPRE 

APAREÇEM QUANDO RECEBEMOS OS RESULTADOS DOS EXAMES.” 

Roda vt da entrada do quadro: cores fortes como o laranja função de aproximação e imagem 

de um microfone e rostos de pessoas, remete a “ você pergunta”. 

    Matéria: off: “UM AMONTUADO DE NÚMEROS, NOMES ESTRANHOS DADOS QUE A 

GENTE NEM SEMPRE CONSEGUE DECIFRAR MAS QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA 

SABER Á QUANTAS ANDAS A SAÚDE[............]” 

    Este início do texto dá para percebe o caráter de acessibilidade da  matéria, ela foi escrita 

como se fosse o que o público pensa sobre os exames, tem  função de aproximação pela 

inclusão das palavras  “que a gente” e pela modo como a matéria se põe no lugar do público. 

      Sonora: especialista: didatiza a informação de forma a dar dicas de como entender o 
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exame de sangue, além da voz do especialista explicando, tem  o recurso de arte que aparece 

os números conforme o médico vai explicando,  ex: a glicemia deve ser menor que 100mg/dl, 

se ela for entre 100mg/dl e  125mg/dl nós caracterizamos este individuo como pré 

diabetes[.................] 

    Logo depois com o término da matéria seguem  as outras reportagens do jornal para depois  

continuar a outra parte do quadro que é a entrevista. Isso acontece para que dê tempo para as 

pessoas enviarem as suas dúvida sobre os seus próprios exames.  

    Entrevista:  É  nesta hora que são feitos os questionamentos dos telespectadores, já  com as 

perguntas a repórter começa a perguntar ao especialista. As perguntas são as dúvidas pessoais 

de cada um que a resposta pode tanto servir ao que enviou como para todos. 

    Na maioria das vezes durante a semana a partir de segunda-feira já é divulgado o assunto 

que será tratado no quadro. Sendo assim os internautas já podem mandar as perguntas. 

Através da seção  Fale conosco o público também pode sugerir temas para o quadro. O 

quadro Conversa ao vivo tem aproximadamente 5 minutos e a repórter que faz a matéria e a 

entrevista é a Ana Paula Araújo.  

  

7.1 O contrato de leitura aplicado  ao quadro conversa ao vivo 

    A  interação  entre o Jornal Hoje por meio do quadro Conversa ao Vivo com seus 

telespectadores, são engendradas por operações de enunciação que definem os modos de dizer 

do respectivo quadro. Desta forma é destacado o modo como se realiza a interação entre estes 

participantes da interação. E para entender como se constroí esta  interação entre o quadro 

Conversa ao Vivo e os  telespectadores  é necessário entender o modo como o quadro enuncia 

o conteúdo e sob qual forma ele estabelece ligação com o receptor. Com isso estudaremos o 

funcionamento desta interação via conceito do contrato de leitura. 

     Antes de estudar propriamente  o contrato de leitura é fundamental entender a noção do 

conceito de enunciação, pois é no âmbito da enunciação que é construído o contrato de leitura 

do quadro. 

        A teoria da enunciação teve como precursor Bakthin e mais tarde tomou força com a 

obra do linguísta Benveniste que estudou o aparelho formal da enunciação. É  no trabalho da 

enunciação que se produz os discursos, pois este processo é construído por operações 

articuladas na linguagem. A enunciação é a atividade de construir discursos através da 

linguagem, neste ato são tecidos tanto aquele que fala como aquele que recebe, e um discurso 

a qual um é ligado ao outro.  A esta idéia acompanhamos o texto O aparelho formal da 

enunciação  formulado por Emile Benveniste em 1970. Na qual Leci Borges Barbisan utiliza 

em seu texto O conceito de enunciação em Benveniste e em Ducrot. 
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a enunciação é vista como um processo, um ato pelo qual o locutor mobiliza a língua 
por sua própria conta. É o ato de apropriação da  língua que introduz aquele que fala 
na sua própria fala. O produto desse ato é o enunciado, cujas as características 
lingüísticas são determinadas pelas relações que se estabelecem entre o locutor e a 
língua. Assim a enunciação é o fato do locutor, que se apropria da língua, e das 
características lingüísticas dessa relação. A enunciação converte a língua em 
discurso pelo emprego que o locutor faz dela (BARBISAN, 2007, p.6). 

     Nesta citação fica claro o ato de enunciação da parte do locutor e uso da língua para a 

enunciação, esta etapa é uma realização individual na qual a apropriação da língua para 

enunciação. Mas não podemos esquecer que “desde que ele se declara locutor e assume a 

língua, ele implanta o outro em face dele, qualquer que seja o grau de presença que atribuía a 

este outro. Toda a enunciação  é explicíta ou implícita, uma alocução postula um alocutário( 

BENVENISTE, 1974 citado por NETO, 1995, p. 197). Seguindo  este fundamento principal  

a noção de contrato é utilizada para “ sublinhar que os participantes de uma enunciação 

devem aceitar tacitamente um certo número de princípios que tornem possível a troca e um 

certo número de regras que façam a sua gestão ”(MAINGUENEAU,1997 apud  PINTO, 

1999, p.24). 

    Visto o conceito de enunciação como a parte constitutiva dos discursos passamos a  estudar 

agora, de que forma os participantes da enunciação ou seja o quadro conversa ao vivo e os 

receptores  se relacionam via acordos  ou contratos estabelecidos no discurso como um   

modo de dizer que estabelece a interação. Neste sentido o contrato é visto inicialmente como 

um acordo entre os participantes, algo que define o padrão de interação que irá se estabelecer 

ao longo das enunciações. No campo da comunicação mediática podemos dizer que os 

contratos são formados entre os meios de comunicação de massa e os receptores. Desta forma 

entende-se o contrato de leitura como “ a identificação, por parte dos  receptores, com a ótica 

dos fatos do veículo” (PINTO,1999, p. 24). Se faz necessário esta identificação para a 

interação pois o campo da produção destes discursos utilizam estes contratos  para construir o 

receptor e a informação que esta sendo veiculada no próprio discurso. Com isso os contratos 

são como elos construídos e que vão  

constituindo-se em espécies de vínculos ofertados ao campo da campo da recepção;  
estes vínculos são montados pela emissão a partir de um conjunto de regras e de 
instruções a serem seguidas pela recepção, que se insere no sistema proposto, no 
qual ele é reconhecido e, por conseqüência, se reconhece como tal (PINTO, 1999, 
p.24). 

    Vale ressaltar ainda que a recepção mais do que se inserir no sistema proposto ela é 

construída discursivamente pela produção do discurso sem isso não seria possível o 

reconhecimento dela no discurso nem as validações dos vínculos entre os participantes. Então 

“ a recepção não é apenas uma elaboração sociológica. Ela é constituída já no interior do 

próprio processo discursivo por meio das múltiplas operações articuladas pelos processos da 

própria linguagem”(NETO,1995, p.195). Pois os sujeitos estão em contato com o discurso a 
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todo o momento  

todo o sujeito reúne as possibilidades  de produzir e receber discursos, na medida em 
que está em contato com o campo do código, enquanto outro, dimensão que lhe 
fornece as faculdades de construir as “gramáticas de produção” e as “gramáticas de 
recepção” de mensagens”(NETO,1995, p.196).  

     E nesta possibilidade  de produzir e receber discursos que vão se propondo os percursos 

imaginários na qual, o receptor escolhe o caminho que quer seguir e vai encontrando ao longo  

dessa rota o leitor encontra personagens diversos que lhe propõem atividades 
diversas, e com as quais ele se sente mais ou menos à vontade para construir uma 
relação, segundo a imagem que eles dão, a maneira como eles tratam, a distância ou 
a intimidade que eles lhe propõem ( VERÓN, 1983,  citado por NETO, 2007, p.11 ). 

     Com isso pode-se afirmar que os receptores não são passivos frente as mensagens pois 

estão ativamente engendrados em um processo na qual é regido por certas regras  de um 

determinado contrato de leitura proposto para a interação. Os contratos de leitura buscam a 

construção de um espaço interacional, formulados a partir do  modo como o meio de 

comunicação  se apresenta e fala para o receptor.  

     A partir dos conceitos de enunciação e contrato de leitura apresentados para a 

compreensão dos contratos de leitura aplicados ao quadro Conversa ao Vivo começo a partir 

de agora explicitar tais contratos que são usados.    O quadro Conversa ao Vivo está 

arquitetado dentro do telejornal Jornal Hoje na topografia do telejornal ele é apresentado no 

primeiro bloco na sua primeira parte, ou seja a reportagem sobre o assunto é apresentada neste 

bloco inicial como uma estratégia de aproximação logo no primeiro bloco. E também este 

recurso de apresentar a reportagem logo no primeiro suscita a instigar o telespectador para as 

perguntas que serão feitas no último bloco. Por isso a reportagem é veiculada no quadro 

inicial para dar tempo suficiente do telespectador mandar a sua pergunta. A passagem de um 

bloco para outro também servem de contato entre o receptor e o discurso, com isso o Jornal 

Hoje utiliza-se do contrato de leitura de fazer o receptor continuar a participar da interação ao 

fragmentar o discurso em dois blocos.  

    Outro contrato a ser destacado se refere a fachada em que se desenrola a interação entre os 

apresentadores via telejornal e o público.  O Jornal Hoje  tem cores fortes como o amarelo e o 

laranja estas cores conferem proximidade. O noticiário também possui um cenário que 

predomina a cor dourada  que remete ao sol do meio dia. Na apresentação do quadro os 

fatores como fachada e cenário desenvolvidas por Erving Goffman, são fundamentais uma 

vez que são empregadas na representação da interação como definição do que se pretende 

com estes fatores na interação.  Por sua vez são os contratos que estão sendo estabelecidos via 

fachada e cenário. O  Jornal Hoje tem por seu cenário as cores fortes, estes elementos físicos 

criam a identidade de proximidade já citada mais acima, mas é claro que não é só a  parte 

cênica que compõe a identidade e a identificação deste contrato de leitura com o público. O 
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que se refere aos equipamentos pessoais que se refere a fachada também compõe parte deste 

contrato, já que a aparência, atitudes e expressões  faciais determinam o status da interação do 

ator com o seu telespectador. Neste ponto o quadro é apresentado pelos dois apresentadores 

na qual estabelecem uma conversação ao lerem a cabeça da matéria que estão chamando. Esta  

definição confirma os papéis da interação, que começa no  contato inicial feito entre os 

apresentadores para depois estabelecer  um diálogo com seu receptor a modo de chamar ele 

para participar. Esta conversação se dá na forma de perguntas e respostas entre os 

apresentadores. A cabeça da  matéria do dia sete de julho, sobre Problemas de visão podem 

aparecer em qualquer idade,  começa assim “ Vamos mudar um pouquinho de assunto. Voçe 

usa óculos que eu sei, né?  Voçe tem dificuldade para enxergar né ? ” diz Sandra 

Annemberg. Evaristo Costa responde  “ 6 graus Sandra, olha se não usa óculos ou lente eu 

não enxergo absolutamente nada” . A apresentadora  continua o diálogo  

“nossa é muita coisa mesmo”. E Evaristo começa a falar da matéria “ Mas tu sabe que 

problemas de visão podem aparecer em qualquer idade, certo ?”.  A apresentadora confirma 

e ele continua “ por isso hoje vamos falar de um dos problemas mais comuns e também os 

tipos de tratamento”.  

       Depois da cabeça roda a abertura do quadro que tem cores fortes como o laranja função 

de aproximação e imagem de um microfone e rostos de pessoas, que remete a “ você 

pergunta”. Este é um dos contrato dos leitura importantes do quadro por que tanto a imagem 

de abertura do quadro como o diálogo de entrada, isto quer dizer a cabeça estabelecem a 

relação de que o telespectador é parte constitutiva desta interação pois ele tem a possibilidade 

de perguntar e tirar as suas dúvidas, pode “conversar” participar da interação. Ele é convidado 

como diz o próprio nome do quadro a participar de uma Conversa ao Vivo.  

                                  FIGURA A: Imagem do vt de abertura do quadro 

O  modo de participação deste tipo de interação foi citado no capítulo A interação na 

televisão. E é definida por Thompson como uma  quase interação televisiva e que os 

participantes tem uma quase- participação. Pois de modo geral as respostas de um como outro 
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não interferem de forma decisiva na relação da interação. Mas há de se considerar que existe 

uma relação social entre eles, segundo Thompson (2002) eles estão engajados  como 

participantes de um proceso estruturado de transmissão simbólica.  

      Para compor está análise mais detalhista sobre os contratos do quadro foi necessário 

algumas providências metodológicas. Para fazer esta análise foi preciso fazer uma observação 

descritiva em cima de oito quadros do Conversa ao Vivo na data de dezenove de março de 

dois mil e nove e a partir de sete de maio até vinte e nove de outubro. Estas datas se 

enquadraram no período mais adequado para fazer as observações em função do cronograma 

da pesquisa. E também por que estes sete quadros reúnem as características mais 

representativas dos contratos de leitura do quadro. Com isso apresento os contratos de leitura 

que se destacaram nestes oito quadros como uma estratégia de interação do Conversa ao Vivo 

de forma mais incisiva. 

 

7.1.1 1º Estrátegia: eu sou que nem voçê 

    Depois da abertura do quadro começa a rodar o vt da matéria com o  assunto  daquela 

semana. Na reportagem pode-se perceber mais contratos de leitura que são tecidos com os 

telespectadores. O primeiro contrato em relação a reportagem é a maneira como a cabeça da 

matéria enuncia o discurso e  se posiciona frente ao telespectador.   

    A cabeça da reportagem do dia sete de maio de 2009 sobre Pessoas mostram como 

transformar sofrimento em vontade mudar “ Todo mundo passa por fases boas e ruins na 

vida. Mas como transformar o sofrimento e a dor em luta e vontade de mudar? E também 

quando saber que é preciso buscar ajuda? Você vai ver agora no quadro Conversa ao Vivo 

histórias de quem conseguiu dar a volta por cima”. 

                                        Figura B: Entrevistada que tinha uma história dessas 

 

Este off inicial da matéria do dia dezenove de março sobre Exame de sangue alerta para 

diversas doenças, também tem a mesma estratégia, “ Um amontoado de números, nomes 
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estranhos, dados que a gente nem sempre consegue decifrar, mas que são fundamentais para 

saber a quantas anda a saúde.” 

 

                                     Figura C: Uma entrevistada que tem dificuldade 

    O enunciado mostra as palavras todo mundo e  dificuldades todos nós temos, com estas 

palavras o contrato passa a repousar no âmbito de que ele que também faz parte deste mundo 

que como todo mundo e o público também sofre deste problema. Com este tipo de enunciação 

faz o telespectador se identificar pois quem fala com ele também tem os mesmos problemas, 

esta pessoa não está distante e sim perto. Este tipo de contrato visa o relacionamento a forma 

como está sendo construída a interação, isto se enquadra as formulações de  Bateson já citadas 

no capítulo O conceito de interação. Segundo Bateson (1980) o que é importante é a questão 

relacional são os comportamentos que vão sendo construídos e  estabelecidos entre os 

comunicantes e a relação que estes formam. 

 
7.1.2 2º Estratégia: estes relatos podem ser os mesmos de voçês telespectadores 
     Na segunda estratégia que é utilizada nas matérias é o uso de cases de pessoas que se 

enquadram no assunto tratado naquela semana. Isto é um contrato de leitura devido que são 

utilizados várias pessoas cada uma com seu enquadramento dentro da situação do assunto 

relatado pelo quadro naquela semana. Com isto o quadro busca prender a atenção do público 

por que os casos de cada um pode ser o mesmo de quem está assistindo. Utilizando várias 

situações tem como atingir vários telespectadores. 

    Algumas sonoras da matéria do dia primeiro de julho sobre Problemas de visão podem 

aparecer em qualquer idade,  “A dificuldade é muito grande na hora que eu pego um livro 

para ler vejo tudo embaçado”, diz um senhor.  “Eu enxergo pouco para longe e pouco para 

perto”, diz outro. 
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                                           Figura D: Uma das imagens da matéria     

                                                            

Este off é da matéria do dia trinta de julho sobre Homens e mulheres devem fazer exames 

regularmentes “Além dos exames mais conhecidos, há outros, específicos para homens e 

mulheres de acordo com a idade. Os homens, por exemplo, a partir dos 45 anos precisam 

fazer uma ultrassonografia do abdômen uma vez por ano. Foi assim que o Sidney descobriu 

uma doença séria”.  

 

                                       Figura E: Um dos entrevistados com o médico           

     Em outro matéria com a chamada sobre  Direitos e deveres de quem trabalha na casa de outra 

pessoa,  é um outro exemplo. “Margarida tem 22 anos de casa, começou como diarista. Começou 

como diarista. Depois que passou a trabalhar com Lecy e Francisco todos os dias, teve a 

carteira assinada.” diz o primeiro off da matéria.  
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                                      Figura F: Entrevistada no ambiente de trabalho 

      Na matéria Orientações para ficar em forma no verão o dia vinte e nove de setembro começa assim “A 

maioria de nós sabe reconhecer uma alimentação saudável, mas no desespero pra 

emagrecer...” 

 

                                   Figura G: Imagem que mostra o que as pessoas fazem                   

    Nestas citações da matéria fica claro este contrato de leitura que podemos chamar de 

humanização da matéria. A este conceito Itânia Maria Mota Gomes e Luana Gomes já fizeram  

referência ao estudar o contexto comunicativo dos telejornais e dentre eles o Jornal Hoje. Este 

conceito se aplica perfeitamente ao quadro deste mesmo telejornal. O conceito de 

humanização do relato “ é a principal maneira de posicionar o telespectador dentro do 

noticiário. Praticamente todas as matérias apresentadas, com exceção das notas, possuem esse 

recurso que garante a representatividade da audiência dentro dos fatos noticiados, além da 

familiaridade do telespectador com os assuntos tratados.” (GOMES; GOMES, 2007, p.84). 

 

7.1.3 3º Estratégia: voçê telespectador pode saber o que fazer agora, pois nós o ajudamos 

     A terceira estratégia se refere a questão da solução ou dicas a cerca  do assunto tratado, 

este é o objetivo principal do quadro apresentar o assunto com relatos e discursos de 
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identificação por parte dos telespectadores e depois dar a solução ou a dica. Pois de nada seria 

o quadro se não atendesse a característica principal dele que é de serviço e de utilidade 

pública. Porque as  matérias tem caráter de auxiliar o público, com pautas de: comportamento,  

saúde,  bem estar e estética. 

     Na matéria do dia vinte e oito de maio sobre Distúrbios do sono têm tratamento um dos 

offs na qual a repórter Ana Paula Araújo fica claro a intenção de apresentar  tratamento para 

este mal. “Dá pra medir a qualidade do sono com um exame. Os pacientes dormem na 

clínica, vigiados por câmeras e ligados a eletrodos, que registram funções como a atividade 

do cérebro, a do coração e a respiração.” 

 

                                            Figura H: O tratamento 

   Na entrevista com o especialista a pergunta de um telespectador é feita, pois ela é 

importante devido pode ajudar as pessoas “Agora, uma pergunta boa para quem está 

pensando em tirar um cochilo depois do Jornal Hoje. O Iuri quer saber: Dormir de tarde é 

bom ou é ruim?”.  

      Um outro off que inicia a  matéria do dia vinte e três de setembro sobre A sexualidade na 

adolescência serve como exemplo desta estratégia "Eu queria saber qual é o método mais 

eficiente contra a gravidez", pergunta um adolescente.”  
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                                                 FIGURA I: Imagem da matéria 

7.1.4  4º Estratégia: voçê telespectador vai saber como entender e solucionar assuntos difíceis 

      Na última estratégia que destaco como contrato de leitura é a didatização da informação e 

e a ajuda que que é oferecida ao longo da reportagem que serve como dica ou solução. Um 

dos exemplos é do quadro do dia primeiro de julho e começa assim a matéria “ Esse é um dos 

exames que podem detectar problemas. "Ele é um aparelho que tem várias lentes aqui dentro 

e através dele que a gente vê o grau determinado para o paciente. Vai dando as letras para o 

paciente ver e conforme ele vai vendo mais claramente, mais nítido ele vai informando para o 

oftalmologista e a gente define o grau", comenta Glauber Marques, oftalmologista. 

    Outro exemplo é do dia trinta de julho com a chamada Homens e mulheres devem fazer 

exames regularmente, e off diz  “Além dos exames mais conhecidos, há outros, específicos 

para homens e mulheres de acordo com a idade. Os homens, por exemplo, a partir dos 45 

anos precisam fazer uma ultrassonografia do abdômen uma vez por ano. Foi assim que o 

Sidney descobriu uma doença séria.”  

    O  último exemplo deste contrato é  do dia dezenove de março que fala sobre A 

importância do exame de sangue pois  alerta para outras doenças “O ideal é que a glicemia em 

jejum, a glicose em jejum seja menor que cem, se ela for entre 100 e 125 nós caracterizamos 

esse indivíduo com pré-diabetes. Se esse indivíduo tiver uma glicose em jejum mais que 126, 

nós já caracterizamos ele como diabético. O HDL, o bom colesterol, quanto maior melhor. O 

LDL que é mau colesterol quanto maior pior”, orienta João Mansur Filho, cardiologista. A 

hemoglobina normal para o sexo feminino é de 12 a 16 e para o sexo masculino é 13,5 a 

17,5, quando tiver abaixo desses valores nós caracterizamos esse indivíduo como tendo 

anemia”, esclarece.  
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                                Figura J: O médico explicando como decifrar os exames 

     Este off é coberto por um gráfico que didatiza a informação sobre a porcentagem ideal dos 

exames, sem a informação gráfica provavelmente as dicas  não teriam o mesmo efeito. Este é 

um caráter constante no quadro, apresentar de forma didática a informação e dar dicas e 

soluções. 

     Este capítulo encerra com a apresentação das quatro estratégias de contratos de leitura: o 

apresentador ou repórter se insere no discurso, a humanização do relato, fornece dicas e 

solução e didatização da informação. Estas estratégias estão engajadas no quadro Conversa ao 

Vivo. E  é de se considerar que ele  tem o formato de revista de televisão e uma interação com 

os telespectadores devido ao modo como enuncia as suas matérias de serviço do Conversa ao 

Vivo. Elas são construídas vias contratos de leitura e definem a relação entre telespectador e 

respectivo quadro. Visto tal análise passo a tratar da arquitetura na qual se encontra estes 

contratos de leitura no fluxo de interação proposto pelo quadro.  

 

7.1.5 O fluxo de interação do jornal hoje a partir do quadro conversa ao vivo 

      Assim como toda interação  o fluxo da interação entre o quadro Conversa ao Vivo e os 

telespectadores se forma sob a passagens por vários caminhos que vão tecendo a construção 

da própria informação. Este fluxo obedece a certos caminhos estabelecidos por campos que se 

entrelaçam e formam a interação. Estes campos são o: O Jornal Hoje, o quadro Conversa ao 

vivo, a página da internet do jornal e o público, todos estão interligados por um fluxo de 

interação contínuo. Este gráfico foi desenvolvido por mim a partir das interações que se 

desenrolam no fluxo. Apesar de complexo por haver muitas inteligações entre um campo e 

outro, mesmo assim fornece uma idéia geral do fluxo. 
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     Primeiramente o  público pode sugerir assuntos para o quadro  Conversa ao vivo através da 

página na internet do Jornal Hoje. Logo depois o telejornal anuncia o tema do Conversa ao 

vivo  da semana durante o programa afim de que os telespectadores enviem suas dúvidas e  

perguntas acerca do tema  pela internet. Após esta etapa  com todas as perguntas enviadas 

através do site o telejornal já pode seleciona-lás para  serem feitas ao vivo na hora da 

entrevista do quadro. Segue o inicio do quadro com a reportagem sobre o assunto neste 

momento podemos verificar fortes artifícios de interação como: trazer o telespectador como 

agente dentro da matéria(uso do voçe), didatização da reportagem e também acontece nos 

comentários dos âncoras o inserimento deles próprios. Depois segue  outras matérias do 

jornal, enquanto isso as perguntas estão sendo  selecionadas e repassadas a repórter que vai 

fazer a entrevista com o especialista. Já com as perguntas, a repórter segue a segunda parte do 

quadro que é a entrevista com as dúvidas que o público enviou para serem respondidas pelo  

especialista do assunto em questão. Terminada a entrevista  a repórter divulga para os 

telespectadores  o site do jornal para quem quiser entrar na internet e enviar mais perguntas 

que serão respondidas pelo especialista após o jornal. 

    Como podemos perceber  as relações deste fluxo passa por uma complexa rede de 

atividades que vão regendo a própria interação. E neste novo contexto  que se estabeleçe  as 

novas relações entre emissor e receptor, neste novo processo mais do que nunca o público se 

vê engajado na dinâmica da comunicação midática como uma prática dialógica. Torna-se 

necessário enfatizar que a audiência deixa de ser passiva para se tornar propulsora deste fluxo 

da comunicação do telejornal.  
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8 CONCLUSÃO 
    O  percurso da  construção da pesquisa passou por várias etapas para que fosse possível 

entender a interação do Jornal Hoje a partir do quadro Conversa ao Vivo. Logo no início do 

trabalho percebia de modo difuso  que o telejornal Jornal Hoje tem um modo diferenciado no 

seu formato. Ao se apresentar de forma diferenciada aos telespectadores e percorre caminhos 

que leva a uma interação entre emissores e telespectadores. Esse foi o que me motivou a 

pesquisar o meu objeto de estudo. Mas isso era apenas indícios preliminares que foram ao 

longo do ano tomando forma e delimitação. 

    A questão de partida da pesquisa era investigar o que seria mais relevante e de que forma 

estudaria a interação. Por meio de observações a fim de explorar o objeto de estudo, pude 

perceber diversas marcas de interação que poderiam ser estudadas sobre diversos modos. 

Contudo o quadro Conversa ao Vivo despertou maior interesse por apresentar um fluxo de 

interação complexo e diferenciado dentro do Jornal hoje como também dos outros telejornais. 

    Com esta delimitação o problema da pesquisa surgiu, e a questão era investigar como o 

Jornal Hoje desenvolvia um fluxo de interação com os telespectadores, sendo que estes 

tinham participação ativa neste processo. 

    A partir deste ponto de partida tinha tive que aprofundar o estudo através de uma base 

teórica que sustentasse a minha pesquisa. Pelo tema ter como base  interação e telejornalismo, 

foi essencial estudar idéias desenvolvidas no campo da psicologia, antropologia e sociologia 

que são as bases onde estão inseridas alguns conceitos sobre  interações sociais. Esta visita às 

teorias foi a base da pesquisa uma vez que contextualizou a interação social no seu modo do 

cotidiano para depois inseri-lá no campo da comunicação midiática, já que é neste contexto 

que a interação do objeto de estudo se desenrola. 

    Desse modo, foi primordial fazer um percurso do conceito relacionado a comunicação 

mídiatica afim de entender passo a passo como a interação vai se formando especificamente 

em cada mídia até chegar no gênero telejornal. Na qual era o mídia de nosso estudo. A partir 

desta idéia a interação foi estudada também no contexto mais geral da comunicação mídiatica, 

depois no meio televisivo e por último no telejornal. Em cada uma destas partes foram 

apresentadas as especificidades da interação nestes meios afim de compreender o 

funcionamento da interação do Jornal Hoje.  Em cada etapa de construção da pesquisa foi 

apresentados as características e  relações que são estabelecidas entre a mídia com seus 

telespectadores. Este aporte teórico mostrou a interação a partir da comunicação midiatizada e 

isto foi essencial para melhor entender as estratégias de interação que se desenvolviam no 

Jornal Hoje. 

     Os conceitos tratados ao longo da pesquisa foram importantes na hora  de analisar mais a 
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fundo o objeto de estudo. Autores como Gregory Bateson, Don Jackson, Paul Watzlavick e  

John B Thompson tiveram importante papel no desenvolvimento metodológico da pesquisa 

pois ao longo da parte de análise percebemos que os conceitos por eles prpostos e tratados 

aqui presentes se aplicam perfeitamente ao Jornal Hoje. Ao modo de ser do  jornal estudadoo 

por mim , sob o ângulo de suas interações. Como a questão relacional, toda a interação do 

Jornal hoje era baseada na relação entre os participantes que se construía na forma como eram 

enunciadas tais relações e informações apresentadas pelo telejornal. Tais interações se 

manifestavam através de contratos de leituras do telejornal e que aqui foram estudados. A 

partir disto eram formados os contratos de leitura entre o Jornal Hoje e os telespectadores por 

meio da sua forma de enunciar tais fatos e relações. Fica claro o modo como o Jornal Hoje 

interage com os telespectadores nas oito edições nas quais são apresentadas as estratégias de 

interação via enunciados dos contratos de leitura deste telejornal.  

     A aproximação se fundamenta em princípios da interação face a face a todo momento o a 

interação é pautada por deixas símbolicas que se apresentam desde o inicio da apresentação, 

na qual se desenvolve a interação, como o cenário, os gestos, o estilo do apresentador 

aplicado ao formato de revista de telejornal. Esses símbolos de expressividade tanto de 

linguagem verbal como não verbal   demarcavam a cada instante  e preservavam a idéia de 

que o jornal hoje mantém um formato diferenciado no seu modo de dizer. Pelo qual se 

estrutura suas operações de interação.  

    Para concluir, consideramos que o formato do Jornal Hoje privilegia a interação como os 

telespectadores a fim de manter uma relação de aproximação e firmar a sua identidade junto 

aos seus telespectadores. Isso se dá na forma dos enunciados das notícias que formam um 

contrato de leitura entre a  relação da interação entre o Jornal Hoje e os telespectadores. Para  

isso o telejornal desenvolve novos modos de produção de notícias que estão presentes no 

mercado e intensifica a participação do telespectador. A esse modo de produção cito o fluxo 

de interação do  quadro Conversa ao Vivo que tem uma dinâmica diferenciada, pela  fluxo na 

qual se desenrola a própria notícia. O telespectador participa ativamente da interação neste 

fluxo da notícia. 

     Portanto considero que os resultados desta pesquisa são relevantes para a compreensão de 

novos moldes de telejornais na qual a interação passa a ser a dinâmica de todo o processo. 

Esta temática  proporciona uma compreensão do que esta se delineando dos formatos de 

telejornal. E esta questão é essencial para a vida profissional dos jornalistas pois a cada 

momento temos que estar atento para novos formatos novos modos de produção que estão no 

mercado. E que nós tornam bons profissionais. Em função do tempo não foi possível fazer um 

estudo de recepção desta interação, mas é claro que seria relevante para pesquisas futuras para 
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entender como a audiência vê estes novos moldes.   
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