
0 

 

 
 

 

 

 

Francine Maria Boijink 

 

 

 

JORNAL DO ALMOÇO/SANTA MARIA: UM ESTUDO DAS INTERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010 

 

 



1 

 

Francine Maria Boijink 

 

 

 

JORNAL DO ALMOÇO/SANTA MARIA: UM ESTUDO DAS INTERAÇÕES 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Jornalismo – Área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do 

grau de Jornalista – Bacharel em Jornalismo.   

 

 

 

Orientadora: Ms. Carla Simone Doyle Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010 

 



2 

 

Francine Maria Boijink 

 

 

 

JORNAL DO ALMOÇO/SANTA MARIA: UM ESTUDO DAS INTERAÇÕES 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Jornalismo – Área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para a obtenção de 

grau de Jornalista - Bacharel em Jornalismo.  

 

 

 

___________________________________________ 

Ms. Carla Simone Doyle Torres – Orientadora (UNIFRA) 

 

 

___________________________________________ 

Dr. Adair Caetano Peruzzolo (UFSM) 

 

 

_____________________________________________ 

Ms. Glaíse Bohrer Palma (UNIFRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em........ de.............................de......... 

 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A vida é feita por escolhas e junto com elas vêm os novos desafios. Quando decidi 

fazer Jornalismo sabia que essa era muito mais do que uma escolha profissional, mas uma 

escolha de vida. Digo que, apaixonada por comunicação desde criança, aprendi e muito 

durante esses quatros do curso. Foi nesse tempo que tive a oportunidade de conhecer 

grandes pessoas que sempre estiveram ao meu lado, vibrando com cada conquista. 

Agradeço a Deus por ter colocado esses verdadeiros anjos na minha vida, por ter me dado 

forças e iluminado o meu caminho em todos os momentos.  

Agradeço a minha família, que sempre acreditou nos meus sonhos e torcem para 

que eles se tornem realidade. Muito obrigada por terem acreditado e por estarem sempre 

junto comigo, caminhando rumo a novos desafios. 

Aos professores tenho muito a agradecer pelos ensinamentos e saibam que 

também é de vocês essa conquista. Um agradecimento especial à professora Carla Torres, 

que, além de minha orientadora, é também uma grande amiga. Obrigada por ter 

acreditado no meu trabalho e ter se dedicado para o meu crescimento profissional e 

pessoal. Muito obrigada também aos funcionários e colegas da TV Unifra. Vou levar 

sempre comigo o que aprendi com vocês e vou sentir muita saudade da convivência, 

desse ambiente de trabalho e de amizade.  

Agradeço também aos amigos do Jornal Diário de Santa Maria, com quem tive a 

oportunidade de fazer estágio durante dois anos. Com vocês cresci profissional e 

pessoalmente. Obrigada pela amizade. Aproveito para agradecer à coordenadora de 

Telejornalismo da RBS TV Santa Maria, Clarissa Schwartz, e ao editor-chefe do Jornal 

do Almoço, Raul Ferreira, por terem se disponibilizado a contribuir nesta pesquisa.  

Todos vocês fizeram com que eu me sentisse mais preparada para encarar esses 

novos desafios e escolhas que vão surgir a partir de agora. Muito obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMO 

 

Este estudo é um olhar sobre a interação dos apresentadores do Jornal do Almoço (JA) de Santa Maria entre 

si e destes com os telespectadores. O telejornal, veiculado pela Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) 

por meio da RBS TV, passa por mudanças. O programa passou a se aproximar de um tom mais informal, 

dinâmico e com uma maior interação entre os apresentadores. Assim, mudou também o contrato de leitura 

estabelecido com o público. Percebe-se que tanto a linguagem verbal quanto a não verbal utilizadas 

são maneiras de gerar uma maior aproximação com o telespectador.  Dessa forma, é como se o público 

estivesse sendo convidado a ser o terceiro membro do ato comunicativo, ao ser interpelado por meio de 

determinadas expressões utilizadas pelos apresentadores. Busca-se compreender também o papel dos 

apresentadores/âncoras e telespectadores enquanto sujeitos da enunciação. Além disso, é desenvolvida a 

conceituação da comunicação com o que Adair Peruzzolo denomina como encontro. Para a análise, foram 

capturadas ao total quinze edições do JA, cinco em setembro de 2009, cinco em abril de 2010 e o restante 

em setembro de 2010. A primeira parte da pesquisa está voltada a construção de um embasamento teórico 

com conceitos relacionados à comunicação, aos sujeitos da enunciação, aos contratos e ao discurso 

telejornalístico. Já na segunda consta a análise da fachada e das interações, realizada por meio de análise 

semiológica. Na pesquisa foram utilizados conceitos de autores como Adair Peruzzolo, Antônio Fausto 

Neto, Erving Goffman, David Mortensen, Olga Curado, Heródoto Barbeiro e outros. 

 

 

Palavras-chave: Interação. Jornal do Almoço. Telejornalismo. Contrato de leitura. Comunicação.  

 

ABSTRACT 

 

This study is a research about the interaction of the presenters of Jornal do Almoço (JA) of Santa Maria 

related to them and to TVviewer in relation to the presenters. The TV news passes by changes, it is 

transmitted by Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) through the RBS TV. The program is nearly to an 

informal tone, dynamic and with a bigger interaction among the presenters. So, it also has changed the 

reading contract established with the public. The verbal and non verbal languages that were utilized in the 

research are manners to obtain an increasing form to became closer to the TVviewer. In this aspect,  it 

seems that the public would be invited to be the third member of the communicative act, when the public is 

interpellated by determined expressions used by the presenters The study aims to understand the function of 

the presenters and the TVspectators while enunciation subjects. Besides, it is developed the 

conceptualization of the communication with what Adair Peruzzolo denominated as meeting..   There were 

captured a total of fifteen issues of JA, five in September  of 2009, five in April of 2010 and the rest in 

September of 2010. Then there were achieved determined comparisons among the periods and also there 

were analyzed  reflections about the characteristics of the TVnews. These transformations are the focus of 

the present research that is divided in two parts. The fisrt stage is directed to the building of a theoretical 

foundation with concepts related to the communication, to the subjects of the enunciation, to the contracts 

and to the telejournalistic speech. In the second stage there is the analysis of the facade and of the 

interections, realized through semiologic analysis. There were utilized concepts of authors like Adair 

Peruzzolo, Antônio Fausto Neto, Erving Goffman, David Mortensen, Olga Curado, Heródoto Barbeiro and 

others in this research. 

 

 

 
 

Keywords: Interaction. Jornal do Almoço. Telejournalism. Contract of Reading. Communication 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É meio dia quando entra no ar o Jornal do Almoço (JA). O telejornal é veiculado 

pela Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS)
1
, por meio da RBS TV. A empresa pioneira 

em modelo regional de televisão no Brasil e mais antiga afiliada da Rede Globo integra 

dezoito emissoras localizadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São mais de 17 

milhões de telespectadores, em 790 municípios, que acompanham a programação da 

maior rede regional de televisão do país. 

O mais antigo telejornal apresentado na RBS TV
2
 é o Jornal do Almoço. Em 45 

minutos diários, são abordados assuntos diversos, como cultura, variedades, noticiário 

factual, musicais, entrevistas ao vivo e comentários. O programa que é marcado pela 

descontração e pelo jeito informal de transmitir as informações, possui a cabeça de rede
3
 

em Porto Alegre. A equipe da capital é composta pelo editor-chefe, Raul Ferreira, pelo 

editor-executivo, Basílio Rota, pelos editores, Anelise Silveira, Marion Bossemeyer, 

Tiago Abech e Cláudio Andrade, e pelas apresentadoras Cristina Ranzolin e Rosane 

Marchetti. O telejornal tem a participação de comentaristas no estúdio, além de Carolina 

Bahia que fala sobre o cenário político, direto de Brasília  

O JA também possui espaço destinado para que as Praças do interior levem as 

informações locais e regionais para as suas áreas de abrangência, como é o caso de Santa 

Maria e sobre o qual foram desenvolvidas as reflexões e análise nesta monografia. Na 

pesquisa há referências tanto ao telejornal apresentado na capital quanto nesta Praça do 

interior pelo fato de o programa ser considerado uma unidade, mas a análise 

especificamente está voltada aos blocos locais 

O telejornal passou por transformações no seu perfil. O JA se mostra ainda mais 

espontâneo, dinâmico e com um tom mais informal em que os apresentadores parecem 

convocar a quem os assiste a acompanhar nas reportagens e a manter um contato mais 

próximo. As palavras, expressões e gestos se aproximam das utilizadas no dia-a-dia dos 

telespectadores, o que possibilita a criação de laços.   

                                                 
1
 Informações disponíveis no site www.rbs.com.br. 

2
 Informações disponíveis no site www.clicrbs.com.br/rbstv. 

3
 A cabeça de rede de um programa é como se fosse uma unidade centralizadora. No caso do Jornal do 

Almoço, a cabeça de rede é Porto Alegre, com a participação de unidades do interior, que são as Praças do 

interior que contribuem com informações locais que são transmitidas para suas áreas de abrangência. 
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A apresentação do JA também está mais dinâmica. Os integrantes da bancada 

passaram a interagir mais entre si, tanto por meio tanto da linguagem verbal quanto da 

não-verbal. A utilização de um gestual diferenciado, como a postura e o modo como é 

utilizado o estúdio se insere em uma proposta que parece ser uma nova tendência do 

telejornalismo na RBS. O modelo convencional em que os apresentadores se fixam em 

um teleprompter do início ao final do programa parece estar sendo deixado de lado. 

Embora essa ferramenta ainda seja utilizada no Jornal do Almoço, frequentemente os 

apresentadores desprendem-se dela, tornando o jornal mais “contado” ou “falado” e 

menos lido. 

Foram essas mudanças na maneira de apresentação do telejornal, mais 

especificamente a interação entre os integrantes da bancada e destes com os 

telespectadores, que incitaram a presente pesquisa. Por meio de um estudo semiótico foi 

feita uma análise da linguagem utilizada pelos apresentadores. Considera-se importante 

também a contextualização da fachada e do cenário do programa, para compreender essa 

interação e também esse novo contrato de leitura estabelecido com o telespectador.   

Pelo fato de considerarmos que uma análise se torna mais concreta no momento 

em que se tem um embasamento teórico e quando se leva em consideração as reflexões 

de outros pesquisadores, optou-se por dividir o trabalho em duas partes: a primeira mais 

teórica, e a segunda mais direcionada ao estudo da interação dos apresentadores do Jornal 

do Almoço de Santa Maria entre si e destes com os telespectadores. 

Ao considerar-se que a interação é um ato comunicativo que se concretiza em um 

espaço entre sujeitos, buscou-se compreendê-la com o que Adair Peruzzolo denomina 

como encontro. Além disso, foram relembradas nessa monografia algumas das teorias e 

suas explicações sobre o conceito de comunicação, em especial a da Escola de Palo Alto 

que está mais direcionada ao estudo da interação. Como o objetivo deste trabalho é 

analisar a interação dos apresentadores e ao mesmo tempo compreender esse novo 

contrato de leitura estabelecido com o telespectador, buscamos entender os diferentes 

papéis dos apresentadores, âncoras e telespectadores enquanto sujeitos da enunciação. 

 O fato de cada dispositivo de comunicação possuir diferenças e peculiaridades na 

maneira de organizar os discursos fez com que se optasse por relembrar as características 

do discurso telejornalístico, já que o estudo está voltado a esse meio. Após serem 

abordados conceitos e reflexões consideradas necessárias para essa pesquisa, partimos 

para a segunda parte em que se encontra a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho e o estudo das interações.  



10 

 

 

 

PARTE I   

 

1 A COMUNICAÇÃO E OS CONTRATOS  

 

A história da comunicação remonta as várias teorias desenvolvidas para explicar 

como se dá a relação dos indivíduos nesse complexo ato social. O primeiro modelo foi 

apresentado por Aristóteles ao levar em consideração a presença de três elementos: o 

emissor, a mensagem e o receptor. Essa ideia foi o primeiro passo para o 

desenvolvimento de outras explicações sobre o ato comunicacional. Em 1948, surgia o 

modelo de Laswell, que, segundo Sousa (2004), foi originalmente pensado para descrever 

a comunicação mediada pelos meios de comunicação de massa. Laswell se voltou a cinco 

questões: Quem?- Diz o Quê?- Em que Canal? A Quem?- Com que Efeitos?  Porém, 

segundo Sousa (2004), esse é um modelo que, de algum modo, remete ao fato de que um 

ato de comunicação parte de um emissor e os efeitos são produzidos apenas no receptor 

sendo que, “um acto comunicativo não tem início bem definido e emissores e receptores 

se influenciam mutuamente” (SOUSA, 2004, p.27). Já em 1949, surge o modelo de 

Shanon e Weaver que traz um novo conceito ao processo comunicativo: o de que a 

mensagem pode ser modificada ou mal compreendida por ruídos causados no fluxo da 

informação no trajeto entre o enunciador e o enunciatário. Ruídos esses decorrentes por 

problemas técnicos, semânticos ou problemas de eficácia. 

O papel da comunicação em uma sociedade ou em uma relação social foi foco do 

modelo triangular de Newcomb em que                     

 

[...] a comunicação é por conseqüência, vista como o agente capaz de 

providenciar equilíbrio ao sistema social. As pessoas precisam de informações 

para saberem como se inter-relacionarem e socializarem e também para 

saberem como reagir ao meio ambiente. (NEWCOMB apud SOUSA, 2004, 

p.32)  

 

  Já o primeiro modelo circular de comunicação foi desenvolvido por Schramm. 

Assim, tanto o enunciador quanto o enunciatário podem decodificar e mudar os papéis ao 

interpretar as mensagens que são recebidas e podem codificar aquelas que serão emitidas. 

Isso porque, foi levado em consideração pela primeira vez o conceito de feedback.  

Outro modelo de comunicação é o de Gerbner, que, segundo Sousa (2004), tem a 

vantagem de fazer a relação da mensagem com a realidade, ao abordar ao mesmo tempo a 
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percepção e a significação. Essas últimas abarcam todo um contexto e um sistema 

cognitivo em que o indivíduo está imerso e essa percepção é seletiva tanto se os agentes 

forem máquinas quanto pessoas. Um modelo linear de comunicação também foi proposto 

por Jakobson; seu estudo está direcionado à linguística e os fatores estão relacionados às 

funções de linguagem, entre elas a emotiva, a fática e a referencial. 

Com o passar do tempo, têm sido propostos modelos de comunicação voltados as 

“problemáticas dos signos, da interpretação e da significação no seu contexto sócio-

cultural” (SOUSA, 2004, p.35). Um desses modelos é advindo da Escola de Palo Alto ou 

Colégio Invisível, como também é conhecido. Para os estudiosos dessa linha, a 

comunicação é vista como matriz para todas as atividades humanas e esse modelo leva 

em consideração o dinamismo e a complexidade do processo comunicativo, diferente da 

estaticidade e linearidade de modelos apresentados anteriormente. A comunicação é vista 

como 

 

[...] um processo social, é o elemento vital de integração social e sustentação da 

sociedade. Esse modelo vê as pessoas, simultaneamente, como emissores e 

receptores em interação contínua num contexto sócio-cultural. Cada mensagem 

serve de suporte e contexto a nova mensagem. (SOUSA, 2004, p.37) 

 

A Escola de Palo Alto inovou ao criar cinco axiomas da comunicação, como 

afirma Sousa (2004). Um desses axiomas, citado pelo autor e também por Borelli (2005), 

é que os integrantes da Escola, cada um de uma forma pessoal, mas com o mesmo 

contexto, é de que “é impossível não comunicar” (BORELLI,2005, p.11). Ainda segundo 

a autora, essa linha de pesquisa tem como um dos principais preceitos a pluralidade da 

comunicação.   

Os pensadores de Palo Alto, segundo Höehr (2008), tinham o interacionismo 

simbólico como direcionamento dos estudos, “utilizando como viés principal o estudo da 

interpretação social por meio do comportamento humano perante a sociedade.” 

(HÖEHR,2008, p.10).  O termo surgiu em 1937 e foi criado por Herbert Blumer, segundo 

Höehr, e tem como base três premissas. A primeira estaria ligada ao fato de que a relação 

dos seres humanos com o mundo está relacionada com os significados oferecidos por 

este, “tais elementos abrangem tudo o que é possível ao homem observar em seu 

universo, além das situações com que o indivíduo se depara em seu dia-a-dia.”. 

(BLUMER apud MORTENSEN, 1980, p.119). Já a segunda premissa ressalta o fato de 

que os significados desses elementos são resultado da interação social mantida com as 

pessoas e a terceira “reza que tais significados são manipulados por um processo 



12 

 

interpretativo (e por estes modificado) utilizado pela pessoa ao se relacionar com os 

elementos com que entra em contato.” (Ibid, p.119). Os significados são vistos, no 

interacionismo simbólico, como produtos sociais resultantes de um processo interativo. 

Assim, “para um indivíduo, o significado de um elemento nasce de maneira como outras 

pessoas agem em relação a si no tocante do elemento. Todas as suas ações preocupam-se 

em defini-lo para o indivíduo”. (Ibid, p.120). O autor Adair Peruzzolo (2006) também 

contribui com a conceituação de Interacionismo Simbólico ao afirmar que uma das suas 

premissas fundamentais “é que o ser humano orienta todos seus atos em relação ao 

mundo em função do que as coisas deste significam para ele”. (PERUZZOLO, 2006, 

p.99) 

O fato de que a mensagem depende de sua organização interna é defendido pelo 

modelo de comunicação proposto pelo Colégio Invisível, segundo Sousa (2004). Além 

disso, outra ideia defendida por esses estudiosos é que o conteúdo (que são os dados) e a 

relação (que são os aspectos), que tornam possíveis as interpretações desses dados, são os 

dois níveis de comunicação.  

Segundo Borelli (2005), os estudiosos buscavam romper a linearidade e 

funcionalidade da comunicação. Os seus pensamentos eram de que a comunicação não 

possuía uma simetria na relação entre emissor e receptor, mas acreditavam sim que a 

comunicação possuía vários níveis.  

 

Ao contrário da teoria funcional, em que a comunicação é compreendida 

como uma determinação, uma simples atribuição de A para B (emissor-

receptor), na perspectiva de Palo Alto, a comunicação é, sobretudo, relacional, 

em que os indivíduos participam, são membros e parte constitutiva dessa 

comunicação e não meros transmissores ou „espectadores‟ que têm uma 

função pré-determinada. (BORELLI, 2005, p. 79) 

 

As reflexões propostas por Palo Alto se aproximam da conceituação de Peruzzolo 

(2006) quando este afirma que, no ato comunicativo, o outro precisa ser visto como parte 

de uma relação que vai ser essencial para que seja construída a subjetividade e não, como 

um espelho ou destinatário, a relação precisa ser de reconhecimento e não de tolerância. 

Assim se formam certos contratos que manterão ou não os sujeitos em comunicação. Para 

que esse ato se concretize é necessário um ponto de encontro entre emissor e receptor, 

entre os intercomunicantes. Esse contrato maior, que está relacionado ao modo como a 

comunicação se efetiva e que abarca o contrato de leitura que estabelece os lugares dos 

sujeitos nos atos comunicativos é chamado de contrato de comunicação e é o que Fausto; 

Verón (2003) afirmam ser “todo produto mediático que seja algo mais que uma aparição 
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súbita e fugaz, repousa sobre um contrato (implícito, não formalizado), que expressa a 

articulação, mais ou menos estável, entre oferta e demanda.” (FAUSTO;VERÓN,2003, 

p.21).  

Um dos estudiosos das interações sociais foi Erving Goffman que analisou, 

segundo Sousa (2004), a conversação e as regras de etiqueta a que este ato 

comunicacional está sujeito. Goffman é considerado o primeiro autor a alertar para o fato 

de que as pessoas encenam papéis sociais, levando em consideração os padrões e normas 

estabelecidas em uma determinada sociedade ou cultura, assim havendo um reforço da 

credibilidade e a valorização de suas imagens. Ainda conforme Sousa,  

 

[...] as interações sociais dependem da performance dos indivíduos e variam 

com o contexto da interação. A representação dá-se no palco da vida, 

enquanto nos bastidores se preparam as encenações. Esta forma teatral de 

encenação simbólica, porém, exige um acordo tácito entre os intervenientes 

[...] (SOUSA, 2004, p.234) 

 

 

 Segundo Sousa (2004), essas pesquisas da Escola de Palo Alto foram estendidas à 

Escola de Chicago, a primeira na história das teorias da comunicação e que tem como um 

dos seus expoentes George Mead. Para este autor, a personalidade de cada um é formada 

pela interiorização e percepção que o indivíduo tem dos papéis sociais desempenhados 

por si e pelos outros em cada ato social. Essas são apenas algumas das teorias da 

comunicação, mas como afirma Peruzzolo (2005), ainda não existe uma teoria 

hegemônica que dê conta de todos os processos comunicativos. O que se pode afirmar é 

que, em cada um desses modelos comunicativos propostos é estabelecido um contrato de 

comunicação, fazendo com que os sujeitos nela envolvidos exerçam um determinado 

papel.  

 

1.1 A comunicação como vínculo 

 

A complexidade da comunicação se estende também à dificuldade de encontrar 

um conceito que a descreva e a caracterize, pois em cada área do conhecimento e em cada 

situação essa pode ser descrita de uma maneira diferenciada. O termo tem origem da 

palavra latina communicatione que remete a alguma ação em comum, uma participação. 

Assim, Sousa (2004), afirma que 
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[...] é comunicando que os serem humanos constroem e reconstroem sua 

identidade, aprendem e reformulam os seus papeis sociais (que encenam 

constantemente), posicionam-se na sociedade e nos grupos e organizações 

sociais (o que apela aos conceitos de estatuto, poder e ideologia), adquirem e 

mudam valores, aprendem normas, negociam compromissos que permitem a 

integração sócio-cultural. (SOUSA, 2004, p.14)  

 

No momento em que Sousa cita a integração sócio-cultural e a reformulação de 

papéis sociais como sendo possíveis por meio da comunicação, percebe-se a relação 

desse conceito com a teoria proposta pela Escola de Palo Alto. Isso porque, o verbo 

integrar, remete a uma atividade em conjunto e os estudiosos dessa linha de pensamento 

defendiam o ato comunicativo como uma relação entre os sujeitos e não como um 

processo linear e estático.  

A comunicação imersa em um contexto cultural também é citada por Peruzzolo 

(2006), ao compreender essa como um fenômeno complexo em que é necessário se 

conjugar a situação social e as relações ambientais complexas, “com a demanda de 

intercomunicação eficiente, a constituição de sequências lógicas de operações articuladas 

e modificáveis, e a exigência de antecipação dos efeitos da ação.” (PERUZZOLO, 2006, 

p.36). O homem, segundo o autor, pelo complexo cérebro que possui e pelo seu 

comportamento relacionado à cultura cria uma memória e assim, pode “trabalhar objetos 

numa esfera livre do controle do código genético e constituir uma reserva de 

experiências, conhecimentos e modos de ação, uma cultura”. (Ibid, p.55).   

Para operar com a realidade, segundo Peruzzolo (2006), o homem desenvolveu o 

símbolo, pelo fato de assim ser possível realizar um trabalho mais complexo já que a 

relação deste com o mundo não é direta, mas sim, é um conjunto de relações que podem 

ser desenvolvidas indefinidamente. A linguagem simbólica pode assim ser vista como 

não sendo apenas “o produto de um processo de seleção de signos, mas é ativamente um 

processo de produção de signos.” (Ibid, p.78, grifos do autor). E é justamente esse nível 

simbólico que diferencia o homem dos outros animais, já que é nesse momento que 

acontece a representação. Porém, o símbolo, que, para o autor, é “um meio de ação com o 

qual os homens pensam e exprimem seus pensamentos acerca de si e do mundo” (Ibid, 

p.80) não é o único responsável pela comunicação já que, anterior a esses estão outros 

elementos como as reações faciais e gestos, por exemplo.  

Segundo Sousa (2004), há quatro formas de comunicação humana. Uma dessas se 

dá de maneira intrapessoal em que o indivíduo se comunica consigo mesmo por meio de 

frases introspectivas ou pelo próprio pensamento. Nesse processo auto-comunicativo o 
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emissor e receptor coincidem.  As outras maneiras de comunicação são a interpessoal, 

responsável pela criação e sustentação de relações pessoais; a organizacional que 

acontece nos grupos e organizações, e a comunicação mediada, quando se recorre aos 

meios de comunicação. 

A comunicação também é conceituada como um modo de relação específica por 

Peruzzolo (2006), ao afirmar que esta é efetuada por um meio material que se torna base 

de investimentos pessoais na relação. Na sua essência, a comunicação é vista pelo autor 

como “minimamente uma relação de ser a ser, de um ser que quer passar uma mensagem 

a outro, cuja mensagem será confirmada por uma certa resposta, no nível meramente 

aquiescente do encontro, porque tudo se passa nos encontros dos corpos ao se 

agenciarem.” (PERUZZOLO, 2006, p.30). O autor ressalta que a comunicação somente 

pode ser considerada como uma relação quando há um meio físico entre os comunicantes, 

que no caso é a mensagem. E essa precisa estar inscrita no tempo e no espaço do outro 

indivíduo imerso no ato comunicativo. A mensagem é tida como uma unidade da 

comunicação e para Rector;Trinta (1985, p.26), “uma série de mensagens intercambiadas 

entre pessoas é uma interação.” (grifo dos autores).  

Para que haja comunicação é necessária a definição do lugar e do significado do 

outro e, para isso, é necessária uma classificação, uma diferenciação que, para Peruzzolo 

(2006), funcionam como forças geradoras que serão responsáveis por novas relações. 

Outro fator indispensável, segundo o autor, para que haja relação de comunicação, é a 

interpretação do significado da mensagem pelos sujeitos envolvidos no ato comunicativo.   

 O que torna possível o ato comunicativo é a resposta como o outro acolhe a 

mensagem a ele destinada e é nessa busca pelo outro, conforme Peruzzolo, que a 

comunicação vai exprimir seu sentido.          

 

A necessária busca do outro para si-mesmo define a comunicação como razão 

de ser. É assim que ela é essencialmente encontro. Entretanto para que esse 

movimento em direção a alteridade possa ser visível, audível, enfim, 

perceptível pelo outro, a fim de que ocorra a procurada correspondência, a 

mensagem é (tem de ser) resposta à necessidade desse outro, razão por que ele 

acolhe o convite/estímulo percebido e realiza a esperada relação. 

(PERUZZOLO, 2006, p.86)  

 

A comunicação se torna um encontro à medida que os sujeitos nela envolvidos se 

engajam e criam vínculos entre si por meio de contratos comunicativos. Esses que, 

segundo Charaudeau (2006), estão ligados à criação de discursos de representação com a 

atribuição de valores e sentidos. Essas conceituações estão imersas, conforme o autor, nos 
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dados externos que estão divididos em quatro categorias. Uma delas é a identidade que 

necessita o engajamento dos sujeitos do ato comunicativo, ou seja, é necessário que 

ambos estejam em um mesmo contexto e o papel que está sendo desempenhado seja 

pertinente ao local e ao momento. O autor ressalta como exemplo a função de um locutor 

que “será assimilado como traço pertinente numa situação de comunicação como a da 

entrevista radiofônica, mas não o será numa situação de pedido de informações no guichê 

de um banco”. (CHARAUDEAU, 2006, p.69). 

Outro dado externo citado pelo autor é a finalidade, que está ligada ao fato de a 

linguagem visar um determinado objetivo do outro sujeito constituinte do ato 

comunicativo. O autor divide a finalidade em  

 

Prescritiva, que consiste em “fazer fazer”, isto é, querer levar o outro agir de 

uma determinada maneira; a informativa, que consiste em “fazer saber” , isto 

é, querer transmitir um saber a quem se presume a não possuí-lo; a incitativa, 

que consiste em “fazer crer”, isto é, querer levar o outro a pensar que o que 

está sendo dito é verdadeiro (ou possivelmente verdadeiro), a visada do 

páthos, que consiste em “fazer sentir”, ou seja, provocar no outro um estado 

emocional agradável ou desagradável. (CHARAUDEAU, 2006, p.69) 

 

Outra característica da situação de troca é o propósito que, segundo Charaudeau 

(2006), está relacionado a um tema maior e central que rege a comunicação. Esse tema 

deve ser de conhecimento dos integrantes da troca para que não haja fuga do assunto.  E 

por fim tem-se como dado externo o dispositivo que vai definir como será construído o 

ato de comunicação, ele “é o que determina variantes de realização no interior de um 

mesmo contrato de comunicação.” (Ibid, p.70). 

 Após serem percebidos e reconhecidos, os dados externos entram em cena os 

dados internos que estão diretamente ligados ao discurso.  Nesta etapa do processo 

comunicativo, busca-se “saber como devem ser os comportamentos dos parceiros da 

troca, suas maneiras de falar, os papéis linguageiros que devem assumir, as formas 

verbais (ou icônicas) que devem empregar, em função das restrições contidas nas 

restrições situacionais.”(Ibid, p.70). Os dados internos têm como uma de suas subdivisões 

a locução. Nesse espaço o sujeito da fala precisa conquistar, segundo o autor, o direito de 

comunicar, precisa impor o seu papel no ato comunicativo e concomitante a isso precisa 

identificar o sujeito ao qual se dirige, como afirma Charaudeau (2006). Além da locução, 

há um espaço também de relação, que é “aquele no qual o sujeito falante, ao construir sua 

própria identidade de locutor e a de seu interlocutor (ou destinatário), estabelece relações 

de força ou de aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com o 
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interlocutor.” (CHARAUDEAU, 2006, p.71). E, por fim, há o espaço da tematização em 

que 

O sujeito falante deve não somente tomar posição com relação ao tema 

imposto pelo contrato (aceitando-o, rejeitando-o, deslocando-o, propondo um 

outro), escolhendo um modo de intervenção (diretivo, de retomada, de 

continuidade, etc.,), mas também escolher um modo de organização discursivo 

particular (descritivo, narrativo, argumentativo) para esse campo temático, em 

função, como já dissemos, das instruções contidos nas restrições situacionais. 

(CHARAUDEAU, 2006, p.71) 
  

 No momento em que é estabelecida a relação dos sujeitos envolvidos no ato 

comunicativo e que cada um passa a ocupar um determinado lugar nessa relação, seja 

como falante, seja como ouvinte ou com essas funções intercaladas, fala-se em um 

contrato de leitura que está imerso no contrato maior, que é o de comunicação. O contrato 

de leitura está assim diretamente ligado aos lugares de investimento em que alguém se 

propõe a ofertar a comunicação como uma determinada maneira e essa oferta é aceita 

pelo seu interlocutor.  

 

1.2 A televisão: do contrato ao contato 

 

A comunicação é considerada por Sousa (2004), como sendo um sustentáculo e 

um lubrificante social e cultural. De maneira que todos os indivíduos humanos estão 

imersos em uma determinada cultura, é necessário para entender a comunicação, o 

conhecimento também, do contexto que os abarca. Isso torna possível e mais completa a 

compreensão dos significados da linguagem, das maneiras como os fatos são 

interpretados e pelos pontos de vista expressos em um dado ato comunicacional.  

No Jornalismo, a compreensão do contexto social e cultural é indispensável para 

que as informações transmitidas durante a comunicação sejam interpretadas da maneira 

mais próxima ao objetivo com que foi transmitida, para que não ocorra distorção durante 

o ato interpretativo. A eficácia da comunicação possui relação direta, segundo Sousa 

(2004) com o envolvimento do receptor com o emissor. No caso do telejornalismo, por 

exemplo, que é foco desta pesquisa, é necessário que o telespectador sinta-se motivado 

em estar em frente à tela para assistir a um determinado programa. O telejornal, assim 

como outros produtos midiáticos, acaba por criar contratos formadores de vínculos com o 

público, pelo modo como é apresentado o programa e pelo tipo de comunicação que é 

utilizada. 
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A comunicação é comparada por Charaudeau a um palco que possui restrições 

como de “espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas 

sociais e aquilo que constitui seu valor simbólico.” (CHARAUDEAU, 2006, p.67). Ainda 

segundo o autor, os indivíduos que vivem em comunidade propõem uma regulação de 

práticas sociais como modo de estabelecer essas restrições. Além disso, os discursos de 

representação também são citados como maneira de justificar essas práticas e assim 

valorizá-las.  Esse percurso é citado como forma de construção de convenções e de 

comportamentos relacionados à linguagem e, sem a presença desses, a comunicação 

humana não seria efetivada. 

 

Os indivíduos que querem comunicar entre si devem levar em conta os dados 

da situação da comunicação. Não somente todo locutor deve submeter-se às 

suas restrições (a menos que queira transgredi-las, mas isso mostra que 

reconhece sua existência), mas também deve supor que seu interlocutor, ou 

destinatário, tem a capacidade de reconhecer essas mesmas restrições. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 67).  

 

Algumas práticas sociais possuem uma regularidade de comportamento e 

permanecem estáveis durante um determinado período. Essa estabilidade criada para 

formar vínculos com o telespectador está presente, segundo Fausto Neto;Verón (2003) , 

nos diferentes meios radiofônicos, impressos e televisivos e podem ser considerados 

contratos de comunicação. Vínculos que mudaram em diferentes momentos da história da 

televisão, que Umberto Eco divide em paleotelevisão e neotelevisão. Ainda conforme os 

autores, Cassetti e Odin têm a primeira como um contrato de comunicação pedagógica, 

ao comparar os espectadores como alunos em uma sala de aula e os profissionais da 

televisão como professores. “A comunicação pedagógica possui três características: 1) 

seu objetivo é a transmissão do saber; 2) trata-se de uma comunicação voluntarista; e 3) 

supõe uma forte organização hierárquica dos papéis: há os que sabem e os que aguardam 

a comunicação dos que sabem”. (FAUSTO; VÉRON, 2003, p.19). Ainda, segundo os 

autores, na paleotelevisão os programas são claramente diferenciados pelos gêneros, pelo 

fato de estar ligado a uma grade de programação. Isso facilitaria uma identificação de um 

contrato específico e outra característica seria o fato de serem apresentados em 

determinados horários e dias estabelecidos.   

Já em relação à neotelevisão, Cassetti e Odin, segundo Fausto; Verón (2003), 

relatam uma migração da função pedagógica para um dispositivo mais próximo e 

acessível. Assim, o papel dos contratos de comunicação seria um convite aos 

espectadores “a efetuar o mesmo conjunto estruturado de operações de produção de 
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sentido e de afetos que tem sido mobilizado no espaço da realização.” 

(FAUSTO;VERÓN,2003,p.20). Isso, segundo os autores, pode ser chamado de terceiro 

simbolizante ou interpretante e ao se basear em estudos de Eco, consideram que a 

passagem de paleo para neotelevisão gera uma transformação do terceiro simbolizante. 

Esse contato vai remeter a diferentes interpretantes. O contrato de comunicação passa a 

ser visto como um contato na neotelevisão. 

 

[...] a neotelevisão não convida os espectadores a pôr em movimento um 

conjunto de operações de produção de sentido e de afetos, mas simplesmente a 

viver a realidade com a televisão; a relação contratual de três pólos é substituída  

por uma relação direta (...) passar da paleotelevisão à neotelevisão é passar de 

um funcionamento em termos de contrato  de comunicação para um 

funcionamento em termos de contato. (FAUSTO;VERÓN, 2003, p.20, grifos do 

autor) 

 

Assim a paleotelevisão e a neotelevisão estabelecem uma nova relação com os 

seus telespectadores. Tanto o emissor quanto o receptor que é o telespectador, passam a 

desempenhar diferentes papéis no ato comunicativo e passam a ocupar diferentes lugares.  

Quem está assistindo ao telejornal, no caso desta pesquisa, recebe uma oferta estabelecida 

pelas características e linha editorial do programa que passa a delegar funções a cada 

sujeito da comunicação.  

Ao se delegar funções aos sujeitos envolvidos nessa relação comunicativa e 

quando cada um desses assumir um determinado papel está estabelecido o contrato de 

leitura. No momento em que o telespectador se habitua a assistir a um determinado 

programa, ele sabe o que ali vai encontrar, seja em relação ao conteúdo, ao formato, a 

linguagem e ao modo de apresentação. Isso tudo em virtude desse contrato estabelecido 

que, para Eliseo Verón, é comparado a uma paisagem em que o receptor da informação 

tem a liberdade, em maior ou menor grau, de escolher o caminho a ser percorrido. 

Caminhos esses nos quais o telespectador, enquanto sujeito da enunciação, corre o risco 

de se perder. Assim, os percursos que são oferecidos ao receptor da informação são 

múltiplos, já que os discursos do suporte de imprensa são um espaço imaginário que 

estabelece essa infinidade de propostas. E é o contrato de leitura responsável pelo 

estabelecimento de um vínculo entre o suporte e o receptor, no caso dessa pesquisa, o 

telespectador. 
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O leitor encontra personagens diferentes, que lhe propõem atividades diversas 

e com os quais ele sente mais ou menos desejo de estabelecer uma relação, 

conforme a imagem que lhe dão, a maneira como o tratam, a distância ou 

intimidade que lhe propõem. Um discurso é um espaço habitado, cheio de 

atores, de cenários e de objetos, e ler é movimentar esse universo, aceitando 

ou rejeitando, indo de preferência para a direita ou para a esquerda, investindo 

maior ou menor esforço, escutando com um ouvido ou com dois. (VERÓN, 

2004, p.236) 

 

Assim, o contrato de leitura estabelecido em um telejornal está relacionado ao 

modo como os sujeitos envolvidos na comunicação se relacionam e à maneira como 

desempenham seu papel dentro do discurso jornalístico. 

 

2 O DISCURSO TELEJORNALÍSTICO E A ENUNCIAÇÃO 

 

O telejornal “distingue-se por características próprias e evidentes, com 

apresentador em estúdio chamando matérias e reportagens sobre fatos mais recentes - 

hard news. As emissoras qualificam como telejornais os noticiários, segmentados ou não, 

em vários formatos.” (REZENDE,2000,p.8). Ainda, segundo o autor, quando apresentado 

ao vivo, o programa traz ainda mais o efeito de atualidade, indispensável para a sub-

categoria referida. Duarte contribui com a conceituação ao mencionar que os telejornais               

    

 são um tipo especial de noticiário: sua substância de conteúdo são  

informações sobre acontecimentos políticos, sociais, culturais, administrativos 

e outros, cujo âmbito pode ser local, nacional e mundial selecionados como 

relevantes para a compreensão do cotidiano. Em razão disso, os processos 

enunciativo e discursivo dos telejornais transforma essas informações em 

notícia (DUARTE, 2007, p.8). 

 

   

O discurso também está relacionado aos gêneros jornalísticos. No telejornalismo 

tem-se, como em outros meios, a informação e a opinião. O primeiro, segundo Rezende 

(2000), são as notas, notícias, entrevistas, reportagens e indicadores. Nesse gênero há 

uma busca pela objetividade, que dá ao discurso uma característica de imparcialidade. 

Segundo Peruzzolo (2004), podem ser utilizados certos recursos que produzem uma 

ilusão de distanciamento já que, sempre há filtros, valores e escolhas presentes no 

discurso. Ainda segundo o autor, uma maneira de produzir esse afastamento é por meio 

do uso da terceira pessoa. Outra maneira é a utilização da forma impessoal do verbo, em 

que não há comprometimento do falante e nem há identificação de sua autoria. “Além de 

produzir efeito de verdade objetiva, o uso da terceira pessoa, com a aparência de 

afastamento, evita que o enunciador arque com a responsabilidade do que é dito, já que 

transmite sempre a opinião do outro.” (PERUZZOLO, 2004, p.165).  
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Já o gênero opinativo no qual, conforme Rezende (2000) se enquadram, entre 

outros, o editorial, o comentário e a participação do telespectador, se destaca pela 

proximidade.  

 

Se o afastamento do sujeito enunciador com relação ao texto confere 

objetividade à narrativa, sua aproximação colabora para o efeito de 

subjetividade. É vasto o rol das marcas textuais que denunciam a presença da 

instância enunciativa; destacam-se os verbos em primeiras e segundas pessoas, 

os pronomes possessivos e demonstrativos os advérbios (de modo 

principalmente), os ajuizamentos e os efeitos de interlocução. 

(PERUZZOLO;TORRES,2007,p.7).    

 

 Conforme Silva (2007), ao utilizarem a conversação como estratégia para a 

construção, “os programas telejornalísticos tomam posse de práticas sociais já 

estabelecidas na vida cotidiana e, por isso, reconhecíveis para a audiência” (SILVA, 

2007, p.4). Os apresentadores, por meio de doses opinativas, elaboram comentários sobre 

assuntos cotidianos relacionados às notícias que estão sendo veiculadas. Assim, o 

discurso parece se tornar menos formal, com um telejornal menos “lido” e mais contado, 

com um discurso mais próximo ao telespectador. Já se percebem apresentações de 

maneiras mais espontâneas, informais e descontraídas, variando conforme a proposta do 

programa. Para cativar a atenção do público, um dos recursos utilizados é a função fática.  

Conforme Sodré apud Rezende (2000), o cumprimento dessa função faz com que 

 

o discurso na TV se estabelece como um contato permanente entre o emissor e 

o receptor, por meio de um espetáculo contínuo levado diretamente ao 

telespectador que o recebe no aconchego do meio familiar. Mediante essa 

interpelação que instaura um clima de familiaridade, de conversa íntima, o 

telespectador passa a esperar “que a TV ultrapasse os efeitos de mero 

espetáculo ou de pura informação e se invista na atmosfera de simpatia  e 

camaradagem , característica ideal de grupos primários, como a família. 

(SODRÉ apud REZENDE, 2000, p. 36) 

 

Assim, os recursos de aproximação e afastamento, a linguagem verbal e não-

verbal e todos os demais elementos constituintes do discurso possuem marcas deixadas 

pelo sujeito da enunciação. Marcas essas que, conforme Peruzzolo (2004), são resultado 

das concepções de mundo e da sociedade. E, por outro lado há um outro sujeito que 

decodifica essas mensagens por meio que o autor denomina de ação de leitura. Esse é 

responsável pela reconstrução da informação, conforme as suas competências e assim 

formam-se novos sentidos. 

O funcionamento de um discurso, conforme Alves;Castro (2009) é resultado tanto 

de uma gramática de recepção quanto de reconhecimento. Caso o discurso não seja 

reconhecido, a produção de sentido pretendida pelo campo da produção não será 



22 

 

concretizada. “Isso porque um discurso precisa ser percebido, interpretado e reconhecido 

pelo sujeito em seu estado individual ou coletivo para produzir sentido.” (ALVES; 

CASTRO, 2009, p.7). O sujeito enunciador possui uma bagagem cultural e está inserido 

em um dado contexto que remetem a sua visão de mundo e de sociedade. Isso também 

acontece com o enunciatário que vai reinterpretar o discurso conforme seu modo de 

leitura e compreensão dos fatos. Além disso, tanto o enunciado quanto o discurso são 

vistos como “resultado de uma fabricação, ou melhor, são resultados de uma operação de 

investimento de sentido em matérias significantes com o intuito de chegar a um sujeito”. 

(PERUZZOLO, 2004, p. 158). Assim, percebe-se a importância da inteligibilidade do 

discurso como afirma Vizeu (2003). A heterogeneidade do público gera a necessidade de 

mensagens passíveis de compreensão. Dessa forma, para se fazer compreender, utilizam-

se como ferramentas a metalinguagem, a contextualização e a redundância, “mas não tem 

ao seu alcance a heterogeneidade de sentidos a que seu discurso dá origem, já que não 

pode identificar todos e cada um de seus interlocutores nem pode, consequentemente, no 

decurso do processo enunciativo, controlar as hipóteses interpretativas a partir das quais 

cada um infere aquilo que pretende dizer.” (VIZEU, 2003, p.114).  

Assim, de um lado está o enunciador, que seria o emissor da fala, e de outro o 

enunciatário, que assume o papel de receptor da informação. Nesse contexto se insere um 

terceiro elemento que é responsável pela autoria do discurso. Peruzzolo (2004) delimita 

as funções de cada um desses sujeitos ao afirmar que “o autor está fora do texto; o 

enunciador e o enunciatário pertencem ao sistema do texto. Estes são inscritos no 

discurso pela ação de enunciação.” (PERUZZOLO, 2004, p.145). Já o destinatário faz 

parte do ato enunciativo por ser responsável pela produção de sentidos emitidos pelo 

enunciador. 

 

O enunciador não é um sujeito empírico (“eu que falo”), é um lugar que eu 

construo para mim pelo fato de operar a fala. É um lugar que o sujeito 

empírico assume pelo fato de fazer-se um sujeito falante. Enunciador é um 

papel assumido no discurso: o de fazer-se um sujeito na fala e pela fala. 

(PERUZZOLO, 2004, p.144) 

 

A comunicação se concretiza no momento em que dois sujeitos, o emissor e 

receptor, estão imersos em um determinado contexto que a eles seja semelhante e, mesmo 

assim as mensagens estão passíveis a diferentes compreensões. O sentido originário do 

discurso pode ser transformado e durante os enunciados passam a receber novos sentidos 

criados pelo ouvinte. Segundo Bakhtin “a enunciação é um fenômeno social e não 
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individual, estando determinada por um contexto histórico que acaba por conformar a 

próxima subjetividade. (Bakhtin apud Resende,2009 p.4). Isso acontece na vida social, 

englobando também os campos profissionais. Dentro desses, está incluído o Jornalismo 

que Marques (2008) afirma ser um gênero do discurso a partir do pressuposto de que, 

essa área da Comunicação Social, é um jeito específico de contar uma determinada 

história. Assim, mesmo que por meio dele não se possa determinar a maneira como o 

receptor vai interpretar a informação é possível interferir na maneira como ele se portará 

no momento que recebê-la. Conforme Bakhtin “cada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso o que denominamos 

gêneros do discurso (grifos no original).” (Bakhtin apud Marques, 2008, p.2). Ainda 

sobre a  enunciação no jornalismo tem-se também a contribuição de Vizeu quando cita 

que 

 

A enunciação jornalística, ao autonomizar os fatos, as ações e as palavras do 

mundo vivido do seu acontecimento, liberta-os de sentidos tradicionais, da sua 

carga corporal concreta, tornando-os, assim, disponíveis para toda espécie de 

novos sentidos e de novos investimentos simbólicos. Desse modo, cada 

indivíduo que integra a audiência, ao interpretar os novos saberes do discurso 

jornalístico, a partir dos seu próprio mundo vivido, pode constituir-se num 

sujeito autônomo de constituição de sentido. (VIZEU, 2003, p.114) 

 

 Assim, a partir do momento em que um destinador transmitir uma determinada 

informação ou fizer um comentário precisa ter ciência de que a mensagem deixa de ser 

propriedade apenas sua e passa a pertencer ao círculo dos intercomunicantes. Dessa 

forma, o que foi dito pode receber diferentes interpretações, pois como afirma Bakhtin, 

toda palavra é uma expressão de um em relação ao outro, de um locutor e de um ouvinte. 

(BAKHTIN apud VIZEU, 2003, p.108). Na enunciação, além do relato da realidade 

objetiva, o enunciador também espera do enunciatário que este tome uma posição perante 

o que escuta, lê ou ouve. Isso significa que a construção discursiva “inclui um olhar que 

está relacionado à experiência pessoal de quem constrói o discurso (campo da produção) 

assim como da audiência (campo da recepção), que vai receber o discurso” (ALVES, 

CASTRO, 2009, p.3). Dessa forma, esse interlocutor assume o papel de co-enunciador e 

não apenas de decodificador das mensagens assim, conforme o autor, não há apenas a 

preocupação com o “eu”, mas também com o “tu” que seria o sujeito alocutário.  

Nesse contexto se insere o papel da enunciação, que Peruzzolo (2004) conceitua 

como “uma ação de mediação que opera uma obra, que integra estruturas narrativas e 

discursivas com o intuito de produzir um objeto de comunicação e entrar em 

comunicação com alguém.” (PERUZZOLO,2004,p.142). Assim, a maneira como essa 
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enunciação é conduzida se torna responsável pelo grau de compreensão da mensagem 

pelos sujeitos envolvidos no ato comunicativo. O enunciador precisa, dessa forma, 

compreender que há também a função do enunciatário. 

 

A figura da enunciação, conforme diz Brandão (1991, p.90), que representa a 

pessoa cujo ponto de vista é apresentado chama-se enunciador. O enunciador 

é o destinador implícito da enunciação. Paralelamente o enunciatário é o 

destinatário implícito da enunciação (PERUZZOLO, 2004, p.144) 

 

 A contribuição do conceito de enunciação também parte de Vizeu, ao afirmar que 

“é no trabalho da enunciação que os jornalistas produzem discursos. E é, no interior do 

próprio processo discursivo, por meio de múltiplas operações articuladas pelos processos 

da própria linguagem que a audiência é construída antecipadamente” 

(VIZEU,2003,p.108). Essa construção antecipada da audiência faz com que um 

determinado público se identifique com um programa e a própria linguagem se torne um 

contrato de leitura estabelecido com a audiência. A recorrência de determinadas 

características gera assim um vínculo entre telejornal e telespectador.  

Segundo Peruzzolo, a enunciação é concomitante a uma série de escolhas, tanto 

temporais, espaciais quanto pessoais que no final refletirão diretamente no discurso e 

como “a instância que articula as estruturas narrativas e as discursivas no trabalho de 

produzir sentidos” (PERUZZOLO, 2004, p.146). Para que isso se torne possível, é 

necessária a presença de alguns sujeitos discursivos.  

 

O ato de enunciação transforma a intenção virtual e abstrata em fato 

discursivo objetivo, perceptível e observável. Mas ele a transforma para 

alguém, que se denomina enunciatário. Em razão da presença intencional 

deste na ação de fazer-se o discurso, sendo um sujeito destinatário, o 

enunciatário também é um sujeito do ato de enunciar e, portanto, também 

sujeito da enunciação, por sua ação construtiva de leitura e por sua presença 

institutiva no discurso enquanto sentido. (PERUZZOLO, 2004, p.144) 

 

A maneira como os co-enunciadores compreendem o discurso é uma das 

preocupações no jornalismo. Assim, são adotados determinados critérios na linguagem. 

No discurso jornalístico, como afirma Peruzzolo(2004). Há uma tradição de o enunciador 

manter um afastamento do discurso em busca da objetividade que faz parte do que o autor 

denomina como  
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Efeitos de enunciação, isto é, os efeitos decorrentes dos modos de relação do 

sujeito de enunciação com o discurso. Assim, olhamos se o sujeito de 

enunciação usa o  expediente de se colocar dentro ou fora do que diz, isto é, se 

ele procura trabalhar com os efeitos de sentido de proximidade ou de 

afastamento e por onde ele cria esse efeito de sentido, porque o efeito de 

afastamento conseguido é, na verdade, uma ilusão, pois a enunciação está no 

seu discurso como estrategista e organizador dele. (PERUZZOLO, 2004, 

p.165). 

 

 

Entre o enunciador e o enunciatário se percebe a presença, conforme Peruzzolo 

(2004) de figuras discursivas, como o locutor, o observador e o narrador. Este último tem 

a função de contar a história e nesse momento, tem-se a impressão de que é o autor do 

texto. Quando o sujeito utiliza a estratégia de apropriação do discurso sem passar a 

palavra a outro fala-se em narrador. Conforme Resende (2005), o narrador relata os 

detalhes de um fato jornalístico sem ter nenhuma preocupação com a objetividade. Isso 

porque, esse sujeito da enunciação está descrevendo a cena do acontecimento. 

“Escapamos nós mesmos da visão do jornalista, olhamos o fato e, com aquele que narra a 

história, nos tornamos parte dele. Além disso, a narrativa se estende e o olhar do 

narrador faz ver e sentir que a verdade, de fato, está na contradição das versões” 

(RESENDE, 2005, p.177, grifos do autor). 

      

 

Em um texto habitado pelo narrador-jornalista, o seu criador é liberado da 

obrigação de revelar qualquer verdade que seja; é o narrador que observa e 

conta a história, subtraindo-se da ação narrada (pressuposto máximo da 

narrativa jornalística), sem ter de enfrentar a empiria implícita ao mundo real. 

Ela é uma estratégia textual e é no texto que se revela. O jornalista (autor-

empírico), que precisa de habilidade para saber criá-lo, faz dele o seu olhar, 

naturalmente, mas não se faz nele” (Ibid, p.178) 

 

Já o locutor delega “a palavra a uma outra personagem, como figura discursiva 

que cria ilusões sobre a proximidade e o afastamento dele no discurso mas, 

principalmente, criando o sentido de referente” (PERUZZOLO, 2004, p.161).  

 Tanto o locutor quanto o narrador podem utilizar-se da primeira pessoa para dar 

sentido de autobiografia. O uso de primeira pessoa, ao mesmo tempo, que remete a 

subjetividade e parcialidade também transmite credibilidade pelo fato de o enunciado  

remeter a um fato já vivido, ou seja, a experiência. Já a forma impessoal do verbo remete 

a utilização da terceira pessoa que produz um efeito de imparcialidade ao discurso.   
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Há uma certa tradição de “objetividade” no jornalismo de manterá  enunciação 

afastada do discurso como garantia de sua imparcialidade. Existem recursos 

que permitem “fingir” essa objetividade e fabricar a ilusão de distanciamento, 

pois, de todo modo, a enunciação está lá, filtrando por seus jogos, valores e 

fins tudo que é dito no discurso. O principal procedimento é o de produzir o 

discurso em terceira pessoa, no tempo do “então” e no espaço do “lá” 

(PERUZZOLO, 2004, p.164) 

 

Segundo Charaudeau, o jornalista tem dois papéis a desempenhar que interferem 

no discurso: o de pesquisador-fornecedor e de descritor-comentador. No primeiro caso 

tem-se uma relação com as fontes, que segundo Charaudeau (2006) podem ser 

construídas pelo acontecimento “ou por um organismo especializado intermediário, cuja a 

função é reportá-lo em primeira instância”(CHARAUDEAU,2006,p.75). Para que 

possam cobrir os acontecimentos, segundo o autor, as mídias possuem jornalistas que 

atuam como testemunhas e outros com a função de fazer revelações, ou seja, trabalhar 

com a investigação. Outra questão citada é o cuidado necessário com certas fontes que 

podem se mostrar tendenciosas.  

Já o descritor-comentador, como outra função a ser desempenhada pelo jornalista, 

precisa ter cuidado com o discurso científico. Isso porque, conforme Charaudeau (2006) 

esse tipo de material é complexo e está mais voltado a uma comunidade em específico 

que entenda aquele determinado assunto. O autor também relata que o jornalista não pode 

aspirar a um discurso histórico já que esse não é condizente com a atualidade que é um 

dos critérios de noticiabilidade do Jornalismo. Além disso, trabalhar com um discurso 

histórico requer uma ampla e extensa pesquisa e exige tempo que não se adapta a 

agilidade que o jornalismo diário. A didaticidade também não deve ser visada pelo 

jornalista segundo Charaudeau.  

 

Se todo discurso didático é parte de uma atividade discursiva mais global de 

vulgarização, esta, entretanto, não é necessariamente didática, a menos que se 

especifique o que é didaticidade e que se conclua pela existência de uma 

didaticidade midiática diferente da escolar, universitária, administrativa, etc. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 77) 

 

No momento que o telejornalista não faz uso dessa didaticidade citada pelo autor, 

é necessário que, enquanto sujeito da enunciação, utilize outros recursos para que seu 

discurso seja compreensível e contextualizado. Recursos esses que estão relacionados à 

própria linguagem. A televisão, por ter o auxilio da palavra, da imagem e do som tem um 

grande potencial porque além de contar pode também mostrar os fatos. 
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2.1 Características da linguagem telejornalística 

 

A televisão é o dispositivo de comunicação que ativa o maior número de 

elementos do sistema sensorial humano, “já que se utiliza do movimento, da cor, do som 

e de toda dramaticidade do acontecimento quase ao mesmo tempo em que ele se deu.” 

(SQUIRRA, 2004, p.51). Assim, ela é “resultado da combinação de três códigos: o 

icônico, o linguístico e o sonoro (ECO apud REZENDE, 2000, p.38). O primeiro está 

relacionado às imagens, a uma mensagem visual e, conforme Rezende,  

 

Baseada na capacidade expressiva da imagem, a linguagem televisiva, 

seguindo essa linha de raciocínio torna-se universal. Pressupondo-se que a 

imagem é a reprodução análoga do mundo concreto, os objetos, os elementos 

da natureza são imutáveis, guardadas as peculiaridades culturais de cada região 

ou país. O mesmo não se aplicaria a linguagem verbal, porque cada língua 

dispõe de palavras próprias para nomear as coisas. (REZENDE, 2000, p.40)  

 

Já o código linguístico, ainda segundo o autor, refere-se à língua da qual se fala e 

se escreve e que abrange várias palavras e combinações entre elas. Por fim, o código 

sonoro é diferenciado por Rezende em dois tipos: “os sons que denotam a si mesmos 

(uma vinheta sonora) e ruídos da realidade (um latido, um disparo de uma arma)”. 

(REZENDE,2000,p.39). Dessa forma, o fato de a televisão ter todos esses recursos 

disponíveis e por ativar o maior número de sentidos humanos reflete diretamente na 

linguagem utilizada. As características relacionadas à linguagem de cada dispositivo de 

comunicação englobam algumas marcas dos dispositivos de comunicação que os 

antecederam.  

O telejornalismo brasileiro possui, desde sua origem, uma estreita relação com o 

meio radiofônico. Sérgio Matos apud Squirra (1993, p.104) contribui com a afirmação 

quando cita que, “ao contrário da televisão norte-americana, que se desenvolveu 

apoiando-se na forte indústria cinematográfica, a brasileira teve de se submeter à 

influência do rádio, utilizando inicialmente sua estrutura, o mesmo formato de 

programação, bem como seus técnicos e artistas” (MATOS apud SQUIRRA). O 

programa Repórter Esso é um exemplo. O noticioso deixou apenas de ser ouvido, para 

também ser visto, quando migrou para o meio televisivo. Dessa forma, percebe-se que 

todas as novas ferramentas comunicacionais que surgem englobam sim algumas 

características das anteriores, mas são necessárias adaptações aos novos meios. Assim 

também foi com a transposição desse conhecido noticiário. 
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Tal apropriação, não obstante, trouxe, como é natural, implicações na construção 

de seu texto, que se até então caracterizava como um relato oral  de notícias, 

utilizando como principal recurso retórico a impostação de voz dos 

apresentadores , passou a estruturar a partir da articulação entre imagens  e sons , 

entre linguagens visuais e  sonoras, sobredeterminadas pelos meios técnicos de 

produção, circulação e consumo dos produtos televisivos. (DUARTE,2008, p. 7) 

 

Dessa forma, o processo da reportagem como técnica jornalística sofre mudanças. 

As imagens passam a se aliar ao texto verbal e contribuem na informação à medida que o 

visto, muitas vezes, não precisa ser dito. “(...) a possibilidade de exibir imagens dos fatos 

e não somente uma descrição verbal. Essa particularidade exerce uma influência que se 

reflete diretamente no modo de produção telejornalístico”. (REZENDE,2000,p.72), 

diferente do rádio, em que tudo precisa ser narrado para que o ouvinte se contextualize ao 

cenário do acontecimento. O autor acredita que não pode ser feita uma comparação do 

grau de importância entre a palavra e imagem já que as duas se completam. Dessa forma 

é necessário haver um “casamento” entre imagem e texto.  

 

Respeitar a palavra é muito importante no texto de televisão. Imprescindível, 

no entanto, é não esquecer que a palavra está casada com a imagem. O papel 

da palavra é enriquecer a informação visual. Quem achar que a palavra pode 

competir com a imagem está completamente perdido. Ou o texto tem a ver 

com o que está sendo mostrado ou o texto trai a sua função. (REDE GLOBO 

DE TELEVISÃO apud REZENDE, 2006, p.5) 

 

A determinação de uma linguagem considerada adequada e mais apropriada pode 

se esquivar da didaticidade quando os enunciadores têm conhecimento do contexto social 

em que os receptores estão imersos. Yorke (1998) afirma que, diferente dos jornais 

escritos, a televisão não define uma certa limitação de público. Conforme o autor, mesmo 

com a evolução de noticiários especializados, o jornalismo de televisão, em grande parte, 

dirige-se ao público de maneira geral. “Portanto, não deve ser nem muito intelectual, nem 

insultar a inteligência.” (YORKE, 1998, p.61) 

A prioridade dada às palavras mais conhecidas, além de facilitar o entendimento, 

é uma maneira de gerar a aproximação do telespectador.                                              

 

Pelo coloquial atinge-se, portanto, o propósito máximo da comunicação de 

massa: uma mensagem acessível ao maior número de pessoas. Uma 

mensagem acessível do ponto de vista intelectual – pela clareza das 

informações divulgadas e emocional - pela simulação de um contato 

interpessoal, próprio da função fática da linguagem, tocando afetivamente o 

telespectador. (REZENDE , 2000, p. 97) 

                

Uma linguagem direta e coloquial, segundo o autor, não significa que o jornalista 

se descuide da qualidade. O cuidado com a forma de como a mensagem telejornalística 
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está sendo transmitida aos telespectadores e a clareza com que deve ser feita são 

essenciais. Conforme Yorke (2007), é importante atrair a atenção do público já nas 

chamadas pois, 

 

[...] ao contrário do leitor de jornal, que espera encontrar o Quem, o Quê, 

Onde e Quando de cada história embutidos em cada começo de sentença, ao 

telespectador é negado o luxo de ver a notícia uma segunda vez. O primeiro 

dever do redator é, mediante o uso de uma chamada, fazer o público 

sintonizar-se mentalmente. Esse recurso é especialmente útil como introdução 

a uma história, ou como meio de indicar uma mudança de ritmo, assunto ou 

idéia, já que seu objetivo é retardar a informação mais importante o tempo 

suficiente para que o telespectador possa registrar o contexto. (YORKE, 2007, 

p. 67) 
   

Esse contato entre telespectador e estúdio, que tem o poder de atrair o público, se 

dá segundo Charaudeau desde a abertura do programa, “por saudações do apresentador 

que se acha instalado em seu lugar de exercício profissional, em posição frontal e anuncia 

o sumário.” (CHARAUDEAU, 2006, p.229). No decorrer do programa, o ocupante da 

bancada construirá uma imagem de enunciador em que ele se expressa como se estivesse 

falando com cada um que assiste em particular, se torna um enunciador personalizado, 

como afirma o autor. Isso faz parte de um dos aspectos da encenação discursiva que, 

segundo Charaudeau, traz a especificidade ao telejornal se comparado aos outros gêneros 

televisivos. O apresentador é visto como o pivô desta enunciação, “por um lado entre o 

mundo referencial e o telespectador, por outro entre o estúdio – materialização entre o 

mundo midiático – e o telespectador, sendo essas duas funções exercidas de maneira 

quase simultânea.” (Ibid, p.229). É esse conjunto de encenação que o autor afirma ser 

determinante para criar a identidade dos parceiros que apresentam o telejornal e, a busca 

por tornar o discurso expresso para 

 

Ora participando sua própria emoção com relação aos acontecimentos 

dramáticos do mundo (enunciação “elocutiva” ),ora solicitando sua atenção ou 

seu interesse, e mesmo interpelando-o (enunciação “alocutiva”), tudo isso com 

o auxílio de movimentos de rosto (mesmo os mais discretos), de certos tons de 

voz, da escolha de determinadas palavras. Pode ser que constituam estratégias 

particulares, mas o discurso personalizado é um dos traços desse gênero. 

(CHARAUDEAU, 2006, p.229) 

    

O mundo referencial e o telespectador possuem uma relação estabelecida pela 

função do apresentador que, conforme Charaudeau (2006), tem várias funções, como de 

orientador quando faz um comentário ou conclusão; de moderador que redistribui as falas 

em entrevistas no estúdio; função de delegado no momento em que entrevista os atores 

pertencentes ao espaço público, como os políticos, por exemplo; a função de guia ao 
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indicar como uma notícia deve ser abordada e por fim o papel de organizador das 

retransmissões, ao passar a fala à correspondentes ou aos enviados pelo telejornal para 

fazer a cobertura de um fato. 

Além da construção da identidade e das relações entre os parceiros, há também o 

propósito que é citado por Charaudeau (2006) como outro aspecto dominante da encenação 

discursiva que traz especificidade ao telejornal enquanto gênero. Esse aspecto está marcado 

pela atualidade, que é um dos critérios de noticiabilidade.  O propósito é marcado pelos 

fatos que viraram notícia e precisam ser veiculados, independente do caráter, sejam 

informações de fatos bons ou ruins. “Espera-se do telejornal um recorte do mundo 

evenemencial em pequenos pedaços, recorte que mostraria o que aconteceu no espaço 

público, durante uma unidade de tempo...” (CHARAUDEAU, 2006, p.228).   

O discurso telejornalístico precisa ser endereçado da forma mais clara possível ao 

telespectador já que, como garante Benetti; Lago (2007) esse ato envolve tanto o ato de 

dizer quanto o de interpretar. Isso faz com que haja necessidade, segundo Barbeiro (2005) 

de o jornalista fazer-se compreender no momento em que está sendo transmitida a 

notícia. Como tempo é um dos maiores condicionantes do telejornalismo é necessário que 

os profissionais que trabalham com esse dispositivo tenham uma resposta gestual ou 

verbal imediata, como em comentários estabelecidos na bancada, entre os apresentadores.  

O pouco tempo não pode comprometer uma compreensão mútua e encadeada entre os 

participantes do ato comunicativo e nem o entendimento dos telespectadores.  

 Ainda segundo o autor, a barreira estabelecida entre emissor e receptor é banida 

no momento em que é estabelecida essa cumplicidade. A função fática rompe a 

unidirecionalidade na comunicação e o telespectador sente-se interlocutor, pois está 

ocorrendo uma relação interpessoal, como se fosse uma conversa do dia a dia. A forma 

como se dá a interação entre os apresentadores e a aproximação gerada pelas marcas de 

subjetividade, tanto pelas palavras ou expressões utilizadas quanto pelos gestos, podem 

criar uma familiarização com o telespectador. Para Yorke (2007), a televisão cria uma 

intimidade que não pode ser comparada a nenhum outro meio. O apresentador, com o 

passar do tempo, cria uma identificação com o público, as pessoas passam a “recebê-lo” 

em suas casas como um convidado de honra. 

 

 

 

 

 



31 

 

A impressão de diálogo, de conversa pode ser tão intensa que não são raros os 

telespectadores que respondem às interpelações dos apresentadores de TV: 

“Boa noite”, “um abraço para você”, “venha comigo”, “você não pode perder 

essa oportunidade”. Mas, como reagir ao olhar simpático, amistoso, solícito 

que penetra a casa do telespectador, convidando-o para um contato contínuo? 

Nessa hora, é difícil para o telespectador resistir ao convite de interação que a 

telinha companheira lhe propõe. (REZENDE, 2000, p.36) 

 

 O laço local que aproxima os telespectadores está relacionado também à região 

de cobertura dos fatos noticiosos. “Os telejornais de produção local seriam o lugar 

prioritário desse encontro, da criação de uma relação de pertencimento entre a emissora e 

o público e ainda um dos espaços privilegiados de construção da própria identidade da 

região/localidade.” (VIZEU,2008,p.98). Essa criação de laços estabelece assim uma 

relação entre apresentadores/âncoras com os telespectadores enquanto sujeitos da 

enunciação.  

 

3 ÂNCORAS, APRESENTADORES E TELESPECTADORES: OS PAPÉIS NA 

ENUNCIAÇÃO  

 

O campo televisivo, como afirma Duarte (2004), possui regras que controlam as 

condições de sua colocação em jogo, e assim, podendo impedir até mesmo o acesso ao 

discurso. Ainda segundo a autora, a função de enunciador somente será ocupada por 

quem tem autoridade de satisfazer exigências impostas a ele e se estiver qualificado para 

ocupar tal função. Embora existam essas exigências que faz com que poucos se tornem 

enunciadores do discurso telejornalístico, não há restrições aos enunciatários. 

 

Isso faz pressupor a existência de um contrato de comunicativo tácito 

(possivelmente de caráter não-consciente), entre os enunciadores televisivos e o 

grupo social que corresponderia ao compromisso dos primeiros, com obediência 

a determinadas regras que lhe são impostas no que tange ao seu discurso. Assim, 

ao manifestarem sua vontade mediante proposta, os enunciadores televisivos 

convocam imediatamente a vontade da outra parte, o grupo social. (DUARTE, 

2004, p.30) 

 

Duarte (2004) ressalta ainda que a veiculação, a credibilidade e a aceitação do 

discurso são os objetos de valor em questão que podem ser aceitos ou rejeitados pelos 

telespectadores. Assim, cada telejornal, que é o gênero televisivo em foco nessa pesquisa, 

oferece a quem os assiste um determinado modo de apresentação que pode ser adaptado 

conforme as regras aceitas pelo seu público. No meio televisivo parece ser complicado 

identificar quem é o enunciador visto que, vários são os sujeitos nele envolvidos. 

Charaudeau (2006) afirma que a instância da enunciação é determinada por diferentes 
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atores que são responsáveis pela produção e a esse conjunto o autor denomina de 

instância midiática.  

 

[...] no que concerne as mídias , nunca se sabe realmente quem pode responder 

por uma informação , mesmo quando é assinada por um determinado jornalista, 

de tanto que os efeitos da instância midiática de produção transformam as 

intenções das instâncias de enunciação discursiva tomada isoladamente. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 74). 

 

 Nos telejornais tem-se, entre outros, os repórteres, editores, cinegrafistas e 

produtores. Entre os sujeitos da enunciação está toda a equipe responsável pelo trabalho 

jornalístico e os próprios telespectadores, mas visíveis ao público são os apresentadores e 

os âncoras.  Conforme Fabri apud Duarte (2004) na televisão parece haver fuga dos 

enunciadores ao se superporem e recorrem uns aos outros, o que resultaria no 

apagamento de sujeitos. “Mesmo a listagem de créditos no final de um programa, que é 

longa, não esgota o número de sujeitos responsáveis pelo seu processo enunciativo.” 

(DUARTE, 2004, p.32). 

 O telejornalismo, sendo responsável pela construção social da realidade, como 

afirma Bara (2010), tem os apresentadores e âncoras como sendo responsáveis em parte por 

essa construção. Sujeitos da enunciação esses, que segundo a autora, dão cara ao telejornal 

e falam de forma direta com o telespectador, em uma relação olhos nos olhos  

 

A atuação dos apresentadores como condutores centrais da enunciação, 

posicionados atrás de uma bancada, de frente para o telespectador, é condição 

estruturante da maioria dos telejornais brasileiros. São eles os responsáveis por 

interpelarem diretamente a audiência, colocando-se como principal delegado 

do discurso e dispositivo de convocação do público através do seu corpo 

significante, que opera para anunciar, do lugar de fala autorizado, os 

acontecimentos supostamente mais relevantes do dia (GUTMANN apud 

BARA, 2010, p. 7) 

  

E, em meio a tantas notícias, quem conduz o telejornal do estúdio, proporciona 

também uma sensação de acolhimento ao telespectador. Conforme Hagen apud Bara 

(2010), a imagem do apresentador vai gerar certa emoção no público e essa é tida como 

fundamental na construção de laços entre o público, o âncora e o telejornal. Assim, é 

criada uma relação de maior proximidade entre esses sujeitos da enunciação. E, como 

afirma Fechine apud Bara (2010) o telespectador passa a conhecer alguns “aspectos da 

vida, das experiências, das opiniões e preferências pessoais” dos apresentadores, além 

desses serem vistos como defensores dos interesses do público.   

A televisão possui os atores sociais aos quais são destinados certos papéis 

discursivos. Os âncoras e apresentadores, no caso dos telejornais, precisam manter uma 



33 

 

certa identidade que serve como estratégia , pois ainda segundo Duarte, dela dependem os 

efeitos de sentido que são produzidos. Essa é uma maneira de transformar o que Duarte 

denomina de sujeitos sincréticos em co-enunciadores dos textos. “...a televisão os intima 

a participarem simultaneamente de diferentes atos comunicativos, superpostos e 

imbricados”. (DUARTE, 2004, p.35). 

Os apresentadores e âncoras de telejornal, ao estarem desempenhando seu papel 

na bancada, são considerados enunciadores pelo lugar que estão assumindo enquanto 

sujeitos falantes e não enquanto sujeitos empíricos, como se o discurso fosse de sua 

propriedade, um “eu que falo”, como afirma Peruzzolo (2004). Isso porque, segundo o 

autor, a enunciação não é sinônimo de autoria já que o ato de enunciar é responsável pela 

transformação de uma intenção que é abstrata e virtual em um discurso que se torna 

perceptível e observável para um outro sujeito da enunciação que é o destinatário. Ainda 

segundo Peruzzolo (2004), é o papel da enunciação que inscrevem tanto enunciador 

quanto enunciatário em um sistema de texto.  Então “quando se diz enunciar/enunciação, 

referencia-se a um papel discursivo e denomina-se o lugar de quem opera a língua e 

produz um enunciado...” (PERUZZOLO,2004,p.145). Todo o texto necessita, 

obrigatoriamente, a presença de um enunciador, este que pode ser individual ou coletivo 

ou mesmo um dispositivo. Tanto quem é responsável pela apresentação quanto pela 

ancoragem pode assumir o papel de narrador ou de locutor. O primeiro é percebido 

quando durante o telejornal o enunciador passa a tornar o discurso subjetivo, como nos 

comentários que são realizados. Já são locutores quando utilizarem o distanciamento 

discursivo e a objetividade jornalística. 

Os âncoras e apresentadores são os sujeitos da enunciação e podem desempenhar 

o papel de enunciadores, pois, conforme Peruzzolo (2004), são responsáveis  

pelos modos de dizer do discurso, que é operacionalmente responsável pelos 

valores que nele circulam, pois que, como os códigos pré-existem à sua ação, 

muitos dos valores que se movimentam no discurso são dados pelas 

circunstâncias sociais do uso e da formação da linguagem. (PERUZZOLO, 

2004, p.154) 

  

Embora tanto a âncora quanto o apresentador possam desempenhar papéis 

semelhantes enquanto sujeitos da enunciação, ambos possuem diferentes funções em se 

falando das funções nas rotinas produtivas. O âncora como afirma Barbeiro (2005), 

acompanha todas as etapas de elaboração do telejornal. 
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Deve acompanhar a evolução das notícias durante todo o dia estando ou não na 

redação. É isso que o extingue de quem apenas grava off e lê o script. Essa 

participação ativa em uma ou mais etapas da produção do telejornal, faz com 

que em muitos casos o âncora seja também o editor-chefe do 

telejornal.”(BARBEIRO, 2005, p.78).  

 

A autora Olga Curado (2002) também contribui com essa conceituação quando 

afirma que o âncora possui como características a liderança, a coordenação e é um 

profissional que entende quais são os assuntos a serem noticiados, levando em 

consideração o interesse público.  

 

O âncora é um editor, um produtor, um pauteiro, um apurador e um repórter. As 

qualidades exigidas de um âncora são muitas; é um profissional raríssimo e, 

portanto, bastante valorizado em qualquer mercado.Além de associar as virtudes 

intrínsecas do bom jornalista possui a empatia e autoridade do repórter de vídeo, 

associadas à grande capacidade gerencial, ou seja, contribui para – ou ele faz 

próprio – a identidade do jornal. Amarra as notícias umas nas outras, 

encadeando o programa numa só linguagem. Com isso, os textos dos diferentes 

editores mantêm um estilo uniforme – a cara do jornal.  (CURADO, 2002, p.55) 

 

Já o apresentador é visto por Curado como um “(...) profissional da locução. 

Recebe os textos do programa preparados pelos editores e os lê diante das câmeras. 

Reconhece a importância das notícias e tem domínio de ritmo e entonação”. (CURADO, 

2002, p.55). Além disso, a autora ressalta a importância desses profissionais terem uma 

boa voz, com impostação e terem conhecimento da correta pronúncia de nomes e lugares, 

o que gera credibilidade. A questão da credibilidade também é citada por Höehr (2008) 

quando afirma que no momento em que os apresentadores, conceito que também se 

estende à função dos âncoras,  âncoras, ocupam a bancada estão interpretando um 

determinado texto no intuito de transmitir segurança e construir laços de credibilidade 

com quem assiste. 

   A intimidade que se cria tendo o apresentador todos os dias na frente do 

espectador, aumenta a sedução pelo personagem em cena. Muitas vezes, passa 

da opinião de m individuo, para toda a comunidade. Independente do lugar que 

o sujeito ocupa, as celebridades já tem uma imagem conceituada pelo 

espectador. (HÖEHR, 2008, p. 33) 
 

Höehr também contribui com a conceituação desses sujeitos da enunciação que 

são responsáveis por conduzir o programa, ao afirmar que estes não devem chamar mais 

atenção do telespectador em relação ao que está sendo enunciado. Já a representação faz 

parte da função desse sujeito de enunciação tanto no momento em que a notícia é 

transmitida ao vivo quanto no momento que é gravada. “Quem está frente a frente com o 
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público deve ser o mais natural possível, para que a construção da realidade possa ser 

aceita por quem assiste.” (HÖEHR,2008,p.30).   

Um estudo que também pode ser relacionado aos papéis desempenhados pelos 

apresentadores de um telejornal é o artigo que aborda a prática da passagem no 

telejornalismo. Embora sejam funções diferentes, já que o apresentador conduz o 

telejornal do estúdio e a passagem é função do repórter em reportagens, há conceitos 

utilizados de um artigo de Valquíria Kneeip e Aline Oliveira que vem a contribuir para a 

presente pesquisa. Isso porque, o artigo aborda o papel desse profissional relacionada à 

arte de interpretação no telejornal. Segundo o artigo que traz a reflexão de Pinto, a 

interpretação pode ser considerada o mesmo que dramatização.  

 

Afora o texto falado, a dramatização inclui, evidentemente, a linguagem  não 

verbal. Interessa aqui a gesticulação facial sobretudo, já que os 

enquadramentos são fechados. E note-se, quanto mais fechados, mais 

importante é a notícia – ou o trecho dela – em questão. Esta linguagem, tão 

comum no cinema, passa a ser usada com ênfase, por exemplo, no Jornal 

Nacional da rede Globo (PINTO apud KNEIPP;OLIVEIRA,2010,p.5) 

 

Já das reflexões de Barbeiro e Lima, as autoras trazem a relação do papel do 

telejornalista com o papel desempenhado no teatro. Para os autores, há jornalistas que 

utilizam esse recurso cênico para perder a timidez e o desempenho perfeito não é 

sinônimo de farsa. Tanto na passagem quanto no estúdio, o profissional está 

desempenhando o papel que a ele é proposto.  Isso porque, os telejornais possuem um 

vínculo estabelecido por meio do contrato de leitura com os telespectadores. O 

apresentador ou âncora passa a ser a "cara "do telejornal.   

O fato de o público ter a disposição cada vez mais meios para encontrar a 

comunicação faz com que o telejornalismo se adapte nesse novo contexto. A televisão, 

para Pinto, precisa fazer uso dessa capacidade de interpretação e vivacidade que está 

disponível nesse meio.  

 

Um telejornal é um produto de uma emissora. Para atrair público/consumidor 

precisa, cada vez mais, devido à crescente concorrência, apresentar conteúdos 

diferenciados, através de formas inovadoras. Ou seja, material humano, quanto 

mais humano for, lato sensu, mais personalidade agregará ao produto. Notícia 

por notícia, os computadores, via Internet, podem fornecer. Notícia com 

interpretação e vivacidade faz a diferença (PINTO apud Kneipp, Oliveira, p.5, 

2010. 

 

No telejornalismo, os telespectadores podem ser considerados os enunciatários 

que cumprem o papel de interpretar e constituir respostas segundo o que lhe propõe o 

enunciado. Ao desempenhar esse papel o discurso será instituído. Se por um lado o texto 
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é uma manifestação de quem o produziu, por outro o discurso “apresenta também a 

imagem idealizada do outro-ouvinte, constituído na fala, que também é responsável pelo 

ser do texto.” (PERUZZOLO,2004,p.151). Ainda segundo o autor, o co-enunciador que é 

ouvinte, tem ação mais rápida na enunciação do que o leitor já que pode “travar um 

falante por suas reações imediatas e diretas.” (Ibid,p.151). Já a ação dos co-enunciadores 

sobre os textos dependem dos modos de leitura, das competências e reações que possuem. 

Baruffaldi (2004) também contribui com a conceituação de que o enunciatário é 

considerado um sujeito da enunciação pelo fato de condicionar as escolhas de um 

enunciador e salienta que, conforme Bakhtin, não é um ser passivo, mas, “ao contrário, 

também é um produtor do discurso, à medida que interpreta a comunicação enviada pelo 

outro, avaliando-a, acatando-a ou rejeitando-a. (BAKHTIN apud BARUFFALDI, 2004, 

p.3). Além disso, Baruffaldi (2004) acrescenta que o enunciatário passa a ser um co-

enunciador ao determinar quais assuntos devem ser abordados e de que forma, ou seja, 

quando há uma identificação desse com o enunciador. 

 

Portanto, reitere-se, um discurso torna-se eficaz quando o enunciatário 

incorpora o éthos do enunciador e, nas circunstâncias em que tal adesão não se 

verifica, fazem –se necessárias atitudes que redirecionem a comunicação para 

os reais interesses de seus participantes. (BARUFFALDI,2004,p.3) 

 

 

Ainda conforme o autor, um destinatário não acata um discurso apenas pelo fato de 

ter afinidade com as ideias apresentadas, mas por ter se identificado com os sujeitos 

responsáveis pela enunciação, com o caráter e os modos de dizer utilizados por esses. 

Assim, o discurso ao mesmo tempo em que constrói um enunciador, constrói também um 

enunciatário. Além disso, Baruffaldi (2004) afirma que isso se torna mais evidente na 

comunicação oral, já que as interferências, que podem ser também não verbais, dos 

indivíduos envolvidos no ato comunicativo, alteram o discurso do sujeito de enunciação 

que assume o papel de falante. “Nela, a alternância de papéis dos atores, o falante e o 

ouvinte, permite identificar mais facilmente que o texto é resultado de uma criação 

conjunta de que participam, no mínimo, dois elementos.”. (BARUFFALDI,2004,p.2). O 

fato de o discurso ser resultado dos sujeitos nele envolvidos faz com que, segundo 

Machado (2006), a produção desse também é de responsabilidade do destinatário, ou seja, 

quem lê e não apenas de quem fala. Dessa forma, o telespectador é parte fundamental dos 

atos comunicativos e não é percebido como um sujeito que possui diversas maneiras 

possíveis de interpretar aos fatos.  Ao jornalista cabe a função de “elaborar um texto que no 

máximo direcione a leitura para um determinado sentido, sem que haja qualquer garantia 
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que essa convergência de sentidos vá de fato ocorrer.” (MACHADO,2006, p.3,grifo do 

autor)  

Além dos telespectadores, o próprio apresentador pode se tornar um enunciatário 

ao interagir com o outro componente da bancada. Interação essa que resulta na formação 

de um discurso e, cada indivíduo ocupa uma posição, segundo Machado (2006), que a ele 

é determinada para aquele contexto de produção.  
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PARTE II  

 

1 METODOLOGIA DA ANÁLISE  

 

Para que fosse realizado o estudo da interação dos apresentadores do Jornal do 

Almoço de Santa Maria entre si e destes com os telespectadores, houve inspiração no 

método semiológico. Isso porque, segundo Peruzzolo, a semiologia “é o estudo de toda 

atividade significativa, desde as formas verbais até o tratamento dos fenômenos culturais, 

como sistemas de signos.” (PERUZZOLO, 2002, p.45). Ao se tratar da ciência da 

linguagem, como afirma o autor, essa metodologia auxilia para que sejam atingidos os 

objetivos propostos pela presente monografia. Isso porque, busca-se nesta pesquisa 

também, a compreensão dos possíveis significados tanto de marcas verbais quanto não-

verbais utilizadas pelos interlocutores na apresentação do telejornal.  

 Ao se levar em consideração que a comunicação se efetiva em um espaço entre 

sujeitos, considera-se como afirma Peruzzolo (2002), que a produção de sentidos se dá no 

momento da interlocução, no discurso.   Esse que “não é uma produção individual mas é 

da ordem da história e da intersubjetividade. Para cada discurso existe uma situação e 

cada situação de comunicação tem o seu discurso.” (PERUZZOLO, 2002, p.54).  

Já quanto a vontade de se desenvolver um estudo sobre a interação dos 

apresentadores do Jornal do Almoço se tornou visível no desenvolvimento do pré-projeto 

da monografia, no segundo semestre de 2009. O plano era a pesquisa estar voltada a esse 

mesmo telejornal, mas com foco na apresentação de Porto Alegre. Assim, foram gravadas 

para uma observação prévia cinco edições do programa que compreendem o período 

entre 5 e 10 de outubro de 2009. Foi quando nos chamou atenção, em março de 2010, que 

essa interação que antes era mais visível entre os apresentadores do programa na capital 

havia se estendido a Santa Maria. Ao vermos isso como um fenômeno recente e como um 

novo contrato de leitura que estaria começando a ser estabelecido com o telespectador, 

optamos por transferir o foco do estudo da interação entre os apresentadores para a Praça 

de Santa Maria. Além disso, incluímos também no estudo a interação destes 

apresentadores com os telespectadores. Foi então que surgiu a delimitação das datas do 

telejornal a serem analisadas.  

Nesse sentido, capturamos para análise edições do telejornal entre os dias 5 e 10 

de outubro de 2009, de 5 a 10 de abril de 2010 e de 5 a 10 de setembro de 2010. Entre as 

datas determinadas no segundo semestre de 2009 e o primeiro de 2010 há um intervalo de 

meio ano. Já no segundo semestre de 2010, adiantamos as capturas em um mês, havendo 
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um espaçamento de cinco meses, por uma questão do tempo para o desenvolvimento da 

análise e o prazo de entrega desta pesquisa. O período de foco desse estudo se deve ao 

fato de considerarmos esse uma transição do telejornal, em que a tendência parece rumar 

a um estilo cada vez mais espontâneo. 

Na monografia constam comparações entre os telejornais, ressaltando as 

mudanças na maneira de apresentação no telejornal em Santa Maria, mais 

especificamente um estudo das interações dos apresentadores entre si e destes com os 

telespectadores.  Além da linguagem verbal, com um discurso que interpela mais o 

telespectador e parece se aproximar de um tom mais informal foi feita também a análise 

da linguagem não-verbal, como a utilização dos gestos, da postura e do próprio fato de o 

programa passar a ser apresentado de pé. Para compreender melhor essa interação e o 

modo de apresentação do Jornal do Almoço foi analisada também a fachada do programa 

e a maneira como os apresentadores utilizam esse cenário. Foi realizada uma entrevista 

com a coordenadora de Telejornalismo da RBS TV Santa Maria Clarissa Schwartz e com 

o editor-chefe do Jornal do Almoço, Raul Ferreira (por e-mail).  

No corpus da análise, há exemplificações com cenas do telejornal sobre as quais 

se está discorrendo. A seleção dessas cenas abrangeu os blocos de Santa Maria como um 

todo, não sendo estipulado um determinado integrante da bancada para ser estudado e 

nem um momento exato para a análise. As marcas de interação analisadas foram 

escolhidas a partir da observação de algumas que já existiam, de outras que passaram a 

fazer parte da apresentação no decorrer do período de análise e também sobre as quais se 

tinha curiosidade da compreensão do significado. 

Esse trabalho não pretende gerar conclusões definitivas, até porque, o ato de 

analisar é peculiar de cada pesquisador. Pretende-se sim gerar reflexões sobre o assunto, 

com o auxílio de um aporte bibliográfico já existente.  

 

 

2 MUDANÇAS NO CONTRATO DE LEITURA DO JORNAL DO ALMOÇO 

 

 O modo de apresentação do Jornal do Almoço de Santa Maria passou por 

mudanças. Os integrantes da bancada passaram a interagir mais entre si por meio da 

linguagem verbal e não verbal, tornando o programa com um tom menos formal e mais 

próximo ao telespectador. Sobre essas maneiras de endereçamento Natansohn (2005) 

afirma que  
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Todo programa de televisão, como qualquer proposta comunicativa, tem 

modos específicos de se dirigir ao público, de interpelá-lo, de criar seus 

receptores, de estabelecer um diálogo com eles; disso dependerá a sua 

aceitação ou rejeição, seu êxito e seus índices de audiência. Cada um dos 

programas escolhidos elabora seu “outro”, imagina, deseja e institui seu 

público de formas diferentes, conscientes de que o mercado audiovisual 

oferece produtos muito parecidos e de que precisa oferecer algum diferencial 

para que o público opte por eles. (NATANSOHN, 2005, p.3) 

 

 Dessa forma, foi modificado o contrato de leitura estabelecido com o 

telespectador. Nas edições analisadas de outubro de 2009 percebe-se um telejornal com 

características que Fechine(2002) considera se enquadrar no formato convencional ao 

afirmar que o apresentador se dirige a audiência sem assumir o papel de narrador pelo 

fato de não se apropriar do discurso, mas pelo contrário busca não mostrar um 

envolvimento com o que está sendo narrado. “Suas intervenções verbais são, geralmente, 

construídas em terceira pessoa e são poucas as circunstâncias nas quais se permite 

demonstrar uma valoração pessoal através de outros sistemas semióticos (tom da voz, 

expressão facial, gestos, etc)” (FECHINE, 2002, p.4). Ainda segundo a autora, esse modo 

de apresentação fornece uma “clara distinção entre este indivíduo singular (um “eu” 

individual) e sua função pública, o de um representante ou “porta-voz” (um “não-eu”)”. 

(Ibid, p.5). 

O novo formato de telejornal se mostra menos formal à medida que os 

apresentadores fazem comentários sobre alguns fatos ou notícias veiculadas e tornam 

públicas suas impressões. Essa atividade discursiva é vista, conforme Charaudeau (2006), 

como um complemento ao relato e uma das maneiras de exercer o raciocínio. O 

comentário é tido como subjetivo, pois retrata a compreensão de uma realidade que está 

nas entrelinhas, do que significam os fatos ao se problematizar, concluir e sugerir 

hipóteses. “O comentário argumentado impõe uma visão do mundo de ordem explicativa. 

Não se contenta em mostrar ou imaginar o que foi, o que é ou o que se produz...” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 176, grifo do autor). Ainda segundo o autor, não há como o 

sujeito que informa comentar um fato sem expressar uma opinião. Isso que pode ocorrer 

tanto de forma consciente quanto inconsciente seja com a exposição de uma opinião ou 

demonstrando sua afetividade dobre determinado fato. “É que o jornalista parte do 

princípio de que o consumidor de informação tem uma relação afetiva com esses tipos de 

acontecimento, esperando que o jornalista lhe dê razões para gostar ou detestar”. (Ibid, 

p.180). Uma das apresentadoras do Jornal do Almoço de Porto Alegre, Cristina 
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Ranzolin
4
, ressaltou o fato de que no momento em que os integrantes da bancada 

mostram sua indignação em relação a algo, é uma maneira de tornar clara a presença de 

sentimentos. 

Enquanto o comentário está relacionado ao fator explicativo o relato está mais 

ligado ao constativo. Assim, este parece ser menos agressivo, já que proporciona uma 

certa distância entre o discurso e sujeito falante, diferente do comentário, pois esse “põe o 

leitor em questão: exige uma atividade intelectiva, um trabalho de raciocínio, uma 

tomada de posição contra ou a favor, e desta atividade não há ninguém, no fim da troca, 

que saia incólume (o comentário é histérico)” (Ibid,p.176). Embora o relato e o 

comentário sejam diferentes processos de discursivização e se oponham em sua 

finalidade há uma ligação intrínseca, ainda segundo o autor, nos atos comunicativos. 

 

Não é possível informar se não se pode, ao mesmo tempo, dar garantias sobre 

a veracidade das informações transmitidas, logo, fazer saber implica. 

Necessariamente, um “explicar”: o comentário jornalístico é uma atividade 

estreitamente ligada á descrição do acontecimento para produzir um 

“acontecimento comentado”. (AC) (CHARAUDEAU, 2006, p.177). 

   

O comentário passa a ter a função de elucidar um acontecimento, de mostrar ao 

receptor o que está oculto, e de demonstrar o significado de um acontecimento. A 

compreensão do motivo e do modo como aconteceu também é visada já que se trabalha 

com a veracidade. Esse novo contrato de leitura parece estabelecer um maior contato com 

o telespectador.  Mesmo que esse não possa estar ali no estúdio, são utilizados recursos 

verbais e não-verbais que o tornam um terceiro integrante do ato comunicativo.  

Mudanças como essas que buscam romper a linearidade da comunicação e que visam 

acabar com a barreira estabelecida entre produtor e receptor são vistas por Fausto apud 

Lemos (2006) como uma nova forma de vínculos com os telespectadores, no caso desta 

pesquisa. Assim o modo de enunciação se modifica e o programa passa a propor ao 

telespectador um telejornal com maior interação entre os apresentadores.  

Assim, conforme Fausto apud Lemos (2006) essa nova maneira de apresentação 

do Jornal do Almoço, esse rompimento da linearidade da comunicação e uma maior 

interação dos apresentadores possui uma relação com o que Verón denomina de um 

“novo regime de contato”. Seria um modo de redesenhar o “funcionamento de um modo 

de enunciação com relação aos lugares do enunciado e do enunciatário.” (FAUSTO apud 

LEMOS, 2006, p.97). 

                                                 
4
 Informações obtidas em maio de 2010 quando a apresentadora do Jornal do Almoço de Porto Alegre, 

Cristina Ranzolin,  realizou um encontro com alunos e profissionais da Comunicação em Santa Maria.  
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Outro recurso utilizado é a função fática, em que o telespectador se sente 

envolvido na conversa estabelecida entre os apresentadores. 

 

[...] a função fática incorporada pelo apresentador é enriquecida por uma 

função expressiva cada vez mais importante, e essa combinação vai 

“absorver” a função referencial: o contato se transforma em confiança, vínculo 

que passará a fundamentar a credibilidade do enunciado.  

(FAUSTO;VERÓN,2003, p.25). 

 

O Jornal do Almoço parece se inserir mais na auto-referencialidade, uma mudança 

de contrato de leitura crescente nos meios de comunicação. Isso pode ser percebido 

quando, durante a interação dos apresentadores, a opinião é exposta ou determinado 

acontecimento passa a ser adjetivado. Os integrantes da bancada se tornam a “cara” do 

programa e passam a criar uma familiarização com os telespectadores. Dessa forma, os 

“funcionários da mídia, e suas vidas privadas, são transformados em assuntos e temas de 

interesse público, quando enquadrados nas primeiras páginas de publicações dos mais 

variados gêneros”. (FAUSTO, 2007,p.10). 

O telejornal analisado se aproxima da forma como é apresentado atualmente, por 

meio da interação dos apresentadores, tanto pela linguagem verbal quanto pela não 

verbal utilizada, do modelo de neo-televisão. Assim, “Ela, para sobreviver a esse poder 

de comutação [ele está se reportando ao novo modelo da neotevê] procura entreter o 

espectador dizendo-lhe „eu estou aqui, eu sou eu, e eu sou você‟.” (FAUSTO, 2007 

p.5). Essa aproximação com o telespectador pode ser percebida nesse novo modo de 

apresentação do telejornal quando é utilizado, após a escalada, o discurso: “A partir de 

agora a sua vida está aqui na TV”. 

O Jornal do Almoço parece estar se aproximando de gênero revista eletrônica. 

Isso porque, o programa não está voltado exclusivamente à transmissão das 

informações, mas está voltado também ao entretenimento. Conforme Souza(2004),  o 

telejornal enquanto gênero está voltado ao jornalismo “como um programa que 

apresenta características próprias e evidentes, com apresentador em estúdio chamando 

as matérias e reportagens sobre os fatos mais recentes.” Já a revista eletrônica pode 

incluir o telejornalismo junto com os quadros musicais e os assuntos diversos.  

 

A formatação do gênero revista é muito parecida com a dos programas de 

jornalismo e variedades, tendo como diferencial a postura mais comprometida 

com a categoria informativa do que com a de entretenimento. Nesse aspecto, o 

infortenimento- a informação unida ao entretenimento- passa a ser a linguagem 

utilizada para atrair a audiência. A notícia torna-se espetáculo e faz parte de 

uma espécie de show de informações. (SOUZA, 2004, p.131) 
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O editor-chefe do Jornal do Almoço, Raul Ferreira
5
, acredita mais no termo 

jornalismo-show e sobre essas mudanças na maneira de apresentação salienta que “hoje 

em dia os novos rumos da televisão brasileira demonstram uma forte necessidade de 

mudanças na forma de contar histórias para tornar o produto mais atrativo”. Segundo 

Ferreira, seu trabalho está voltado há mais tempo com a questão da inovação. Assim, 

assumiu a coordenação do programa com a proposta de inovar não apenas a estética, mas 

também e “principalmente o rumo do conteúdo editorial e a forma de apresentação e 

dinamismo do programa. No momento existem algumas alterações que devem ser e ficar 

mais claras quando também vier a mudança de cenário do programa.”, afirma o editor. 

O Jornal do Almoço de Santa Maria possui a característica de estar mais voltado a 

informação, mas também possui espaço para assuntos relacionados a variedades. Isso 

pode ser percebido com a apresentação da agenda de eventos, com a presença de artistas 

no estúdio com as próprias reportagens veiculadas.  

Em outubro de 2009, quando foram gravadas cinco edições do programa para 

análise, percebe-se que já existia essa proposta de apresentação de um programa marcado 

pela descontração e pelo jeito informal em Porto Alegre, mesmo que em menor 

intensidade se comparado as edições atuais. Já em Santa Maria, os apresentadores 

pareciam seguir o modelo mais tradicional de telejornalismo por estarem mais ligados ao 

teleprompter e estabelecerem menos interação entre si. Além disso, a linguagem utilizada 

era mais direta e objetiva, as notícias eram passadas sem que houvesse tanta interpelação 

ao telespectador como se percebe atualmente. A coordenadora de Telejornalismo da RBS 

TV Santa Maria, Clarissa Schwartz
6
, ressalta esse fato de o telejornal estar mais 

conversado e mais “solto”, porém as notícias continuam sendo o principal:  

 

Há muito tempo o Jornal já tem conversas, um Jornal mais conversado, mais 

solto. Eu acho que este ano está muito mais. É uma coisa que se busca muito 

mais, um Jornal que seja mais informal, mais leve, mais solto. Não que não vai 

ter notícias importantes. A notícia é o principal do Jornal.  

 

Isso é ressaltado também, como afirma Clarissa, pelo fato de o principal assunto 

estar presente desde a abertura do telejornal. O que muda, é a forma de dar a notícia em 

que se está buscando sempre a inovação. “No Jornalismo a gente tem que estar buscando 

o diferencial, a criatividade. A gente sempre busca uma forma diferente de fazer as 

                                                 
5
 Informações obtidas por meio de uma entrevista por e-mail, realizada no mês de setembro de 2010, com  

o editor-chefe do Jornal do Almoço, Raul Ferreira. 
6
 Informações obtidas por meio de uma entrevista, realizada no mês de setembro de 2010, com a 

coordenadora de Telejornalismo da RBS TV de Santa Maria, Clarissa Schwartz. 
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coisas”, ressalta Clarissa. Essas mudanças nas características do JA começaram pelo 

programa em Porto Alegre no mês de maio. Segundo o editor-chefe do programa, Raul 

Ferreira, desde aquele período se está “exercitando mudanças que vão desde a 

apresentação da notícia, o perfil da reportagem e os comentários mais lincados aos 

assuntos do programa”. Ainda conforme o editor-chefe, a inovação é uma busca 

constante da televisão brasileira e essas inovações estão diretamente relacionadas ao seu 

público. Segundo Ferreira, “em todos os canais é possível perceber a procura pela classe 

C que abastece cada vez mais o país. Um novo jeito de fazer telejornal é um desafio 

principalmente se este processo passar por informalidade de apresentação sem perder 

a credibilidade no conteúdo.”  

 Essa mudança no formato do telejornal está acontecendo de forma gradual e 

parece estar se aproximando do que era em seu início, quando era considerado um jornal-

show da televisão gaúcha, que foi preparado para divertir e informar ao mesmo tempo. 

Conforme Andres, (2008), o gênero revista predominou no telejornal, mas com o passar 

do tempo aconteceu uma hibridização, ao mencionar que  

 

Nota-se que, durante a trajetória do programa, muitas transformações foram se 

sucedendo, havendo uma mutabilidade de categorias. Essas mudanças estão 

relacionadas ao processo de desenvolvimento tecnológico, à concorrência que 

foi se estabelecendo com a criação de outros programas no mesmo horário, ao 

interesse do público e, às necessidades gerais do mercado (ANDRES, 2008, 

p.102) 

  

Conforme a autora, o Jornal do Almoço possuía vários quadros independentes 

entre si e um deles era o JA Notícias. A bancada era numerosa, em 1988 era formada por 

cerca de seis apresentadores. Em 1994 essa numerosa bancada foi extinta e o Jornal do 

Almoço passou a fazer parte do Departamento de Jornalismo da RBS. O cunho 

jornalístico passou a prevalecer, diminuindo assim o tom informal adotado anteriormente. 

Andres afirma que “um dos traços do Jornal do Almoço que sobrevive, talvez em menor 

intensidade, é o clima de bate-papo informal, o que, de certa forma, contribui para a 

construção de uma proximidade com o público”. (ANDRES, 2008,p.99). Aproximação 

essa que tem se destacado no programa por meio de um Jornal mais conversado, 

dinâmico e com uma maior interação. 

Segundo Souza (2004), as revistas eletrônicas possuem, na maioria das vezes, um 

ou dois apresentadores o que acaba por definir mais o caráter informativo deste gênero 

que é “normalmente formatado como um telejornal, com reportagens, prestação de 

serviços, entrevistas, comentaristas e, para descontrair, artes espetáculos e lazer” 
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(SOUZA, 2004, p.130).  Embora tanto o gênero revista e variedades estejam ligados ao 

entretenimento há uma diferença que pode ser destacada na maneira de apresentação.  

 

No programa de variedades, o apresentador recebe a tarefa de animar a atração 

juntamente com um auditório, enquanto a apresentação do gênero revista é 

também descontraída mas mais comportada. Pode-se trocar os apresentadores 

do gênero revista com mais facilidade do que no programa de variedades – 

neste, o apresentador é uma marca do programa e muitas vezes lhe dá o próprio 

nome. (SOUZA, 2004, p.130) 

 

O modo como um programa é apresentado carrega consigo toda uma bagagem 

histórica e cultural e que tem influências também norte-americanas. Isso porque, 

conforme Squirra (1993), o âncora dos Estados Unidos não exprime sua opinião de uma 

maneira clara, mas sim, por meio da escolha de determinados temas, de assuntos e na 

própria escolha dos profissionais que serão responsáveis por uma determinada cobertura. 

No telejornal analisado, no caso da Praça de Santa Maria, os apresentadores não opinam 

sobre temas polêmicos e não são comentaristas esportivos ou políticos. Os comentários se 

dão sobre temas do cotidiano, como um complemento a informação, de modo que 

parecem personalizar uma informação transmitida. Comentários esses que acontecem na 

forma de interação.  

Os telespectadores do Jornal do Almoço de Santa Maria estavam ambientados 

com a apresentação do telejornal que lhes era oferecido no momento perante o contrato 

de leitura firmado. Dessa forma, o aumento da interação dos integrantes da bancada entre 

si se deu de forma gradual.  Os apresentadores passaram então a assumir mais um papel: 

além de informar, passaram a utilizar se de uma linguagem que os aproximasse do 

telespectador, rompendo a ideia de um ato comunicativo unidirecional.  A proposta de 

mudança do telejornal fez com que os apresentadores também se ambientassem nesse 

novo contexto, pois como afirma Goffman (2005): 

 

Quando um ator assume um papel social estabelecido, geralmente verifica que 

uma determinada fachada já foi estabelecida para esse papel. Quer a 

investidura no papel tenha sido primordialmente motivada pelo desejo de 

desempenhar a mencionada tarefa, quer pelo desejo de manter a fachada 

correspondente, o ator verificará que deve fazer ambas as coisas. (GOFFMAN, 

2005, p.34) 

 

    3 A APRESENTAÇÃO E A FACHADA DO JORNAL DO ALMOÇO  

 

Há certas marcas, tanto verbais quanto não verbais, que se repetem na 

apresentação do Jornal do Almoço. Marcas essas responsáveis pela manutenção do 

contrato de leitura. O telespectador que assiste ao programa se depara com características 
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que são reiteradas em diferentes dias e que são responsáveis pela identificação do 

telejornal.  

No momento em que é apresentando o Jornal do Almoço, os integrantes da 

bancada estão desempenhando um papel. E, conforme Goffman (2005), quando um 

indivíduo está desempenhando um papel está solicitando, de forma implícita, que os 

observadores, no caso os telespectadores, levem a sério essa impressão que lhe está sendo 

sustentada. Assim, “pede-lhes para acreditarem que o personagem que vêem no momento 

possui os atributos que aparenta possuir.” (GOFFMAN,2005,p.25). Ao falar de 

representação o autor se refere a 

 

toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por 

sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que 

tem sobre estes alguma influência. Será conveniente denominar de fachada à 

parte do desempenho do indivíduo que funciona regularmente de forma geral 

e fixa com o fim de definir a situação para os que observam a representação. 

(GOFFMAN, 2005,p.29) 

 

Essa representação também se dá durante a interação entre os integrantes da 

bancada, mas para que a comunicação entre ambos se concretize é necessário que 

aconteça, em um primeiro momento, a percepção, ou seja, é necessário que algo seja 

visto. A partir daí, os comunicantes transformam o que foi percebido em algo com 

significado, “porque na representação não está presente apenas a questão do que se 

percebe, mas principalmente o que na captura do ver se plenifica como sentido.” 

(PERUZZOLO, 2006,p.37). A representação é tida por Gambardella apud Peruzzolo 

(2006) como uma atividade em construção, já que um dos comunicantes transforma o 

percebido por meio da interpretação. 

A representação então é o meio que possibilita a comunicação. Isso porque, ainda 

segundo o autor, a comunicação se torna possível por um meio e, esse meio seria 

justamente o de representar aquilo que se quer comunicar. Para Peruzzolo (2006), o dizer 

algo a alguém passa, dentre outros, pela utilização de palavras, o tom de voz, a postura e 

os gestos. Essas materializações submetem as “representações do que, enfim, se pretende 

dizer e do que significa traçar aquela relação.” (PERUZZOLO, 2006, p.45) 

O fato de duas pessoas entrarem em comunicação cria uma relação e  

 

Ocorre entre elas, não nelas, e se faz por uma representação, que investe uma 

segunda, a que o sujeito emissor faz do sujeito receptor, mas que é também a 

representação do que o emissor investe na procura do outro ou da outra coisa. 

Assim, a mensagem é um pacote de representações, que serve de ponto de 

passagem para as significações sociais. (PERUZZOLO, 2006, p.45) 
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Já o modo como um texto é apresentado é considerado por Pinto (1997) como 

uma dramatização. Para o autor, o termo é geralmente confundido como exagerado, mas 

é considerado um “esforço de tomar uma narrativa mais interessante, comovente, com 

vida, assim, importância ao seu teor. (PINTO,1997,p.118). A dramatização possui 

vínculos com o início do telejornalismo, quando segundo Yorke, “a maioria dos 

apresentadores tinha antecedentes teatrais e era frequentemente tratada como uma 

ferramenta a mais para os cérebros criativos responsáveis pelos noticiários. Eles tinham 

vozes bem colocadas e rostos regulares que não distraíam o telespectador”. (Yorke, 

2006,p.245). A inserção dos âncoras que precisavam confeccionar textos  e fazer 

entrevistas no jornal fez com que os componentes da bancada precisassem ser jornalistas. 

Os apresentadores que não tinham essa função deixaram de apresentar os telejornais na 

década de 1980. Os “avanços técnicos, a transmissão de imagens ao vivo que exigiam 

experiência jornalística considerada dentro das possibilidades de apenas um pequeno 

número de profissionais.” (Ibid, p.247). Dessa forma, o talento do campo jornalístico e o 

de apresentação se tornaram inseparáveis 

 

Agora, quando os executivos de comunicação procuram uma pessoa capaz de 

atender a essa dupla exigência, primeiro eles se voltam para os repórteres mais 

experientes, alguns dos quais já cansados de trabalhar na rua há tantos anos e 

preparados para trocar sua condição de viajante pela segurança de do estúdio e 

a elevação de status de estrela. Portanto, jornalistas/apresentadores são 

contratados não só pela aparência ou voz, mas também pela experiência (...) 

(YORKE, 1998, p.134). 

 

Conforme Yorke, a escolha de um apresentador certo faz com que se forme um 

público fiel para o programa. Esse componente da bancada precisa ter “modos incisivos, 

eficientes e simpáticos, sem chegar a uma ultra-informalidade que aparenta (e soa) 

deselegante.” (Ibid, p.249). O Jornal do Almoço de Santa Maria passa essa impressão de 

seus apresentadores. Isso pode ser percebido nos gestos utilizados na condução do 

telejornal. A linguagem não-verbal não é exagerada e nem agressiva ao telespectador já 

que os gestos utilizados são suaves. Outra característica que passa simpatia é a serenidade 

e o sorriso dos apresentadores em determinados momentos do programa, como se pode 

perceber nas figuras 1 e 2 (p.48)
7
. 

                                                 
7
 As imagens dos telejornais de 2010, que constam nesta monografia, foram capturadas das edições online 

do telejornal  no  blog da RBS TV Santa Maria, disponíveis em  http://wp.clicrbs.com.br/rbstvsantamaria/.  

http://wp.clicrbs.com.br/rbstvsantamaria/
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      FIGURA 1: JA de setembro de 2010                         FIGURA 2: JA de abril de 2010       

 

Assim como o sorriso, as demais expressões faciais são responsáveis também por 

transmitir emoções aos telespectadores e, essa busca de emoções no “rosto dos 

telespectadores é repetir naturalmente o que se faz numa conversação face a face.” 

(HAGEN apud BARA, 2010, p.8). Pelo fato de os telejornais, na maioria dos casos, 

possuir um enquadramento mais fechado no rosto dos telespectadores, as expressões 

faciais ainda se tornam mais relevantes.  

Assim, os apresentadores de telejornal estão imersos em um espaço destinado ao 

desempenho de seus papéis, e um dos componentes da fachada é o cenário que passa a 

caracterizar o programa. O telespectador que assiste do telejornal com frequência sabe o 

que vai encontrar no noticioso televisivo em se tratando de modos de apresentação, como 

por exemplo, o número de componentes fixos da bancada que era formado, no período de 

análise e na maioria das edições, por duas pessoas. Na história do telejornalismo o início 

com duplas na apresentação data os anos 50.  O formato, que segundo Yorke (2006), foi 

adotado quando os noticiários que tinham um apresentador-solo sentiram necessidade de 

atualização. Ao mesmo tempo, os programas apresentados em duplas se tornaram solo 

pelo mesmo motivo. O autor ressalta a necessidade da compatibilidade entre os dois 

componentes da bancada quando afirma que 

                                                   

Isso pressupõe a descoberta de não apenas um, mas dois jornalistas de primeira 

categoria que estejam dispostos a unir seus talentos por um bem comum.” [e 

ainda] “todo investimento está fadado ao fracasso se (como já aconteceu) o 

jornalista mais velho ou mais experiente reluta em dividir o estúdio com 

qualquer outra pessoa, considerando o novo parceiro um intruso, e não seria 

natural se não houvesse duplas que simplesmente não se dão bem. 

(YORKE,2006,p.249). 
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3.1 As mudanças na apresentação e o cenário 

 
 

 Segundo Goffman (2005, p.29), a tendência é que o cenário permaneça na mesma 

posição geográfica “de modo que aqueles que usem determinado cenário como parte de 

sua representação não possam começar a atuação até que se tenham colocado no lugar 

adequado e devam terminar a representação ao deixá-lo.” 

O Jornal do Almoço de Santa Maria apresentava em seu cenário uma mesa com 

um formato de três pontas levemente arredondadas. Os dois apresentadores, em 8 de abril 

de 2010, sentavam-se lado a lado, estabelecendo entre eles uma linha horizontal, como 

mostra a figura 3 (p.49). 

 

                                        

 FIGURA 3: apresentadores lado a lado na bancada   FIGURA 4: entrevista na bancada em outubro de 2009 

 

A disposição lado a lado permite que um mesmo ângulo da câmera mantenha os 

dois em um enquadramento para que fiquem ambos de frente em relação ao 

telespectador.  O outro lado da bancada (à direita na foto) é o local eventualmente 

ocupado por um entrevistado, como se percebe na figura 4 (p.49). A parte vaga parecia 

ser um espaço oferecido ao telespectador que está em casa assistindo ao programa é como 

se fosse uma maneira de dizer: “Aqui temos um espaço destinado também a você, venha 

conosco.” A ponta da mesa, no ângulo da câmera nessa figura, se direciona ao 

telespectador, como se também o considerasse um terceiro componente do ato 

comunicacional a quem a mensagem estaria sendo dirigida.  

Já no período de análise de setembro de 2010, os apresentadores passam a 

conduzir o programa de pé, como mostra a imagem captada da gravação captada no dia 

07 de setembro. Segundo a coordenadora de Telejornalismo da RBS TV Santa Maria, 

Clarissa Schwartz, essa nova característica do programa talvez é a que fique mais 

evidente para os telespectadores. Porém, Clarissa ressalta que esse é apenas um detalhe 

entre um conjunto de mudanças, como na linguagem, na forma e na postura do 
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apresentador. Para o Jornal do Almoço, segundo Clarissa, o apresentador não pode ser 

muito rígido, é necessário que quem conduz o programa do estúdio tenha mais 

flexibilidade, que tenha a capacidade do improviso e que não se mantenha tão “preso” ao 

teleprompter.  

Na edição do dia 7 de setembro de 2010, as apresentadoras Michele Dias e Juliana 

Motta estão conduzindo o Jornal do Almoço em frente à bancada, sobre uma estrutura em 

relevo que compõe o cenário, como mostra a figura 5 (p.51).  O estúdio permanece o 

mesmo, mas esse novo modo de apresentação parece aproximar os telespectadores das 

apresentadoras. Isso porque, quando os sujeitos envolvidos em um ato comunicacional 

estão sentados em uma mesa, um de frente para o outro, há um limite de acessibilidade 

entre ambos. No caso do telejornal, as apresentadoras estavam de um lado e quem os 

assistia de outro, com a presença da bancada entre ambos os sujeitos da enunciação. Com 

a apresentação em pé, parece ter sido rompida essa barreira e a relação entre quem está no 

estúdio e quem está acompanhando o Jornal do Almoço na televisão se tornou um frente-

a-frente.  

Outra característica que se destaca nessa nova maneira de apresentação do Jornal 

do Almoço é o modo como o telespectador é interpelado. No início do telejornal do dia 

06 de setembro, (figura 6 na p.51) a jornalista Michele Dias faz uma referência ao nome 

do telejornal, ao horário em que está sendo transmitido e ao fato do telespectador 

provavelmente estar almoçando naquele horário quando diz: “Temos um cardápio repleto 

de atrações para você almoçar bem informado”. Assim, passa a ser utilizada a metáfora 

que é considerada “um dos processos mais importantes da significação” (Souza, 2004, 

p.50) e,conforme o autor, é baseada em analogias. O cardápio remete a uma lista, na qual 

são colocados os pratos disponíveis e cabe ao indivíduo escolher o prato de seu interesse. 

O fato de ser mencionada a expressão no início do telejornal, após a escalada, parece 

remeter também ao ritual de que quando se chega a um restaurante, por exemplo, o 

primeiro passo é procurar saber o que o estabelecimento comercial disponibiliza. Já, 

quando se afirma que o “cardápio está repleto de atrações” se procura conquistar o 

telespectador deixando claro que é vasta a gama de atrações e que o foco do programa é 

deixar o telespectador bem informado. Isso pode ser comparado a quem , quando almoça, 

procura um cardápio variado e mais do que isso, um cardápio que o satisfaça. 
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                     FIGURA 5: JA de 07/09/2010                       FIGURA 6: fotografias situam os telespectadores 

 

Na figura 6 (p.51) pode-se perceber que o fundo do cenário é composto por uma 

fotografia que retrata a cidade de forma mais geral e a outra mostra a fachada da Basílica 

da Medianeira. Esses componentes são importantes para situar o telespectador e 

relacionar as imagens ao local de onde está situado o estúdio desta Praça do interior, no 

caso Santa Maria. Assim, o telespectador que conhece a cidade e esses pontos passa a 

reconhecê-los e mantê-los na lembrança. Dessa forma, cria-se um clima de familiaridade 

com essas imagens e consequentemente com o ambiente em que o programa está sendo 

apresentado.  

 

3.2 Monitor no cenário: um meio de interação 

 

Outro elemento do estúdio que identifica o telejornal é o monitor, localizado a 

esquerda da figura 6 (p.42), com o emblema “JA” e com a cor azul que é característica do 

Jornal do Almoço.O monitor também é utilizado para os apresentadores chamarem os 

repórteres que estão em externas e terão participação ao vivo no telejornal. As figuras 7 

(p.52) e 8 (p.52) são imagens do telejornal do dia 6 de abril de 2010 e são exemplos em 

que a repórter Josiane Pimentel está trazendo informações sobre futebol direto do estádio 

do time que é foco da notícia. A chamada começa com a apresentadora Michele Dias em 

pé, junto à tela, e interagindo com Josiane. Após isso, o telespectador tem no 

enquadramento da televisão a repórter. Na sequência, quando os apresentadores voltam 

ao comando no estúdio, Michele passa a ocupar novamente a bancada junto ao colega 

Celso Duarte, como mostra a figura 8 (p.52).  
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FIGURA 7: Michele em interação com a repórter                    FIGURA 8: Michele retorna à bancada  

  

O monitor também era utilizado para as participações ao vivo da repórter Luiza 

Zanchetta que apresentava as previsões do tempo também para a Praça de Santa Maria. 

Isso pode ser exemplificado na edição de 06 de outubro de 2009, como mostra a figura 9 

(p.43). A apresentadora Clarissa Schwartz interage com a repórter, de pé, por meio do 

monitor. Após a apresentadora fazer uma pergunta, o enquadramento se fecha no 

monitor. Quando encerrada a participação de Luiza Zanchetta, a câmera enquadra as 

apresentadoras que já estão na bancada, sem ser registrado o deslocamento de Clarissa 

pelo estúdio. Percebe-se que nas imagens de abril de 2010 os apresentadores parecem 

estar acompanhando a participação ao vivo de Josiane Pimentel junto com o 

telespectador. Isso porque, se percebe os corpos de ambos os integrantes da bancada 

voltados ao monitor. Nas figuras 9 (p.53) e 10 (p.53), de outubro de 2010
8
, o telejornal 

parece ter uma divisão de momentos, ora aparece a interação de Luiza com Clarissa, ora a 

imagem se fecha em Luíza e ora apenas a imagem das apresentadoras já voltadas 

diretamente ao telespectador, sem mais interações verbais nem não verbais com a repórter 

Luiza Zanchetta.  

 

                          

        FIGURA 9: Clarissa interage com Luiza            FIGURA 10: apresentadoras voltadas ao telespectador   

                                                 
8
 As imagens dos telejornais de outubro de 2009 foram capturadas no momento em que o programa estava 

sendo exibido.  
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As mudanças se tornam mais salientes nas edições de setembro de 2010, quando 

esse monitor continuava sendo utilizado no Jornal do Almoço e passou também a ser o 

local ao qual o apresentador se dirigia para mostrar ao telespectador a agenda de eventos. 

Em um primeiro momento a câmera mantinha enquadrado o apresentador e o monitor 

como mostra a figura 11 (p.53). Assim, se formava a impressão de que quem apresenta e 

quem assiste estão unidos por um propósito, é como se passasse uma impressão de 

companhia para assistir a agenda do telejornal. Além disso, quando Celso Duarte volta 

sua atenção ao monitor parece estar alertando ao telespectador de que o foco a partir de 

então sai de sua apresentação e se dirige ao monitor.  Após concluída a formação da 

palavra “agenda”,  a imagem se fecha nos eventos  Isso pode ser percebido na figura 12 

(p.53). 

 

                            
FIGURA 11: Celso e o monitor no enquadramento       FIGURA 12: imagem é fechada no monitor 

 

Os apresentadores passaram a entrar em contato com o repórter que estava com 

alguma participação ao vivo para o telejornal em pé, introduziam uma pergunta e 

passavam a ter seu corpo levemente voltado à tela. Isso pode ser percebido na figura 13 

(p.54), em que Ticiana Fontana estava trazendo informações direto da Avenida 

Medianeira, onde acontecia o desfile de 07 de setembro. Assim, o telejornal parece estar 

sendo apresentado de maneira mais dinâmica, em que os apresentadores se mantém 

menos presos ao teleprompter.  
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       FIGURA 13: apresentadoras em contato com a repórter pelo monitor 

 

O fato de o Jornal do Almoço estar sendo apresentado ao vivo remete ao tempo 

presente e, conforme Duarte (2004, p.114) essa marca temporal “em um telejornal só 

entra em cena no momento de proferimento, isto é, de materialização seu processo 

produtivo em texto e de sua exibição ao telespectador.” Conforme a autora, o âncora, no 

caso o conceito de âncora pode ser aplicado também ao apresentador, é considerado “o 

ponto de referência espaço-temporal de toda a estruturação temporal do telejornal: ele é o 

aqui e o agora.” (DUARTE,2004,p.115). Os apresentadores, nesse caso, acabam por 

convocar “repórteres, correspondentes, especialistas e outros tipos de entrevistados, e 

delega-lhes a voz, com funções diversas: dar ciência dos acontecimentos, atestar sua 

veracidade,corroborar com interpretações apresentadas”.(Ibid,p.114).  

 

3.3 Elementos da fachada e os modos de identificação do telejornal 

 

Além do monitor com o emblema do JA, há também um script com informações 

(como mostram as figuras 14 e 15, ambas da página 55) que apresentadores têm em mãos 

com emblema do programa, reiterando ao telespectador e situando-o de qual o telejornal 

que está assistindo.  
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FIGURA 14: emblema identifica o JA                                       FIGURA 15: Celso Duarte com o emblema 

 

Já em outubro de 2009 e abril de 2010, esse símbolo era menos visualizado em 

função dos apresentadores do JA de Santa Maria conduzirem o telejornal sentados na 

bancada. Percebia-se a utilização do emblema, quando os jornalistas se deslocavam pelo 

cenário, como quando recebiam convidados para mostrar apresentações artísticas no 

estúdio. Isso pode ser visto na figura 16 (p.55) em que Michele Dias está interagindo com 

o convidado. 

 

 

                                      FIGURA 16: convidados no estúdio 

 

O telejornal, na maioria dos dias é apresentado por dois jornalistas, mas nos 

sábados apenas um conduz o programa. Característica essa que se manteve presente 

durante todos os períodos de análise, ou seja, em outubro de 2009, abril de 2010 e 

setembro de 2010. Porém, no período analisado do segundo semestre de 2010 a 

apresentação acontecia em pé, o que torna o programa mais dinâmico já que o 

apresentador se desloca pelo estúdio. Já em abril, a apresentadora ocupava um espaço na 

bancada, repetindo assim a característica dos outros dias da semana. Isso pode ser 

percebido nas figuras 17 (p.56),18 (p.56) e 19 (p.56).  

Nos três períodos analisados, o estúdio do Jornal do Almoço de Santa Maria 

permanecia sempre o mesmo. Assim, percebe-se que as maiores transformações no modo 
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de apresentação do telejornal aconteceram entre outubro de 2009 e setembro de 2010, e 

entre abril de 2010 e setembro de 2010.  No período de meio ano entre outubro e abril, 

aconteceram mudanças, mas essas parecem ter sido mais graduais. Esse parece ter sido 

um período de transição dessas mudanças. 

 

                        

FIGURA 17: Apresentação em outubro de 2009                 FIGURA 18: Apresentação em abril de 2010 

 

 

                                                  FIGURA 19: Apresentação em setembro de 2010 

 

O azul é a cor predominante do cenário do Jornal do Almoço de Santa Maria. E, a 

cor passa a influenciar um cenário pois, como afirma Goldman, esta pode agir sobre os 

sentimentos, a sensibilidade e  sobre o humor das pessoas. Por meio das cores, é possível 

“transmitir (pela pintura dos ambientes e até mesmo pela nossa indumentária) mensagens 

que expressam sentimentos e desejos.” (GOLDMAN,1964, p.102). O azul que tem 

predominância no estúdio é considerado uma cor fria, que nos agrada “pelos seus efeitos 

de quietude tranquila e frescura. Mas, à medida que assumem aspectos de frieza 

acentuada, criam um ambiente de depressão.” (Ibid, p.102). Essa impressão de frieza é 

quebrada nesse novo contrato de leitura estabelecido pelo telejornal já que há um maior 

dinamismo.  
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A tonalidade clara, ainda segundo o autor, não se torna cansativa ao ser usada em 

superfícies maiores. A cor azul que passa a impressão de um espaço grande também pode 

remeter a busca pela imparcialidade e objetividade jornalística em um estúdio de 

telejornal pelo fato de ser considerada como uma luz que “recolhe”, ou como também 

afirma Goldman, é uma cor de fuga, não “se espalha, mas sim, foge em si mesmo”. (Ibid, 

p.122). Situação diferente do vermelho, laranja e amarelo que são cores que avançam. 

Como uma das metas do trabalho jornalístico é conquistar a confiança dos 

telespectadores e fazer com que esses acreditem no que está sendo noticiado, a cor azul, 

segundo o conceito do autor, tem essa função. “Azul é a cor da verdade, da sabedoria e, 

segundo querem mesmo alguns, de imortalidade. Situações e ambientes de confiança, 

recolhimento e segurança estão ligadas a esta cor.” (Ibid, p.122). 

O cenário e os apresentadores se complementam para constituir o telejornal. 

Como afirma “primeiro, há o “cenário”, compreendendo a mobília, a decoração, a 

disposição física e outros elementos do pano de fundo que vão constituir o cenário e os 

suportes do palco para desenrolar da ação humana executada diante, dentro ou acima 

dele.” (GOFFMAN, 2005,p.29),  Enquanto o cenário está relacionado ao estúdio, no caso 

dos telejornais, a ação humana é desempenhada pelos apresentadores. Nesse contexto 

entra o que o autor denomina de “fachada pessoal”. Conceito esse que foi adaptado nessa 

pesquisa, ao estudo dos apresentadores do Jornal do Almoço. Isso porque, podem ser 

analisados nesse contexto conforme Goffman, o vestuário, a atitude, as expressões 

corporais, os gestos corporais, padrões de linguagem, dentre outros.  

Ainda em relação à fachada pessoal, é possível aqui fazer uma análise do que 

Goffman denomina de estímulos, como “aparência” e “maneira”. A primeira, segundo o 

autor, está relacionada ao status social e também ao papel que o indivíduo está 

desempenhando no momento. “Tais estímulos nos informam também sobre o estado 

ritual temporário do indivíduo, isto é, se ele está empenhado numa atividade social 

formal, trabalho ou recreação informal, se está realizando ou não, uma nova fase no ciclo 

das estações ou no seu ciclo de vida”. (Goffman,2005,p.31). Já a “maneira” está 

relacionada aos estímulos “ que funcionam, no momento, para nos informar sobre o papel 

de interação que o ator espera desempenhar na situação que se aproxima”.                           

(Goffman,2005,p.31).   

Ao se fazer referência à aparência, e mais especificamente ao vestuário, percebe-

se que os apresentadores do Jornal do Almoço de Santa Maria usam cores mais neutras e 

não chamativas, como exemplificam as figuras 20 (p.58), 21 (p.58) e 22 (p.58). Além 
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disso, as apresentadoras não fazem uso de acessórios grandes, que, junto com a roupa, 

formam um conjunto que podem distrair o telespectador. Ele pode ficar mais atento a 

esses elementos do que à própria informação jornalística. Já o apresentador tem o 

vestuário composto por um terno com gravata também com cores neutras, como se pode 

perceber na figura abaixo. O par que integra a bancada parece formar um conjunto com o 

cenário que proporciona ao telespectador uma harmonização de ambientes, sem que 

nenhum dos elementos venha a sobressaltar aos olhos do telespectador.  

 

                                           

       FIGURA 20: apresentadora Michele Dias                          FIGURA 21: apresentador  Celso Duarte 

 

                                      FIGURA 22: apresentadora Juliana Motta 

 

4 A INTERAÇÃO E O NOVO MODO DE APRESENTAÇÃO 

 

A interação, tanto simbólica quanto não-simbólica, somente se concretiza no 

momento em que existe um comprometimento mútuo entre locutor e ouvinte no ato 

comunicacional. A forma como uma mensagem é emitida, como é recebida pelo “outro” 

e a resposta que o emissor dá é responsável pela construção de sentidos. 
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É para o outro e com o outro que o processo faz sentido. Cabe ao emissor 

marcar o encontro, provocar a relação. O sentido da comunicação não pode 

estar, pois, atrelado apenas às competências do emissor, da mesma foram que 

não pode ficar circunscrito às mazelas da recepção. Só há sentido na 

comunicação e também só há comunicação, uma vez que o processo existe em 

função da produção de sentido-quando surge a relação. Nessa situação, o 

receptor chega a ser decisivo: se ele não responde, sequer acontece a 

comunicação. Todos sabemos que, num processo interativo, não basta que 

exista o estímulo. A resposta é essencial para configurar a qualidade da 

relação e, consequentemente, as peculiaridades de sentido ai produzidas, ainda 

que a ausência de resposta possa também, significar uma resposta. (BARROS; 

DUARTE, 2005, p.201, grifos do autor) 

 

Por meio de pistas emitidas pelo receptor do ato interacional, o sujeito falante 

consegue decifrar o grau de entendimento da mensagem transmitida. “Ao receber tais 

signos, via de regra não-verbais, o falante passa a modificar sua mensagem de acordo 

com as pistas dadas” (CONDON apud MORTENSEN, 1980, p.200). Esse processo é 

conhecido como feedback, que, segundo o autor,  é um dos papéis desempenhados pela 

metacomunicação, essa que pode surgir em forma de inflexões vocais ou de indicações 

não-verbais.  

Na interação existe uma troca de mensagens que somente é encadeada se houver 

entendimento por parte dos membros do ato comunicacional, como afirma Goffman: 

 

Em presença de outros, o indivíduo geralmente inclui em sua atividade sinais 

que acentuam e configuram de modo impressionante fatos confirmatórios que, 

sem isso, poderiam permanecer despercebidos ou obscuros. Pois se a atividade 

do indivíduo tem de tornar-se significativa para os outros, ele precisa 

mobilizá-la de tal modo que expresse, durante a interação, o que ele precisa 

transmitir. (GOFFMAN, 2005, p.36grifos do autor) 

 

Conforme Maingueneau (2000, p.84) na interação, “Os locutores devem aceitar 

um mínimo de normas comuns, engajar-se na troca, assegurar conjuntamente sua gestão, 

produzindo sinais que permitem mantê-la, sincronizando seus turnos de fala, seus gestos, 

etc.”.  Ainda segundo o autor, a interação pode designar “a unidade de análise mais 

elevada de uma conversação, o conjunto de trocas efetuadas pelos participantes num dado 

contexto”. (MAINGUENEAU, 2000, p.85) Essas trocas são possíveis por meio de pistas 

verbais e não verbais emitidas entre locutor e emissor. 

 

A pessoa que reage organiza sua resposta conforme o significado que os 

gestos lhe transmitem; o expositor dos gestos apresenta-os como indicações 

ou signos daquilo que tenciona fazer, assim como do que deseja que o 

reagente faça ou compreenda. Assim, o gesto possui significado tanto para 

quem o faz como para quem é endereçado. Quando possui o mesmo 

significado para ambos, as duas partes se entendem mutuamente. (BLUMER 

apud MORTENSEN, 1980, p. 126). 
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Os apresentadores estabelecem essas interações regidas por fatores como o tempo 

disponível para o ato comunicacional. “O enunciador fabrica um dizer que, nos termos 

em que é posto, estrutura e organiza um modo de leitura. Espalha marcas e dispõe traços 

que devem ser notados, seguidos e interpretados pelo destinatário.” (PERUZZOLO, 

2002, p 181). 

A análise da interação perpassa o campo linguístico, pois abrange conforme Silva 

(2007) um contexto que os programas buscam reproduzir. A conversação televisual 

envolve a “vez de falar; movimentos para início e fim de troca; papéis e relações entre 

participantes; quadro que cerca a conversação; graus de formalização e controle; 

objetivos e resultados, assuntos e temas e o número e possibilidades de participantes.” 

(SILVA, 2007, p.6)  

Há formatos de telejornais que buscam a objetividade. Os apresentadores utilizam 

a fala em terceira pessoa para manter uma imagem de distanciamento da informação. 

Assim, “são poucas as circunstâncias nas quais se permite demonstrar uma valoração 

pessoal através de outros sistemas semióticos (tom da voz, expressão facial, gestos, etc.)” 

(FECHINE, 2008, p.71). O discurso se caracterizaria como polifônico e a voz do 

apresentador se tornaria apenas mais uma na transmissão da notícia. Já em outros 

modelos de telejornal, são utilizadas determinadas estratégias, tanto da linguagem verbal 

quanto da não-verbal, que remetem à aproximação da subjetividade. Segundo Fechine 

(2008), esses modelos se caracterizam pela autonomia de quem está conduzindo o 

programa.  

O Jornal do Almoço está estabelecido entre os dois formatos.  No telejornal a 

objetividade se faz presente pela polifonia das vozes no caráter informativo do programa. 

Porém, o gênero opinativo também tem seu destaque. Os apresentadores interagem entre 

si após determinadas matérias com juízos de valor e opiniões sobre fatos noticiados.  

 

4.1 As pistas de passagem na interação 

 

A troca de funções entre locutor e alocutário, no caso dos apresentadores, se dá 

por meio de determinadas pistas, que podem ser gestos e troca de olhares, como também 

por meio de expressões linguísticas. “Se o mecanismo estiver funcionando corretamente, 

o telespectador tomará a palavra em consequência de uma pista de passagem emitida pelo 

locutor que, por sua vez, concederá o direito de fala ao até então ouvinte.” 

(KNAPP;WIEMANN apud MORTENSEN, 1980, p.257). 
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No caso da figura 23 (p.52), a apresentadora Juliana Motta ocupa a posição de 

falante no início do telejornal com a seguinte frase: “E a gente começa o Jornal do 

Almoço com as informações do tempo e também com boas notícias, não é Michele?”. 

Assim, Juliana convoca Michele Dias a participar de uma interação e a expressão “não é” 

serve como uma pista de passagem da vez de falar. Expressão essa que frequentemente é 

utilizada como “né” e que funciona como uma pista de passagem sendo responsável pela 

continuidade do diálogo. Isso porque, “os enunciados interrogativos, quando utilizados 

pelo ouvinte, parecem desempenhar uma função semelhante à dos reforçadores. Em 

outras palavras, encontram-se no canal de devolução de fala e incentivam o falante a 

prosseguir em seu papel na medida em que solicitam explicações ou maiores detalhes.” 

(KNAPP;WIEMANN apud MORTENSEN,1980, p.268). Segundo o autor, quando o 

falante utiliza expressões responsáveis pelo encadeamento como “não é?”, ele está 

fazendo uma exigência implícita para que o ouvinte compreenda a mensagem que está 

sendo transmitida.  

A expressão “né” pode ser considerada também, além de uma pista de passagem, 

um lance de abertura na interação entre os apresentadores.  Conforme Goffman, isso pode 

acontecer por meio de uma declaração, de um tom de voz ou por expressões específicas 

dos olhos, mas “o compromisso propriamente dito começa quando a abertura é 

reconhecida pelo outro.” (GOFFMAN apud MORTENSEN,1980,p.160) e retribui através 

da voz,  com os olhos ou com a postura que apresenta. 

Após ter sido concluída a mensagem da apresentadora, Michele Dias assume o 

papel de falante e inicia o texto com a expressão “Isso mesmo” e dessa forma ratifica e 

concorda com o que Juliana disse anteriormente. A partir de então, o corpo de ambas as 

apresentadoras se voltam novamente à câmera. 

Na figura 23 (p.51), percebe-se que quem está falando é Juliana Motta já que a 

sua linguagem corporal torna isso claro. Já Michele, encontra-se na posição de ouvinte, 

com as mãos sobrepostas, enquanto a falante gesticula. Na figura 24 (p.52), Juliana dirige 

seu olhar a Michele, o que desencadeará, a passagem da vez de fala para a outra 

apresentadora.  Após isso, os papéis de ambas se invertem e Michele responde a pergunta 

que Juliana havia feito anteriormente, olhando para esta e ao dar continuidade a 

informação a ser passada ambas se voltam a câmera novamente, como se fosse incluir 

nesse ato interacional o telespectador.  

A linguagem não-verbal utilizada na sequência de imagens do telejornal do dia 06 

de setembro de 2010 são exemplos do que Rector;Trinta consideram como sinais-batuta. 
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Esses que são “signos regentes que são usados para enfatizar, sublinhando, à maneira de 

batuta de um maestro, o ritmo do discurso verbal. Estes sinais acompanham o fluxo do 

pensamento expresso, marcando o débito linguístico da fala em seu ritmo.” (RECTOR; 

TRINTA, 1985, p.82).  Ainda conforme os autores, esses são parte do nosso ser e são 

usados mesmo sem a presença física de um interlocutor, como por exemplo, quando se 

está falando ao telefone e gesticulando.  “O usuário do gesto tem consciência do que está 

gesticulando, ao falar; mas se perguntarmos a ele que tipo de gesto está usando, será 

incapaz de descrevê-lo, dadas a sua variedade e freqüência”. (Ibid, p.82). 

Percebe-se que nas figuras 23 (p.62) e 24 (p.62), em que Juliana Motta está 

ocupando a função de falante, que a mão da apresentadora encontra-se aberta e com a 

palma voltada para cima. Isso, conforme a classificação de Morris apud Rector;Trinta 

(1985), é uma maneira de implorar ou solicitar com que o interlocutor concorde com o 

que está sendo dito, tanto que é nesse momento que Juliana utiliza a expressão “não é”. Já 

na figura 25 (p.63), Michele encontra-se com a palma da mão voltada para um lado, o que 

é sinônimo de negociação. Junto ao gesto a apresentadora utiliza a expressão “Isso 

mesmo” e após isso, Michele volta a sua palma da mão para baixo (figura 26, p.63), que 

segundo a classificação de Morris, contextualizada a essa análise, remete a mensagem de 

que concluiu-se a interação entre ambas e o enquadramento é modificado.  

 

                                                                                                           

           FIGURA 23: Juliana falando                                   FIGURA 24: passagem do turno de fala 
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     FIGURA 25: Michele assume a fala                                    FIGURA 26: Michele se dirige à câmera     

 

 

Os sujeitos comunicacionais envolvidos na interação se tornam os responsáveis 

pela continuidade de troca de mensagens.  Para isso são utilizadas as pistas de passagem, 

que segundo o autor, são indicações de que o ouvinte pode tomar a palavra. Dessa forma, 

passa a ser responsabilidade dele manter ou acabar com o fluxo interacional. “A 

expressão de uma pista de passagem não obriga o ouvinte a tomar a palavra, podendo 

permanecer sem dizer coisa alguma ou reforçar o locutor em uma pista de devolução” 

(KNAPP;WIEMANN apud MORTENSEN,1980,p.256). Já, segundo os autores, quando 

se deseja manter o direito à fala, as pistas de passagem são neutralizadas. 

O revezamento dos indivíduos como locutores, segundo ELLSWORTH;LUDWIG 

apud MORTENSEN, pode acontecer também de forma não-verbal, por meio de uma 

troca ou manutenção de olhares.  

 

O ato de olhar para o ouvinte, ou dele desviar os olhos, no início e ao final dos 

enunciados, assinala as intenções e expectativas do falante e, desse modo, serve 

para controlar aquele que se mantém no papel de falante. O locutor tende a 

desviar o olhar no princípio e ligeiramente antes de iniciar seus enunciados, 

com isso inibindo qualquer reação ou interrupção por parte do seu ouvinte. 

(ELLSWORTH; LUDWIG apud MORTENSEN, 1980, p.285) 

 

 

 A expressão “né” já era utilizada pelos apresentadores em outubro de 2009, mas 

como uma marca incipiente de interação entre os integrantes da bancada. Expressão de 

passagem que tornava o jornal um pouco menos lido e momento no qual os 

apresentadores se desligavam por instantes do  teleprompter. Isso pode ser percebido na 

edição de seis de outubro de 2009, em que as apresentadoras iriam falar sobre vagas 

temporárias. Na bancada estava Ticiana Fontana que afirmou: “Começamos com uma 

boa notícia para quem está procurando emprego. Não é Clarissa?” E, Clarissa responde: 

“É Ticiana. As empresas de Santa Maria começaram a oferecer vagas temporárias...”. 

Percebe-se que na figura 27 (p.64), ambas as apresentadoras estão voltadas ao 
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teleprompter, em uma posição de frente ao telespectador. Já na figura 28 (p.64), Ticiana 

volta a posição do seu corpo em direção a Clarissa, no momento em que a interroga. 

Nesse momento Clarissa continua voltada ao telespectador sem direcionar sua postura 

para o lado de Ticiana. Quando esta utiliza a expressão “né Clarissa?”, Clarissa se volta 

muito rapidamente à integrante da bancada e inicia sua resposta com: “É Ticiana.”. 

Assim, nesse caso percebe-se que não havia tanta interação entre as apresentadoras.  

  

          

FIGURA 27: Apresentadoras voltadas à câmera                     FIGURA 28: Ticiana voltada à Clarissa 

 

                                  

 

                                            FIGURA 29: apresentadoras interagindo 

 

As mudanças na maneira de apresentação do telejornal não foram condicionadas 

pelo tempo de o programa ir ao ar, ou seja, o programa atualmente possui mais interação 

e é mais dinâmico, mas o tempo do telejornal não aumentou. Segundo a coordenadora de 

Telejornalismo da RBS TV Santa Maria, Clarissa Schwartz, as transformações se devem 

a proposta de fazer um Jornal mais leve.  “É uma questão de a gente destinar um espaço 

maior para isso. A gente destina mais espaço para os comentários, para fazer um jornal 

mais conversado”. 
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Essa troca interacional por meio de gestos e olhares no JA de 07 de setembro. 

Neste dia a repórter Ticiana Fontana entrou com uma participação ao vivo da Avenida 

Medianeira, local em que aconteceu o desfile de Sete de Setembro em Santa Maria. No 

estúdio estavam Michele Dias e Juliana Motta que introduziram essa participação da 

Ticiana. Em um primeiro momento Juliana salienta a participação do público: “E mais de 

20 mil pessoas acompanharam nesta manhã o desfile de sete de setembro aqui em Santa 

Maria.” Durante a informação Juliana se volta a Michele e ambas dirigem os olhares uma  

a outra. Como nesse caso Juliana não utilizou nenhuma pista de passagem verbal para 

intercalar as falas, Michele soube que precisava assumir o papel de falante por meio de 

gestos e da postura, ou seja, pela comunicação não verbal estabelecida. Isso pode ser 

percebido no momento em que Michele tem em sua resposta a expressão de 

concordância, de ligação. Ao dizer “É e quem esteve por lá na Avenida Medianeira desde 

cedo é a repórter Ticiana Fontana.” Quando Michele começa a falar continua olhando 

para Juliana e após isso, ambas se dirigem ao telespectador, como mostra a figura 31 

(p.65). 

 

                     

     FIGURA 30: Michele e Juliana interagindo            FIGURA 31: Michele e Juliana voltadas à câmera                    

 

 

A interação das apresentadoras entre si mostra que ambas percebem a presença da 

outra e não agem com indiferença. Segundo Yorke (2007), os melhores pares que formam 

uma bancada são os que conseguem demonstrar interesse no que o outro está fazendo e 

não agem “como duas pessoas que, incidentalmente, estão ocupando o estúdio ao mesmo 

tempo” (YORKE, 2007, p.249).  Esse tratamento pessoal faz com que os integrantes da 

bancada não estejam praticando o que Goffman denomina de “desatenção cordial”. O 

termo está relacionado ao fato de que em um primeiro momento do ato comunicativo um 

dos indivíduos demonstra perceber a presença do outro e por meio de uma indicação 

visual demonstra que aprecia a presença deste. Já “posteriormente, não lhe dirige mais 
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atenções, com isto exprimindo que o outro não constitui alvo de curiosidade ou intenção 

específicas”.  (GOFFMAN apud MORTENSEN, 1980, p.156).   

 

4.2 A busca de interação com o telespectador 

 

Uma das principais mudanças que se percebeu nesse novo modo de apresentação 

do Jornal do Almoço foi no nível da linguagem, na maneira como é interpelado o 

telespectador. A utilização da função fática pode ser percebida na edição do dia 10 de 

setembro de 2010 quando o apresentador Celso Duarte utiliza a expressão “E o fim de 

semana está chegando e você já sabe como aproveitar?”. Essa indagação ao telespectador 

foi feita em uma sexta-feira, em um momento que antecedeu a apresentação de uma 

agenda de eventos que aconteceram no final de semana. Mesmo que não possa interagir 

diretamente com o apresentador, o telespectador vai ficar mais atento pelo fato de a ele 

ter sido dirigida uma pergunta e irá pensar em uma resposta para a questão a ele proposta  

Já no dia 09 de setembro de 2010, o discurso do Jornal do Almoço também é 

dirigido diretamente ao telespectador quando o apresentador Celso Duarte inicia o 

programa dizendo: “Olá. Bom dia. Hoje como sempre você vai ver aqui grandes atrações. 

São os principais fatos de sua cidade e da região”. A utilização da expressão “como 

sempre” remete a um contrato que foi estabelecido com o telespectador e ao dizer essas 

palavras o apresentador reitera que esse acordo firmado entre emissores e receptores está 

sendo cumprido. É como se o apresentador dissesse: Você espera grandes atrações do 

Jornal do Almoço e nós temos isso a oferecer a você.  

Outra frase que também é utilizada por um dos apresentadores, em algumas 

edições quando acaba a escalada, é “A partir de agora a sua vida está aqui na TV”.  A 

afirmação interpela aos telespectadores firmando com eles o contrato de que quem assiste 

vai receber notícias que envolvam o seu contexto, mais especificamente vão saber de 

fatos que fazem parte de sua vida e que dessa forma são de seu interesse. O “A partir de 

agora a sua vida está aqui na TV” é muito semelhante à frase utilizada no Teledomingo, 

um outro programa jornalístico da RBS TV, que é apresentado aos domingos a noite. 

Neste, a fala “A partir de agora o Rio Grande passa por aqui” é uma das marcas do 

programa criada por Raul Ferreira então diretor do programa e atual editor-chefe do 

Jornal do Almoço. Conforme Ferreira, cada programa precisa ter uma intenção, “o Jornal 

do Almoço tem este novo bordão e um novo desafio como intenção mostrar a sua vida na 

TV”, ressalta o editor. 
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Os verbos apresentados de maneira imperativa também são um destaque do 

telejornal, como nos programas em que é utilizada a expressão “Não saia daí” ou “Fique 

com a gente” após a escalada do programa. O tempo verbal utilizado também está 

relacionado à linguagem verbal. Para Peruzzolo (2002), a utilização da forma impessoal 

em terceira pessoa é uma estratégia de distanciamento e de busca da imparcialidade. 

“Além de produzir efeito de verdade objetiva, o uso da terceira pessoa, com a aparência 

de afastamento, evita que o enunciador arque com a responsabilidade do que é dito, já 

que transmite sempre a opinião do outro.”(PERUZZOLO,2002, p.172).  

No Jornal do Almoço de Santa Maria percebe-se um distanciamento e 

impessoalidade, mas também há traços de aproximação e subjetividade na apresentação 

do programa. Isso pode ser percebido em uma edição do telejornal, em que, após uma 

reportagem sobre o desfile de 7 de setembro a apresentadora Michele Dias ao mencionar 

que “É muito bonito o desfile aí demonstrações de homenagens á pátria, muita emoção na 

Avenida Medianeira”.Nessa afirmação a apresentadora utilizou adjetivos como  “bonito”, 

palavra essa que é precedida do adjetivo “muito”. Além disso, no momento em que é 

utilizado o predicativo “emoção” existe uma proximidade, neste contexto, com o 

subjetivo.  

O tom também pode conferir à interação um efeito de subjetividade e proximidade 

com o telespectador, à medida que os apresentadores enfatizam determinadas palavras ou 

expressões. “Essa deliberação sobre o tom, confere-lhe um caráter interativo: acertar o 

tom, ou melhor, sua expressão, implica em que ele seja reconhecido e apreciado pelo 

telespectador. Se isso não ocorrer todo o processo de conferência fica comprometido – 

não obtém êxito” (DUARTE, 2006, p.8). Ainda conforme a autora, cada telejornal 

apresenta um determinado tom, ou uma combinação tonal de apresentação, que ocupa o 

papel principal e em torno dele giram outros secundários.  Assim, mesmo havendo 

substituição de apresentadores, o tom do programa se manterá o mesmo. No caso do 

Jornal do Almoço de Santa Maria, a interação dos apresentadores se dá em um tom mais 

informal, assim os tons decorrentes dessa se mostram mais descontraídos e subjetivos. 

Características essas que podem gerar uma maior aproximação com o telespectador já 

que,  

 

[...] embora o processo de tonalização seja uma decisão estratégica da instância  

da enunciação, ele atualiza a presença dos enunciatários na medida em que essa 

deliberação se refere aos traços indicadores do tipo do tipo e forma de 

interação que um produto televisual pretende manter com seus interlocutores. 

(DUARTE, 2008, p.3) 
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A tonalização de um discurso, responsável pela produção de efeitos de sentidos, 

conforme a autora, somente será harmônica na apresentação de um telejornal quando os 

integrantes da bancada estabelecerem entre si uma sintonia com o tom que caracteriza o 

telejornal. Tom esse que pode passar, dentre outros, confiança, segurança e credibilidade 

ao telespectador. O ritmo também é uma marca tonal do discurso e necessita cuidado ao 

ser utilizado já que durante o ato interacional dos apresentadores “a fala apressada torna 

difícil a compreensão do que está sendo dito, a fala lenta provoca monotonia e entorpece 

a audiência e pode até levá-la ao sono. Portanto, o desafio é encontrar o ritmo correto em 

que o ouvinte se mantenha desperto e atento” (CURADO, 2002, p.65).  

Além da interpelação do telespectador por meio da linguagem verbal, os 

apresentadores também utilizam gestos para interagir com o público. Sobre esse tipo de 

linguagem Pinto (1997) considera que, se o profissional tiver a consciência, e usá-la de 

forma espontânea, estará desempenhando com o telespectador uma comunicação muito 

mais completa e inteligente. A utilização de gestos podem ser percebida na sequência de 

cenas nas figuras abaixo. Nesta edição a apresentadora Michele Dias estava introduzindo 

uma matéria sobre o concurso Santa Maria em Dança quando dizia “Agora vamos falar 

de dança. Dança afro, jazz, estilo livre e dança de rua, essas foram as modalidades 

apresentadas na última noite do concurso do Santa Maria em Dança.” Para cada 

modalidade era utilizado um diferente gesto por Michele.  

                                                

         

                FIGURA 32:  Michele cita a dança afro                        FIGURA 33:  Michele cita o jazz 
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  FIGURA 34: Michele cita o estilo livre                       FIGURA 35: Michele cita a dança de rua 

 

Na figura 32 (p.68), a apresentadora menciona o primeiro entre os quatro tipos de 

danças citados em seu discurso. Assim, é utilizado o polegar, podendo-se perceber a 

referência ao número um. Já nas imagens 33 (p.68) e 34 (p.69) o gesto é feito com o dedo 

indicador, que segundo a classificação de Morris utilizado pelos os autores, desempenha 

um papel predominante, em que, com sua utilização, pode-se apontar, assinalar ou 

ameaçar. Neste contexto, considera-se o gesto como uma maneira de assinalar. Já na 

figura 35 (p.69), Michele cita a quarta modalidade de dança e a última citada em seu 

discurso. Com a palma da mão voltada para baixo e os dedos juntos e estendidos, a 

apresentadora parece estar transmitindo a idéia de encerramento das citações, gesto esse 

que para Morris significa a “redução da situação pelo controle do movimento, solicitando 

o esfriamento dos ânimos”. (RECTOR; TRINTA, 1985, p.83) 

Além de não tornar a apresentação monótona a linguagem não-verbal, no caso da 

imagem acima, é utilizada como recurso para complementar a linguagem verbal por meio 

de emblemas que “podem incluir movimentos de qualquer parte do corpo embora 

incluam, em termos característicos, as mãos, direção da cabeça, movimentos musculares 

faciais ou postura.” (EKMAN; FRIESEN apud MORTENSEN, 1980, p.311). Vistos 

como atos comunicativos e interativos, podem também ter diferentes sentidos “repetindo 

uma mensagem verbalizada, substituindo uma ou duas palavras, acrescentando uma 

mensagem distinta, que não é, necessariamente, parte do discurso verbal, ou 

contradizendo a verbalização.” (Ibid, p.311) e podem ser apresentados tanto por ouvinte 

quanto pelo falante.  

Outra categoria de linguagem não-verbal, conforme o autor, são os ilustradores 

que podem contradizer o que está sendo verbalmente falado ou podem substituir palavras, 

mas diferente dos emblemas somente podem ser apresentados pelo falante. A interação se 

torna possível, no momento em que os sujeitos que fazem parte do ato comunicacional, 
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reagem aos ilustradores presentes em um determinado contexto. Quanto menos clara for a 

mensagem e menor o grau de compreensão do interlocutor, mais ilustradores são 

utilizados.  

 

Embora os ilustradores contribuam para o controle do comportamento de 

outro interlocutor, e auxiliem o falante a elucidar e o receptor a entender o que 

está sendo dito, também preenchem uma função autopreparadora, ajudando o 

falante a superar uma parte espinhosa de seu discurso ou pensamento, 

acelerando o fluxo de suas idéias. (EKMAN; FRIESEN apud MORTENSEN 

1980, p.312).  

 

4.3 O contato facial como interação 
 

A comunicação também pode ser estabelecida por meio de um contato facial. 

Segundo Goffman, esse tipo de compromisso pode significar proximidade e ligação 

social e, quando rompida essa relação, é sinal que o ouvinte negou o desejo de contato 

firmado pelo locutor. “Uma vez que o indivíduo tenha concedido a outra pessoa 

consideração suficiente pra escutá-la por alguns instantes, estabelece-se algo como um 

vínculo de obrigação mútua.” (GOFFMAN apud MORTENSEN, 1980, p.169). A 

interação também pode ser estabelecida por meio da troca de olhares. Conforme Corraze 

(1980),  

a orientação dos olhos para o corpo de um indivíduo demonstra uma procura 

de informação e, por outro lado, em virtude da importância das mensagens 

faciais, tem se grande proveito em fixar o rosto do outro. Finalmente fitar os 

olhos de alguém pode ser um indício muito significativo de que desejamos 

atrair sua atenção para nós. (CORRAZE, 1980, p.78). 

 

Ainda segundo o autor, quando percebemos que alguém nos dirige o olhar, nossa 

vigilância aumentará. O caso contrário também é verdadeiro, quando o movimento é 

desviado a impressão passada é de desinteresse no ato comunicacional. Porém, essa 

maneira de interação precisa de outros elementos e de um contexto para ser 

compreendida, mesmo que seja uma relação social ela possui sua singularidade. “A 

percepção do olhar do outro suscita uma reação muito geral que não estabelece um 

juízo prematuro sobre as reações específicas que se poderão seguir e que serão função 

do contexto, ou seja, dos outros sinais emitidos por quem olha.” (CORRAZE, 

1980,p.79)  

No Jornal do Almoço tem-se como exemplo a interação por meio de contato facial 

dos apresentadores Celso Duarte e Michele Dias no telejornal apresentado dia 08 de 

setembro de 2010, como demonstra a figura 36 (p.71). 
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             FIGURA 36 :  Michele e Celso interagindo 

            

Como a apresentação é composta por duas pessoas é necessário que ambas se 

mantenham engajadas na troca comunicativa, caso contrário não se concretizará essa 

interação. Esse fato é denominado por Goffman apud Mortensen (1980) como uma 

reunião “plenamente dirigida”, (grifos do autor) o que é diferente quando há participação 

de mais de dois participantes, pois “pode haver indivíduos oficialmente presentes na 

situação, que se encontram oficialmente excluídos do contato e, portanto, sem dele 

participarem. Esses participantes não empenhados transformam a circunstância em uma 

reunião parcialmente dirigida.” (GOFFMAN apud MORTENSEN, 1980, p.161, grifos 

do autor). 

 A questão do espaço físico entre os apresentadores também influencia na maneira 

como essa interação acontecerá. A distância em que os componentes da bancada estão 

colocados se mostra o suficiente para passar aos telespectadores uma noção de 

espontaneidade e de “se estar a vontade” na situação comunicacional. Isso se confirma 

com o conceito de Goffman ao afirmar que: 

 

Um grupo de indivíduos obrigados a se sentarem a uma boa distância um dos 

outros devido à disposição dos móveis encontrarão dificuldades em manter 

uma conversa informal; os que se agrupam a menos de um metro de distância 

uns dos outros terão problemas em se falarem diretamente, podendo se 

manifestar inclinando-se para trás a fim de compensar a proximidade 

(GOFFMAN apud MORTENSEN, 1980, P.164). 

 

                                           
Na figura 37 (p.72), percebe-se que a distância entre os apresentadores torna 

possíveis os movimentos corporais. Os dois apresentadores estavam com o corpo 

levemente voltado, não completamente, um em direção ao outro. Isso porque há 

implicitamente um terceiro elemento envolvido no discurso que é o telespectador. Há 

então uma mescla de troca de olhares e postura corporal ora em direção a câmera e ora 
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ao outro componente da bancada, como nos mostrou a figura 36 (p.61) e nos mostra a 

Figura 37 (p.72). 

                       

                                 

         FIGURA 37: posição corporal voltada ao telespectador 

 

Corraze (1980) ressalta dimensões posturais básicas referidas por Scheflen. 

Uma delas está relacionada aos comportamentos que remetem à inclusão ou exclusão e 

faz referência à delimitação do “espaço de atividade dos interlocutores e o acesso ao 

grupo que eles integram.” (SCHEFLEN apud CORRAZE, 1980, p.98), ou seja, é 

responsável em permitir ou não a presença de algum indivíduo na interação.  O fato dos 

apresentadores olharem ora para o outro, ora para o telespectador se deve também a 

posição paralela que ocupam na bancada, pois, “a orientação em paralelo implica que 

dois indivíduos se voltem para um terceiro com quem mantém um intercâmbio.” 

(CORRAZE,1980 p.98).  

O telejornal parece buscar dessa forma uma relação com quem está do outro 

lado da tela, mesmo que este não se envolva diretamente no ato comunicacional. O 

telespectador passa a se sentir parte do processo pelo fato dos apresentadores se 

dirigirem posturalmente e verbalmente a ele. Conforme Scheflin (1980), a orientação 

corporal quando o contato é composto por dois indivíduos pode ser feita de duas 

maneiras: “colocar-se frente a frente (estrutura por nós denominada vis-á-vis) ou se 

sentar lado a lado, olhando para a mesma direção e voltados, em tácito acordo, para 

algum terceiro indivíduo, tarefa ou objeto (relação doravante denominada paralelismo)” 

(SCHEFLIN apud MORTENSEN, 1980, p.338). No caso o telespectador pode ser 

considerado o terceiro indivíduo. Assim os apresentadores, passam a cumprir dois 

papéis: 
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[...] o de fonte do dizer e o de locutor enquanto-pessoa. Ele apresenta 

características gestuais, de entonação, de ênfase em torno de palavras-chaves 

do seu texto que estabelece uma relação direta com o telespectador,que pode 

ser de empatia, de credibilidade ou até de descrença com o conteúdo da sua 

fala.A presença ao vivo, neste sentido, é sempre performática, ao contrário de 

uma voz em off,que tende a ser mais neutra, menos incisiva, menos marcante. 

(MOTA, 2009, p.5) 

 

 O contato facial durante a apresentação, junto com as outras formas de interação, 

sejam verbais ou não-verbais, contribui para a mudança no contrato de leitura 

estabelecido com os telespectadores do Jornal do Almoço de Santa Maria.  

.  
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho de final de graduação perpassou os momentos destinados 

especificamente a sua elaboração na grade curricular. A pesquisa foi sendo construída, de 

alguma forma, durante todos os quatro anos de graduação. Isso porque, nesse percurso 

todas as disciplinas, sejam teóricas ou práticas, suscitaram reflexões, possibilitaram o 

amadurecimento de ideias e a ampliação de pontos de vista.    

Já no início da elaboração dessa pesquisa, a análise estava voltada ao estudo do 

modo de apresentação do Jornal do Almoço de Porto Alegre. Porém, percebendo que 

estava mudando a maneira que os integrantes da bancada conduziam o JA em Santa 

Maria, optamos por transferir o foco de pesquisa para essa Praça do interior.  Por uma 

questão de delimitação optamos por trabalhar com a interação dos apresentadores entre si 

e destes com os telespectadores. Isso porque, as características de um telejornal dinâmico, 

descontraído e mais informal que já existia em Porto Alegre se estenderam a Santa Maria.  

Os telespectadores passaram a ser interpelados por meio de determinadas expressões que 

os fazem sentir parte, mesmo que indiretamente do ato comunicacional.  

 O programa é apresentado de Porto Alegre com transmissão para o estado e 

possui blocos destinados para as Praças do interior levar informações locais e regionais 

para as suas áreas de abrangência. Considerando o programa como um todo, percebemos 

algumas diferenças no modo de apresentação. Em outubro de 2009, por exemplo, na 

capital o JA possuía mais interação entre os apresentadores e o telejornal parecia mais 

informal. Já em Santa Maria, o programa parecia mais “lido” à medida que os 

apresentadores se mantinham mais ligados ao teleprompter e as expressões que remetem 

a algum comentário eram pouco utilizadas.  

  Na análise de abril de 2010, o modo de apresentação do telejornal em Santa 

Maria mostrou características diferentes. Os integrantes da bancada passaram a interagir 

mais entre eles e a utilizar expressões que pareciam se dirigir de forma mais direta ao 

telespectador, cativando a atenção de quem assistia. Com o transcorrer desse período, 

observou que as mudanças no programa aconteciam de forma gradual, tanto que no 

período analisado em setembro de 2010, a interação dos apresentadores entre si e destes 

com os telespectadores passou a ser mais intensificada ainda. Além disso, o programa 

passou a ser apresentado de pé. Esse fato passa a impressão de uma maior proximidade 

com o público já que, a bancada parecia ser uma barreira entre emissor e receptor. Agora 
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o apresentador e o telespectador parecem estar em relação direta, como se um estivesse 

frente a frente com o outro.  

 Com uma maior interação, começaram a serem utilizadas mais pistas de passagem 

entre os apresentadores e também um maior contato facial entre ambos.  Além disso, 

começaram a ser utilizadas marcas que reafirmam a proposta do telejornal com o público, 

como: “A partir de agora a sua vida está aqui na TV” ou também “Nós temos uma 

cardápio repleto de atrações para você almoçar bem informado”.   

O objetivo deste trabalho foi gerar reflexões sobre esse novo modo de 

apresentação por telejornal. Para isso foram realizadas comparações de algumas das 

mudanças ocorridas no decorrer do período de estudo. A metodologia utilizada 

possibilitou deixar abertos caminhos para novos trabalhos relacionados ao assunto já que 

não visamos aqui encerrar a pesquisa ao gerar conclusões definitivas.  Além disso, 

consideramos essa uma pesquisa realizada em um período de transição, já que, após o 

período analisado, o JA teve mais mudanças no modo de apresentação que passou a ser 

realizada direto da Redação integrada da RBS TV Santa Maria e do Jornal Diário de 

Santa Maria.   

As reflexões são resultado da busca de referências bibliográficas que viessem a 

sustentar essas ideias desenvolvidas. Assim, esse aporte partiu de autores como Erving 

Goffman, David Mortensen, Fausto Neto, Eliseo Verón, Adair Peruzzolo, Olga Curado, 

Heródoto Barbeiro e Elisabeth Duarte.  
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