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“Tente uma, duas, três e se possível tente a quarta. A quinta e quantas 

vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A 

persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a 

maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz”. (Bill Gates) 
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RESUMO 

O estudo se insere nas discussões sobre como as estratégias discursivas podem configurar 

diferentes modos de endereçamento de telejornais.  Neste sentido, investigam-se os contratos 

de leitura dos três telejornais do grupo RBS, a saber, Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço 

e RBS Notícias. Este percurso é percorrido para responder a seguinte problemática de 

trabalho: De que forma, os telejornais da RBS TV apresentam suas notícias? E, decorrente 

destes modos de endereçamento, quais são os contratos de leitura que estabelecem? O intuito 

do trabalho é compreender os modos como os telejornais do Grupo RBS, Bom Dia Rio 

Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias constroem, através de estratégias, seus contratos 

leitura. Por meio de processo observacional e metodologias qualitativas, foram mapeadas 

estratégias discursivas, produzidas por esses telejornais. Trata-se de um estudo comparativo, 

que baseou-se em autores como Charaudeau, Vizeu, Curado, Rezende, Carvalho, Duarte, 

entre outros.  

Palavras-chave: telejornal; modos de endereçamento; contratos de leitura. 

ABSTRACT 

The study insert itself in the discussions about how the discursive strategies may configure 

different ways of addressing the tv news. In this sense, the reading contracts of three tv news 

of the rbs group are investigated. They are: Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço and RBS 

Notícias. This trajectory is made to answer the following question: in which way the RBS TV 

News presents their news? And according to this different ways of addressing thsese news, 

what are the reading contracts established? The purpose of this work is understanding the 

ways of how the Grupo RBS tv news build, through strategies, their reading contracts. 

Through an observing process and qualitative methodologies, the discursive strategies 

produced by this tv news were mapped. It is a comparative study based in authors as 

Charaudeau, Vizeu, Curado, Rezende, Carvalho, Duarte, and others. 

Keywords: tv news; ways of addressing; reading contracts. 
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INTRODUÇÃO 

 

A paixão pelo jornalismo, mais especificamente a televisão, foi motivadora para a 

escolha do tema deste Trabalho Final de Graduação. Isto posto, a proposta deste trabalho é 

refletir sobre os modos de endereçamento e contratos de leitura dos telejornais, Bom Dia Rio 

Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias, do Grupo RBS. Este estudo comparativo das 

estratégias de enunciação surgiu, então, do gosto e da admiração pelo telejornalismo aliado a 

curiosidade em identificar os vínculos existentes entre emissão/recepção de cada um destes 

telejornais a partir das ofertas linguajeiras. Nesse sentido, o presente trabalho estrutura-se a 

partir da investigação dos contratos de leitura desses telejornais, os quais levam ao 

telespectador gaúcho o que acontece no Estado. Para tanto, propõe-se um estudo comparativo 

das estratégias de enunciação do jornalismo televisivo do Grupo RBS. 

O trabalho tem como eixo norteador a seguinte questão: De que forma, de que 

maneira, os telejornais da RBS TV apresentam suas notícias? E, decorrente destes modos de 

endereçamento, quais são os contratos de leitura que estabelecem? A partir desta questão, 

pergunta-se, comparativamente, quais as estratégias discursivas que diferenciam o Bom Dia 

Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS notícias?  

Dessa problemática que norteia a pesquisa, determinou-se como objetivos: mapear as 

diferentes formas de endereçamento; analisar as estratégias e comparar os modos de 

endereçamento dos telejornais para estabelecer diferentes contratos de leitura. Este objeto de 

pesquisa contribui no conhecimento aprofundado de normas e técnicas telejornalísticas, além 

de conhecer as regras de como é feito jornalismo na RBS TV, principalmente nos programas 

Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias. 

Os telejornais analisados foram escolhidos por a RBS TV ser a maior emissora de 

televisão do Estado e por retratar o cotidiano dos gaúchos. 

  O trabalho estruturou-se a partir dos seguintes capítulos: Na introdução apresenta-se 

a proposta do estudo, o motivo da escolha do tema, seguido da problematização, objetivos e 

importância da pesquisa. No capítulo dois, construiu-se a fundamentação teórica, o qual 

aborda o conceito e as práticas simbólicas de telejornalismo, a partir dos autores Duarte 

(2004), Charaudeau (2007), Curado (2002), Vizeu (2003), dentre outros. O capítulo segue 

ainda com o estudo dos modos de endereçamento e contratos de leitura. O terceiro capítulo é 

destinado à metodologia, onde se faz um estudo do percurso metodológico e a análise dos 
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objetos de pesquisas que são os telejornais. Já o quarto capítulo é reservado para a discussão 

dos resultados dados, onde é analisado separadamente, as temáticas, os cenários e os âncoras 

de cada telejornal do Grupo RBS e por fim, o resultado da análise geral dos contratos. 

Esse conjunto de dados foi determinante para os encaminhamentos finais da pesquisa 

quando se estabelece os diferentes contratos de leitura de cada dispositivo midiático. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: DOS CONCEITOS AS PRÁTICAS 

SOCIAIS E SIMBÓLICAS 

2.1 O telejornal 

 

 Este capítulo abordará inicialmente os conceitos de telejornalismo, tendo como base 

alguns autores. Após este estudo, o capítulo segue a seguinte ordem de pesquisa: Modos de 

Endereçamento, Operadores do Modo de Endereçamento e Contratos de Leitura O 

telejornalismo é uma prática profissional do jornalismo aplicada à televisão com o poder não 

apenas de falar, mas também de mostrar.  Pode-se dizer que o telejornal é um recorte do 

mundo, no qual a notícia é mostrada em pequenas porções, durante uma unidade de tempo, 

quase sempre limitada. Produzidos a partir de centros de produção, os telejornais são 

coordenados por enunciador e/ou enunciadores chamados de âncoras e/ou apresentadores. 

Eles têm como coadjuvantes da notícia repórteres e comentaristas que ajudam a levar a 

informação ao telespectador, com o intuito de transmitir com credibilidade a informação.  

 Construído através de rotinas, o telejornal apresenta um formato padrão de estrutura, 

mesmo que as notícias variam, dando dinâmica, originalidade, atualidade e credibilidade às 

informações. A notícia no telejornalismo é fragmentada, estruturada em blocos, no qual cada 

bloco contém diversos fragmentos textuais. 

 

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 s transformam em notícia (DUARTE, 2004, 

p.108). 

 

 Dessa forma, para que as informações de origem estadual, nacional e também 

internacional chegam até um produto final, é preciso selecionar as apurações a serem 

veiculadas, bem como a forma de estruturação do material informativo, sendo ele uma 

simples matéria ou uma reportagem. Cabe lembrar que além de determinar o grau de 

noticiabilidade dessas informações, a televisão também manifesta seus interesses 

institucionais. Assim como no jornalismo impresso e no radiojornalismo, a notícia de TV 

apresenta maneiras específicas de transmitir os fatos e conquistar a atenção do receptor. 

 Nestes diferentes modos de apresentar as notícias Charaudeau (2007) salienta que o 

telejornalismo pode ter três funções: a de designar, a figuração e visualização. A função de 
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designar, segundo o autor, consiste em mostrar diretamente ao mundo, através da notícia, a 

realidade mundial; a figuração, fala a respeito de reconstituição dos fatos. Pode-se dizer que 

seria uma espécie de simulação dos acontecimentos reais. A simulação é muito utilizada em 

casos, nos quais o emissor quer mostrar com detalhes ao receptor o produto, fazendo o 

telespectador usar a imaginação e outra função, não menos importante, é a visualização, que 

consiste através de representações gráficas ou imagens virtuais, apresentar uma organização 

não visível a olho nu. Claro que todas essas funções são postas dentro do trabalho 

telejornalistico, tentando sempre obedecer umas das regras de jornalismo televisivo, que é o 

tempo. 

 No telejornalismo se trabalha muito com a questão temporal, na qual as notícias 

devem ser produzidas dentro de um espaço de tempo muito limitado, mas graças ao uso das 

imagens, a relação texto – imagem se complementa, deixando a notícia organizada e coesa. 

 
Assim, a instância midiática televisual está numa posição de pivô duplamente 

orientada: referencial, quando olha para o mundo exterior que ela mostra, relata e 

comenta, e de contato, quando olha o telespectador que ela procura interessar e 

emocionar, que ela solicita e interpela (CHARAUDEAU, 2007, p. 223). 

 

 Isso significa dizer que no telejornalismo, texto e imagem são totalmente dependentes 

um do outro. Mas não é só na notícia que essa ligação é indispensável. Para anunciar o fato, a 

relação imagem e texto também permanecem. Para Traquina (2000), ouve-se o fato, a voz; vê-

se o rosto, o corpo e a postura da pessoa que fala. Isso significa que a presença do espetáculo 

no telejornalismo tem o poder de atrair a atenção do público e da opinião pública. Por isso a 

forma de apresentar a notícia, deve ser de maneira na qual o telespectador fique preso a ela de 

modo a entendê-la. O texto televisivo não é concebido para ser compreendido de uma só vez, 

mas para ser absorvido quando visto na sua totalidade. As narrativas e os sons ajudam na 

compreensão do conjunto do texto. O texto telejornalístico é feito para que seja entendível por 

todas as classes sociais. 

 Muitos telespectadores têm o telejornal como o único meio de comunicação, devido à 

rotina diária de vida. Segundo Vizeu (2003), os telejornais têm um espaço significativo na 

vida das pessoas. 

Para a maioria das pessoas, os telejornais são a primeira informação que elas 

recebem do mundo que as cerca: como está a política econômica do governo, o 

desempenho do Congresso Nacional, a vida dos artistas, o cotidiano do homem 

comum, entre outras coisas (VIZEU, 2003, p. 6). 
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Nesse sentido, a relação do público com os telejornais iniciou em 1952.  “Imagens do 

Dia” foi o primeiro telejornal brasileiro apresentado por Ruy Resende, através da TV Tupi, 

Canal 6 de São Paulo. Em 1969, a TV Globo estreou sua programação telejornalística através 

do noticiário Jornal Nacional, programa diário que transmite até hoje aos telespectadores fatos 

nacionais e internacionais. Sua primeira edição, em setembro do mesmo ano, foi transmitida 

ao vivo para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e 

Porto Alegre. Hoje o JN continua sendo transmitido ao vivo com abrangência nacional e 

internacional. 

 Desde que iniciou sua transmissão, o telejornal permanece com o teor informativo, no 

qual os principais fatos do dia e de interesse público são levados ao ar para que o 

telespectador fique informado do que acontece no mundo ou na sua rua. Para que a notícia 

chegue até o receptor, uma equipe composta por técnicos e profissionais trabalham junto 

diariamente: Da apuração feita pelo repórter até a edição e o momento em que o programa vai 

ao ar há uma complementaridade de rotinas produtivas. 

 
O que vai ao ar acontece porque várias pessoas trabalham juntas e não apenas por 

obra e graça de algum super-homem, que, na TV nasceu morto. O mais talentoso 
dos repórteres, editores, pauteiros, cinegrafistas não põe sozinho uma boa 

reportagem no ar (CURADO, 2002, p.23). 

 

 E é através dessa complementaridade que o telejornal começa a ganhar 

estruturalmente uma forma.  O jornalismo de TV é constituído por elementos básicos, os 

quais fazem parte deste estilo de transmissão da notícia televisiva. A produção do telejornal 

começa pelo espelho, o qual tem como função de refletir de forma sucinta a edição do 

telejornal que se espera levar ao ar.  

Segundo Curado (2002), o espelho é a sequência em que se apresentam as informações 

do telejornal, já o script é uma espécie de roteiro do programa, um conjunto de textos 

elaborados pelos editores pela ordem de exibição de cada matéria. Os textos são redigidos em 

laudas. Curado (2002) diz que é importante o apresentador ter em mãos o script, pois caso 

alguma falha técnica ocorrer o papel serve de apoio ao âncora.  

 O conteúdo do telejornal é dividido por blocos, separados por intervalos comerciais. 

O primeiro bloco, aquele que abre o programa, inicia pela escalada, que segundo Rezende 

(2000), compõe das manchetes, principais notícias do telejornal.  O autor explica ainda que a 

escalda tem por função “despertar e manter a atenção e o interesse do telespectador do início 

ao final do noticiário”. (Rezende, 2000, p.147). 
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 Assim, ao dispor as diferentes notícias, os jornais televisivos atendem a determinadas 

lógicas e estratégias para prender o telespectador. Todavia, aquelas informações mais 

pertinentes são apresentadas no último bloco do telejornal. Até então, os apresentadores 

realizam chamadas com fragmentos do que vai ser exibido no próximo bloco.  

 
Para que um acontecimento seja alcançado ao status de noticiável, ele deve 

responder a certos requisitos, que dizem respeito à novidade, como vistas a criar 

efeitos de surpresa, de choque; à atualidade, pois as notícias lutam contra o tempo; à 

credibilidade, na tentativa de produzirem efeitos de verdade, confiabilidade 
(DUARTE, 2004, p. 109). 

 

 Assim, vários outros recursos técnicos de um telejornal, são utilizados para manter a 

atenção do receptor, como a escalada. Este elemento, fundamental em um jornal televisivo, 

pode conter o teaser, que de acordo com Rezende (2000), são intervenções de um repórter, 

através de um texto curto que prende a curiosidade do telespectador. O teaser é acompanhado 

geralmente de vinhetas como “a seguir”, “veja no próximo bloco”. Essas vinhetas também 

podem ser nomeadas por passagens de bloco ou chamadas.  

Também muito usado nas noticias televisivas são as notas. As notas são textos curtos, 

lidas pelo locutor.  Elas se dividem em Notas Simples, as quais podem ser definidas segundo 

Rezende (2000) como matérias curtas sobre fatos acontecidos ou que irão acontecer, sem a 

sobreposição de imagens. Já a Nota Coberta, é bastante semelhante às notas simples, mas 

com incidências de imagens.  

 

Nota é o relato mais sintético e objetivo de um fato, que, no telejornalismo, pode 

assumir duas formas, a nota simples, formada apenas pelo texto falado lido pelo 

apresentador, sem imagens e a nota coberta, com imagens do acontecimento e 

narração em off do apresentador ( REZENDE, 2000, p.157). 

  

 Têm ainda a Nota Pé, que pode ser compreendida a um texto complementar à 

reportagem. O telejornal é composto também por standup, ou passagem; momento onde o 

repórter entra em cena levando informações ao vivo ou gravadas ao telespectador; 

reportagem, que segundo Rezende (2000), é a matéria que fornece um relato ampliado do 

acontecimento. A matéria tem as mesmas características de uma reportagem, porém é menor. 

Ambos os formatos de notícia, são de cunho informativo, diferenciados pelo tamanho. 

Geralmente a reportagem ocupa mais tempo que uma matéria. 

  Este trabalho de organização e apresentação do telejornal, entretanto, sofreu 

transformações com o decorrer dos anos. As reportagens, antes mais estáticas, os âncoras 
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mais sisudos deram lugar, hoje a relatos permeados de emoções e âncoras que interagem com 

receptores.  

 Segundo Filho (2009), o telejornalismo foi no seu início uma espécie de leitura 

televisionada de notícias da imprensa. Como no cinema, apresentador de um telejornal não 

passava de um narrador, com uma voz de fundo, ilustrando as imagens. Essas características, 

as quais deixavam os telejornais mais estáticos, foram perdendo espaço pela 

espetacularização, entretenimento e infoterimento.  

 Só que antes dessas características, as quais deixam o telejornal mais dinâmico, o 

telejornalismo brasileiro manteve-se por muitos anos a maneira direta de apresentação da 

notícia. Não é por acaso que cada vez mais, programas interativos estão conquistando espaços 

na televisão brasileira. Os telejornais começam lentamente a aderir esse formato, com 

intenção de conquistar a atenção do telespectador. A notícia passou a ficar mais próxima do 

receptor, devido à maneira como ela é apresentada. Para Filho (2009), o noticiário deve: 

 
O telejornal tem de provocar emoções, sensibilizar os telespectadores: As cenas 

filmadas devem transmitir a dor, a desolação, a tristeza; mas também imagens de 

trabalho, solidariedade, luta, nada é proibido. Quer dizer, proibidas são as imagens 

monótonas, sem vidas, paradas e assentadas (FILHO, 2009, p.84). 

 

 Isso significa que a maneira como o apresentador transmite a notícia tem o objetivo de 

deixá-lo mais próximo do receptor. Nessa perspectiva, a televisão muitas vezes encarrega-se 

de construir momentos em que o receptor possa sentir-se junto do interlocutor, pelos simples 

fato de “ver TV”. O telejornal transmite muito mais que fatos, mas também emoção ao 

publico, sempre mantendo a notícia como base. Por isso, para entender um telejornal, é 

preciso investigar seus modos de endereçamento. 

2.2 Modos de endereçamento 

 

 Os modos de endereçamentos surgiram a partir da análise fílmica. Nos programas 

telejornalísticos os modos de endereçamento estão relacionados... 

 
aquilo que é característico das formas práticas e comunicativas específicas de um 

programa, diz respeito ao modo como um programa específico tenta estabelecer uma 

forma particular de relação com sua audiência (GOMES, 2011, p. 33). 

 

 Nesse sentido, no programa televisivo, os textos verbais são elaborados conforme o 

público alvo, mantendo assim uma característica própria do programa. Cada telejornal utiliza 



16 
 

maneiras diferentes de direcionar as notícias ao telespectador, mesmo que o conteúdo seja o 

mesmo. São as enunciações jornalísticas, através das operações discursivas que remetem 

distintos modos de endereçamento. 

          O horário de exibição do jornal televisivo também está relacionado ao modo na qual o 

programa cria vínculos com determinado público. Segundo Duarte (2004) a apresentação de 

um telejornal interfere não apenas na configuração de seu público telespectador, mas à 

configuração dos acontecimentos do mundo que ali são retratados pelos jornalistas. 

 Para que um programa seja direcionado a um determinado público, utiliza-se fatores 

como: contexto textual, contexto social e os constrangimentos tecnológicos. Eles auxiliam o 

endereçado a se identificar com os programas. Com isso podemos dizer que o modo de 

endereçamento é o perfil editorial de um telejornal. 

 Ao produzir um texto para se comunicar, o ser humano utiliza a linguagem verbal, a 

qual seja de fácil entendimento. É assim no telejornalismo. Os modos de dizer, mostrar, 

interagir e seduzir o público fazem parte dos noticiários televisivos diários. 

 As diferentes enunciações abrem espaço para o enunciador enviar ao destinatário 

formas para avaliar as informações. Segundo Pinto (2002), o enunciador representa, 

categoriza, classifica, caracteriza, quantifica, hierarquiza, informa e dá créditos à informação. 

 
Assim, no contexto situacional imediato, o enunciador apresenta-se como detentor 

do saber e do poder, mas, conhecendo a fragilidade desta posição, pois sua 

sobrevivência depende do comportamento, procura seduzi-lo, em mais uma versão 

da velha máxima mercantilista de que o ciente tem sempre razão (PINTO, 2002, p. 

82). 

 

 A partir dessa reflexão, podemos dizer que o formato de um telejornal identifica a 

forma e o tipo de produção do produto.  Contudo ressalta Duarte (2010): 

 
O formato é a forma de realização dos subgêneros, na medida em que pode até 

mesmo reunir e combinar vários subgêneros em um único programa. Em verdade, o 

formato é o processo pelo qual passa um produto televisual, desde sua concepção até 

sua realização (DUARTE, 2010, p. 240). 

 

 O estudo dessa autora vem de encontro do que costumamos presenciar cotidianamente 

nos telejornais brasileiros. Cada um com seu estilo próprio de produção e apresentação da 

notícia.  Assim, os modos de endereçamento mostram como determinado telejornal se 

relaciona com sua audiência a partir da construção de estilo de cada programa, o que 

identifica e diferencia dos demais noticiários de televisão. 
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        Os telejornais utilizam várias estratégias para criar uma identidade e se endereçar a 

determinado público, bem como a utilização de recursos de filmagem, inovação de edição, 

montagem de imagens e de som, além de elementos verbais, empregados pelos programas 

jornalísticos. Além desses recursos, os telejornais utilizam outras técnicas para se direcionar 

ao telespectador, bem como: 

 

A gravação ao vivo, as simulações, bem como infográficos, mapas do tempo, 

vinhetas, telões e cenários virtuais formam um conjunto de recursos que, apara além 

de credibilidade, dão agilidade e ajudam a construir a identidade dos programas e 

das emissoras. (GOMES, 2011, p.37). 
 

 Com isso, cada telejornal cria seu perfil, a partir do público direcionado, conquistando 

audiência, credibilidade e familiarizando o receptor. Ao fazer isso, ele configura a sua linha 

editorial e seu contrato de leitura. 

 

 

2.2.1 Operadores do modo de endereçamento 

 

Os operadores de análise de modo de endereçamento podem ser divididos em: 

mediador, contexto comunicativo, pacto sobre o papel do jornalismo e organização temática. 

Esta classificação é proposta por Gomes (2011) que explica como agem estes operadores. No 

seu entender, os operadores de endereçamento servem para favorecer a articulação dos 

elementos semióticos aos elementos discursivos comunicacionais. É através desses 

operadores que podemos acessar o modo de endereçamento de um programa específico. 

 Segundo Gomes (2011), “os operadores são “lugares” para onde o analista deve olhar 

não o fim último do esforço analítico”. A partir dessa reflexão, esclarecemos as características 

e ações destes operadores: 

 

MEDIADOR 
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Todo e qualquer jornal televisivo conta com mediadores, os quais são conhecidos 

como âncoras, correspondentes, reportes e comentaristas para a transmissão da notícia.  

Apesar de um telejornal ter vários mediadores, sem dúvida o âncora ou apresentador, é a 

figura central do programa, pois é ele quem constrói a ligação entre o receptor.  Todavia, cada 

um dos mediadores estabelece um vínculo familiar com o telespectador, através da veiculação 

diária da notícia.  

Contudo, pode-se comparar o apresentador da notícia, com papel de ator. Os atores 

utilizam no teatro a performance para expressar algum recurso descritivo, através do corpo, e 

o  âncora utiliza a ação verbal  com fim de adotar como ferramenta estratégias narrativas e 

argumentativas para desenvolver um vínculo entre emissor e telespectador. 

 

 

O CONTEXTO COMUNICATIVO 

 

Este operador, segundo Gomes (2011), refere-se ao contexto de comunicação em que 

o programa telejornalístico atua. Este contexto compreende as circunstâncias espaciais e 

temporais do processo comunicativo entendendo ainda o emissor quanto o receptor do 

programa televisivo. É neste caso que podemos entender os modos como os emissores se 

apresentam, como representam seus receptores e como situam  uns e outros em uma situação 

comunicativa. 

Atualmente os telejornais utilizam esses contextos verbais comunicativos para não 

perder a audiência do telespectador. Alguns âncoras utilizam chamadas variadas como “para o 

amigo que está chegando em casa agora”, “credibilidade, agilidade  e dinamismo é o que 

queremos trazer para você”, ou até mesmo, buscam implicitamente no cenário e também na 

postura do apresentador, técnicas para deixar o receptor mais próximo de quem apresenta a 

notícia. A RBS, por exemplo, utiliza alguns princípios verbais como “Fique com a gente, a 

partir de agora sua vida está aqui, na TV”, tudo para fazer com que o telespectador possa 

sentir que está fazendo parte daquelas histórias contadas no programa. 

 

PACTO SOBRE O PAPEL DO JORNALISMO 
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Quem é jornalista e trabalha em meios de comunicação como o rádio, jornal e 

televisão sabe o quanto o receptor acredita naquilo em que o profissional de comunicação diz. 

Acredita tanto que mesmo quando alguma informação é divulgada errada, o receptor insiste 

em acreditar naquilo que ouviu ou leu, dizendo: “mas eu ouvi no rádio, ele disse”.  

Esse poder de credibilidade do jornalismo foi conquistado através de vários elementos 

utilizados para a divulgação dos fatos, utilizando vários recursos técnicos a serviço do 

jornalismo. O modo como os mediadores da notícia exibem ao telespectador as informações é 

necessário para crias fortes componentes de credibilidade do programa e também da emissora. 

Para que seja criada essa credibilidade, além de seriedade e confiança por parte do 

profissional no momento de transmitir o fato, a exibição das redações como plano de fundo 

durante a apresentação do telejornal é outra estratégia utilizada para construir credibilidade, e 

ao mesmo tempo, aproximar o telespectador da notícia anunciada. 

 É necessário ainda que os telejornais tenham transmissões ao vivo para que seja 

buscado o reconhecimento da autenticidade de sua cobertura por parte da audiência. 

 

ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA 

 

A organização temática implica em parte um programa televisivo. A temática pode ser 

o operador de maior importância para a análise de modo de endereçamento. No caso de 

programas esportivos, programas culturais e até mesmo programas ecológicos, cabe a cada 

um analisar a temática abordada e como se articula a outros operadores de análise. 

A temática de um programa televisivo, por sua vez, constrói proximidade geográfica 

entre emissor e receptor. O programa conquista a audiência do telespectador, a partir do 

assunto abordado e da maneira com que este tema é abordado, logo, o programa cria seu estilo 

e configura seu próprio gênero. Além de ser preocupar com a temática dos programas e tentar 

conquistar a audiência do receptor, é importante também fazer uma análise do produto 

telejornalístico. Contextualizar o programa na grade da emissora é fundamental para saber se 

aquele determinado telejornal terá a audiência que deseja, nunca esquecendo que a televisão 
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brasileira trabalha sempre com concorrência, o que faz cada emissora, ser uma “melhor” que a 

outra. 

Todavia, a contextualização não se transforma em objeto de investigação, mas deve 

nos ajudar a compreender melhor o objeto de estudo - o programa. 

 
Analisar o contexto em que um programa se insere deve significar, no esforço 
mesmo de análise, verificar como um programa específico apela, faz referência, 

convoca seu contexto. Em outros termos, quando analisamos um programa – por 

exemplo, o Linha Direta, da Rede Globo- devemos nos perguntar em que Brasil esse 

programa é possível, em que jornalismo e em que sociedade podemos  tão 

facilmente passar da factualidade à dramaturgia, em que emissora um programa 

jornalístico pode incorporar tão naturalmente o uso de atores, os enquadramentos e 

planos de telenovela, como um programa televisivo se constrói na relação, ao 

mesmo tempo, com os gêneros televisivos e com o gênero policial, ou seja, como 

convoca uma certa competência cultural dos seus receptores em relação ao gênero 

policial- no cinema, na literatura (GOMES, 2011, p. 42). 

 

Dessa perspectiva, entende-se que um programa jornalístico de televisão se relacionara 

diretamente com a sociedade através de seu contexto e é em relação a esse contexto que se 

torna importante considerar como as concepções de jornalismo se relacionam com concepções 

sobre a sociedade e a cultura de quem assiste TV. Nesse sentido, ressaltamos que os modos de 

endereçamento criam vínculos entre emissor e receptor, chamado de contratos de leitura. 

2.3 Contratos de leitura e enunciação jornalística 

 

Entende-se que contratos de leitura são vínculos que se formam entre emissor e 

receptor a partir de modos de enunciação. O telespectador é moldado conforme os desejos e 

interesses de venda do produto midiático. A notícia é construída sempre pensando no público 

alvo. O jornalista, por sua vez, imagina seu destinatário, o qual possui características pré-

determinadas como nível intelectual, classe social, cultura, espaço geográfico e etc. A partir 

disso, ele acaba por delimitar o público a ser atingido. 

 Cada telejornal contém uma produção jornalística diferente do outro. Isso serve para 

que os programas possam construir vínculos entre os telespectadores e apresentadores da 

notícia. Por isso é que em uma mesma emissora de televisão existem diferentes telejornais, 

cada um com seu público formado.         

 
Podemos dizer então que os contratos de enunciação midiática são estabelecidos 

entre os meios de comunicação e o seu público consumidor/receptor. Entende-se por 

contrato, pois, a identificação, por parte dos receptores, com ótica dos fatos do 
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veículo, do programa, ou seja, do produto midiático em questão (CARVALHO, 

2004, p.126).  

 

 Contudo, podemos dizer que cada telejornal é moldado conforme o público 

direcionado. Relembramos que, alguns programas transmitem a notícia mais sisudamente e 

outros de maneira descontraída. Todo o jornalista tem por dever transmitir informação a todas 

as classes sociais, mas para isso ele precisa saber e dominar a forma como se transmite a 

informação para determinado público. Charaudeau (2007) determina que o jornalista deva 

desempenhar os seguintes papéis fundamentais para uma clara e objetiva informação: 

pesquisar - fornecer; e descrever - comentar. 

 A interação comunicativa entre emissor e destinatário começa ainda no momento em 

que a notícia é produzida. Pensando assim, o repórter no ato da apuração já deve saber o perfil 

do destinatário para que haja um entendimento entre emissor e receptor. Lembrando sempre 

que a notícia deve ser escrita de maneira que qualquer destinatário compreenda. 

A enunciação é construída partir de um ponto de vista mercadológico, onde o papel 

de fornecedor de informação não é o único exercido pelos veículos comunicacionais. 

Devido a concorrência entre as instituições midiáticas, uma tenta se diferenciar das 

demais. Para isto, usa de estratégias que atraia o público cada vez maior e uma alta 
rentabilidade, tais os recursos efetivos que trabalham com um texto mais emocional 

e sedutor, colocando em risco a credibilidade. Logo, também tem o papel de 

estimular o desejo de consumo (GHISLENI, 2011; ROCHA, 2011).  

 

 Eticamente, independentemente das formas utilizadas pelos jornalistas para atrair o 

público, o profissional deve-se colocar como fornecedor da informação, obtendo a simples 

função de mediador entre notícia e receptor. Contudo, o jornalista de televisão, assim como 

todos os outros, pode utilizar formas didáticas de transmitir os fatos. Com o tempo, os 

telejornais começaram a criar maneiras atraentes de divulgar a notícia, trabalho este que inicia 

desde a elaboração do texto jornalístico à edição das imagens.  

 Desse modo, contratos de leitura, são regras, estratégias e políticas de sentido que 

organizam e caracterizam os modos de veiculação entre emissor e receptor dos discursos 

midiáticos, constituindo o ponto de vínculo entre produtores e usuários. Para Rocha (2011), as 

estratégias de enunciação presentes no contrato de comunicação são organizadas de duas 

formas: interna e externa. 

 Os internos, os quais são os mediadores, se preocupam em compreender as maneiras 

discursivas, seus formatos de enunciação e a conduta dos envolvidos na troca comunicativa. 

Isso nada mais é do que a preocupação do jornalista em perceber como será dita a mensagem 

de maneira que o receptor possa entendê-la com clareza. Já a forma externa, prioriza a 
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enunciação, avaliando todo o processo comunicativo, isto é, desde a análise dos sujeitos até 

como a informação é organizada dentro de um telejornal. 

 Nessas instâncias, a prática comunicacional se relaciona midiaticamente à produção e 

a recepção. A produção com o duplo papel de fornecer a informação e de propulsor do desejo 

de consumir informações. A recepção tem a função de manifestar seu interesse e/ou prazer em 

consumir tais informações apresentadas pelos emissores. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

 Este trabalho estrutura-se a partir dos conceitos de pesquisa qualitativa, que se 

apresenta como uma relação dinâmica e contextual entre o pesquisador e seu objeto de estudo. 

A seguinte pesquisa é caracterizada, portanto, pela interpretação dos dados, considerando que 

há uma interação entre emissor e receptor. Para realizar esta pesquisa foi analisado duas 

edições do Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias. Para poder entender cada 

programa foi assistido detalhadamente cada edição e após isso, observado a maneira de 

apresentação e linha editorial de cada um. 

  Os autores em sua maioria compartilham a ideia de que a pesquisa qualitativa tem 

suas raízes, primeiro, na Antropologia e, segundo, na Sociologia, sendo posteriormente 

orientada para os estudos educacionais. 

Dessa forma, Bogdan apud Trivinõs (1990) aponta cinco características fundamentais à 

pesquisa qualitativa, as quais seguem citadas abaixo: 

 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave; 

 A pesquisa qualitativa é descritiva; 

 Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 

com os resultados e o produto; 

 Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; 

 O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa. 

 

            A pesquisa qualitativa tem como objetivo estudar os fenômenos que envolvem os 

seres humanos e suas relações sociais, estabelecidas em ambientes diferentes. O estudo 

caracteriza-se também como uma pesquisa exploratória descritiva, uma vez que, tem por 

finalidade observar, registrar e analisar os fatos referentes ao conteúdo descrito.  

Por pesquisa qualitativa, Oliveira (2007, p. 37), descreve como sendo “um 

processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 
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estruturação”. Neste sentido, Chizzotti (2006) salienta que a abordagem qualitativa pode ser 

entendida como: 

 

Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um 

rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito observador é 

parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-

lhes significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 
2006, p. 79). 

 

Isto posto, vale ressaltar que a presente pesquisa se destaca por ser interpretativa e 

subjetiva. Em relação à interpretação, esta alia-se a pesquisa qualitativa, tendo um caráter 

construtivo-interpretativo. Assim, a interpretação relaciona-se a um: 

 

Caráter construtivo-interpretativo do processo de produção do conhecimento, tendo 

a comunicação como espaço de produção da informação e o reconhecimento do 
singular como instância de produção de conhecimento científico. Nessa perspectiva, 

o posicionamento metodológico se apresenta como um processo dialógico orientado 

ao envolvimento ativo dos participantes da pesquisa, condição essencial para que os 

sentidos subjetivos possam emergir no processo. Assim, a metodologia parte de uma 

epistemologia da construção, e não da resposta (REY, 1997, p. 79).  

 

  

No que diz respeito a pesquisa subjetiva, esta refere-se as mais diversificadas 

ações do sujeito, nos mais variados espaços de expressão. Para Rey (2005, p. 44) o sentido 

subjetivo é “como a unidade dos aspectos simbólicos e emocionais que caracterizam as 

diversas delimitações culturais das diferentes práticas humanas em um nível subjetivo”.  

3.2 Técnicas de pesquisa: análise do discurso 

 

 A Análise do Discurso é uma ferramenta metodológica que apresenta características 

que viabilizam a observação e identificação dos elementos que compõe e dão sentido aos 

produtos midiáticos. No presente trabalho, será analisado metodologicamente os programas, 

Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS Notícias. A análise de discurso pode ser 

entendida também por uma prática e um campo da linguística e da comunicação no qual é 

especializada em analisar construções ideológicas de um determinado texto ou ação. 

 Essa análise é muito utilizada para analisar textos midiáticos, como os de televisão, 

por exemplo, e suas ideologias que os norteiam. A partir de uma construção da realidade, este 
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método tem por função a desconstrução dos enunciados e de relações sociais. Para analisar o 

objeto, é preciso “desmontá-lo” e analisa-lo suas partes, e é o que será apresentado logo mais 

em “Discussão dos resultados dados”.  

 Assim como muitas teorias, a análise de discurso foi criada a partir de três teorias 

básicas de conhecimento: linguagem, psicanálise e o marxismo. 

 A linguagem vem para facilitar a mediação entre o homem e o meio social no qual está 

inserido. A análise discursiva procura compreender a linguagem através de sentido, da 

capacidade do homem em se comunicar e der ser significante no meio social e político em que 

vive. Segundo Orlandi (2007), os estudos discursivos têm por finalidade pensar na dimensão, 

tempo e espaço das práticas humanísticas, descentrando a noção de sujeito e relativizando a 

autonomia do objeto de linguística. Para Pinto (2002), a análise de discurso é realizada através 

da interpretação desenvolvida pelo pesquisador, produzida sob outras condições de 

percepções do analista. Já para Orlandi (2007), o termo discurso tem a ideia de curso, 

percurso em movimento. Segundo a autora, essa definição se dá através da prática da 

linguagem, na qual se observa o homem falando. 

 Para que possamos construir, expressar a existência, entendimento do meio em que 

vivemos ou até mesmo do mundo, compreender a história e a sociedade, o homem utiliza-se 

da linguagem para se expressar e tornar comum sua experiência e conhecimento. Entretanto, a 

linguagem “falada” é o meio mais acessível que o ser humano pode utilizar para se 

comunicar.  

 Na análise de discurso, a linguagem não é considerada transparente. Ela possuiu um 

material simbólico significante em sua discursividade. Dessa forma, relacionando a 

linguagem com a história na produção de sentidos, os estudos trabalham a forma material, a 

qual é a forma caracterizada por criar sentidos. Os sentidos não se encontram somente nas 

palavras, nos textos, mas nas relações interpessoais. A linguagem pode ser empregada entre 

duas pessoas, de uma maneira interativa, se evidenciando a interação oral, a conversação 

coordenada através das enunciações, por isso que não podemos dizer que o discurso não 

trabalha com a linguagem em um sistema abstrato, mas fundamenta-se no desvendamento das 

maneiras de abranger os significados considerando a produção de sentidos como elemento 

fundamental de suas vidas de uma determinada sociedade, nessa perspectiva, o indivíduo é 

interpelado pelo modo que produz o discurso.  
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 Essa teoria dos campos disciplinares pode ser estudada por duas teorias: a análise de 

discurso francesa e a análise de discurso anglo-americana. Na primeira teoria, tem como 

principal características articular a linguística e a história.  Criada em 1970, a análise do 

discurso francesa destaca os textos impressos ou transcrições de textos orais, quase sempre 

procurando desvendar sentido sob um ponto de vista crítico. 

 A análise de discurso francesa procura evidenciar a relação linguagem-pensamento-

mundo como processo não unívoco. A análise de discurso visa fazer compreender como os 

objetos simbólicos produzem sentidos, analisando os próprios gestos.  Para Orlandi (2007), a 

análise de discurso não acaba na interpretação, ela avança trabalhando seus limites, seus 

mecanismos como parte do processo de significação dos sentidos. 

 Já, a análise do discurso anglo-americana, de origem na Inglaterra, incorporou 

elementos da sociologia, psicologia e da etnologia, analisando mais o empirismo e o 

consciente. Para Pinto (2002), a etnologia é uma combinação de descrição da estrutura e do 

funcionamento interno de textos com a tentativa de contextualização um tanto quanto 

limitada.  

 A análise de discurso mostra que os sujeitos estão ligados aos sentidos e que é preciso 

interpretação para a construção dos objetos simbólicos. A competência pragmática contém 

regras que permitem a um sujeito essa interpretação de um enunciado em relação a um 

contexto particular. Compreender um enunciador não é somente aludir-se à gramática, mas 

sim construir hipóteses, pensar, perceber a ideologia, relacionar os fatos com o período 

histórico e construir um contexto a partir de dados. Segundo Maingueneau (2002), todo o ato 

de enunciação é fundamentalmente assimétrico, pois a pessoa que primeiro interpreta o 

enunciado reconstrói seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido, o 

que não garante que o homem coincida o que reconstruiu com as representações do 

enunciador. 

 Toda a fala é determinada através de sentidos os quais são produzidos em certas 

condições, cabendo ao receptor, analisar e compreender os significados expressos pelo 

locutor. Para Orlandi (2005, p. 43), “as formas discursivas, por sua vez, representam no 

discurso as formações ideológicas. Desse modo os sentidos sempre são determinados 

ideologicamente. Tudo o que dizemos tem, pois, um traço ideológico com relação a outros 

traços ideológicos”.  
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 O locutor utiliza-se a linguagem como forma de ordenar, pedir ou convencer os 

interlocutores a partir do ponto de vista sob uma determinada situação política ou até mesmo 

social. A análise de discurso não considera somente a produção de sentidos nos textos verbais, 

como também não verbais. A imagem, que vem para ajudar nos significados, é integrada 

juntamente ao texto, mantendo funções semânticas próprias. 

 

3.3 Objeto empírico 

3.3.1 Bom Dia Rio Grande 

 

                                    

                                                                                                    Imagem 1 

O Bom Dia Rio Grande teve sua primeira exibição em janeiro de 1983. Inicialmente, o 

telejornal era apresentado por Giácomo Mancini. Atualmente, o programa é apresentado por 

Carla Fachim, que atua como âncora de uma equipe formada por mais profissionais como 

Cristiane Silva e Camila Martins, as quais fazem a previsão do tempo. Eduardo Costa 

apresenta as informações do trânsito, Mauro Saraiva Júnior é o repórter que produz suas 

notícias a partir da visão de um helicóptero, ou seja, sobrevoando Porto Alegre e Região 

Metropolitana e Débora de Oliveira é a responsável pelas notícias da editoria do esporte. 

Eventualmente o telejornal tem colunistas especializados em outras temáticas, como é 

o caso de Claudio Brito, entrevistados no estúdio e outros repórteres do interior do Estado que 

são chamados ao vivo quando a informação exige. 
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O Bom Dia, como é chamado pelos gaúchos, vai ao ar de segunda à sexta-feira, tem 

duração de uma hora, pois começa a partir das 6h30min e encerra às 7h30min, quando inicia-

se o Bom dia Brasil. 

Trata-se de uma linha editorial de informações que mesclam notícias culturais, 

esportivas, políticas e policias dentro de um contexto de humor, com a inserção de 

personagens criados como é o caso do Galo Bendito.   

3.3.2 Jornal do Almoço 

 

                                   

                                                                                                     Imagem 2 

O Jornal do Almoço é o mais antigo telejornal da RBS TV. Sua primeira edição foi ao 

ar em seis de março de 1976, tendo como apresentadora Tânia Carvalho. O programa tinha 

duas horas de duração, no qual eram distribuídas em quadros de comentários, notícias e 

esportes. Nos anos 80, o Jornal do Almoço introduziu uma bancada onde todos os 

apresentadores sentavam juntos e de uma forma descontraída conversavam entre si, 

informando, brincando, criando estilos e rivalidades entre os componentes. Como exemplo 

emblemático desta fase, pode-se citar o colunista Paulo Santana e seu amor pelo Grêmio e o 

colunista social Roberto Gigante, com sua paixão pelo Internacional. 

O JA foi evoluindo, mas sempre mantendo a forma descontraída e o jeito informal de 

transmitir as informações. Atualmente, o programa reúne, em 45 minutos, assuntos tão 

diversos como cultura, variedades, noticiário factual, musicais, entrevistas ao vivo e 

comentários.  O telejornal inicia às 11h50min, com dois blocos locais de cidades do interior e 
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depois com as notícias do Estado, ancorado por Cristina Ranzolin. Como comentarista do JA, 

Lazier Martins que opina sobre politica, economia e sobre a principal reportagem do 

programa. Faz parte ainda da estrutura do JA, Camila Martins, com a previsão do tempo.  

3.3.3 RBS Notícias 

 

                                     

                                                                                                      Imagem 3 

O RBS Notícias divulga os principais assuntos do dia. O telejornal inicia com as 

principais manchetes apresentadas pelos âncoras para todo o Rio Grande do Sul.  O RBS 

Notícias é um telejornal diário que vai ao ar de segunda à sábado  a partir das 19h15min  

tendo aproximadamente 15 minutos de duração. 

 De maneira formal, o programa aborda os fatos do dia, política, economia, consumo, 

serviço, esporte, polícia, até comportamento e cultura. O objetivo é fazer um resumo do que 

acontece de mais importante em todo o Estado e aprofundar os assuntos mais complexos. A 

proposta do programa é retratar os problemas que mais afligem a população gaúcha, mostrar 

dramas que se arrastam sem solução por parte do poder público, assim como cobrar essas 

soluções. Apresentado por Elói Zorzetto e Daniela Ungareti, o RBS Notícias conta com uma 

equipe de reportagem que leva diariamente os principais fatos do dia. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADO DOS DADOS 

4.1 Das temáticas 

 

Nesta categoria busca-se identificar através das temáticas dos três telejornais, o modo 

como são construídas as reportagens identificando operações discursivas. Os telejornais 

seguem uma linha editorial padronizada no qual cada programa tem seu estilo próprio de 

apresentar a notícia. 

4.1.1 Bom Dia Rio Grande 

 

     Foram analisadas duas edições do Bom Dia Rio Grande, de 27 e 28 de agosto de 2012. 

As temáticas abordadas no dia 27 foram: “Iluminação pública de Porto Alegre”, “Sinusite”, 

“Pessoas especiais” e “Expointer em Esteio”. 

O trabalho de leitura apontou, no dia 27, para seguintes marcas discursivas: as 

temáticas do Bom Dia Rio Grande voltam-se para atingir vários públicos. O morador de Porto 

Alegre, com a iluminação na sua cidade; o evento Expointer que interesse a todo Rio Grande 

e duas reportagens sem factualidade, pois podem ser utilizadas em qualquer época do ano para 

qualquer público.  

A reportagem sobre iluminação conota falta de cuidado público quando diz:  

 
“Em alguns casos, o poste existe, está tudo funcionando, mas a rua continua escura. 

Para os especialistas o problema é a forma como as lâmpadas estão dispostas e o que 

faltaria é um projeto para que o sistema fosse melhor aproveitado”( DAYANNE 

RODRIGUES, 27 DE AGOSTO DE 2012). 

 

O texto deixa implícito que falta um projeto para que o sistema de iluminação seja 

resolvido. Portanto, uma temática “reivindicatória”, utilizando-se de uma estratégia de 

“interpelação”, ou seja, o jornalismo deve buscar respostas aos problemas que detecta.  

A reportagem sobre sinusite faz um discurso remissivo ao frio do inverno, produzindo 

desta forma uma atualidade da temática. 

 

“No inverno aumentam os casos de sinusite, é que pra se proteger do frio, claro, a 

gente fecha a casa e os vírus ficam circulando no ambiente, provocando gripes e 



31 
 

resfriados e para eles se transformarem numa sinusite é fácil, fácil” (SHIRLEI 

PARAVISI, 27 DE AGOSTO DE 2012). 

 

Este enunciado sinaliza um discurso pedagógico porque depois o médico fala sobre 

como combater a sinusite. Da mesma forma, a reportagem, agora sobre Pessoas Especiais, 

“ensina” como tratar com as alteridades. O discurso a seguir sinaliza também um discurso 

pedagógico, pois mostra a situação das crianças com necessidades especiais e, nas entrelinhas, 

é feito um pedido de ajuda para eles. 

 

“Eles só precisam de amor, carinho e principalmente uma atenção especial e é por 

isso que nós viemos conhecer um pouquinho do trabalho da Apae”.( FELIPE 

ZAVARIZE, 27 DE AGOSTO DE 2012). 

 

No dia 28 as temáticas abordadas foram: “Adiantamento do 13º salário: como 

administrar” e “Uso da maconha”. 

As reportagens publicadas nesta edição reforçam à teoria de agendamento, as quais 

são de interesse geral da população. 

 

“Quem está recebendo o auxílio doença também tem direito de parte do décimo 

terceiro, mas como o benefício é temporário, o INSS faz um cálculo de acordo com 

o tempo que a pessoas está recebendo o seguro. Em todos os casos, o imposto de 

renda só será cobrado na segunda parcela do décimo, em dezembro” (DAYANNE 

RODRIGUES, 28 DE AGOSTO DE 2012). 

 

O discurso remete para “os gastos” que podem ser feitos com o adiantamento do 

décimo terceiro salário, decorrente das cobranças do imposto de renda para pessoas físicas. Já 

sobre a matéria da USP e das pessoas que experimentaram maconha o texto deixa implícito 

que o uso da droga é feito por adolescentes. 

 

“O segundo levantamento de álcool e drogas divulgado este mês pela Universidade 

Federal de São Paulo, revela que a maconha é uma droga de jovens. Sessenta e dois 

por cento das pessoas que já experimentaram, tiveram o primeiro contato antes dos 

dezoito anos”. (LUCIANE KOHLMANN, 28 DE AGOSTO DE 2012). 

 

Este enunciado sugere, nas entrelinhas, uma temática de alerta para os pais, na medida 

em que, são os adolescentes que fazem uso da maconha. 

 

4.1.2 Jornal do Almoço 

 



32 
 

Foram analisadas duas edições do Jornal do Almoço, de 27 e 28 de agosto de 2012. A 

temática abordada no dia 27 que ganhou destaque foi: “Lida campeira na Expointer”. Na 

edição do dia 27, o destaque foi para a reportagem sobre “Como os profissionais dos Pets 

Shops se comportam com as lidas Campeiras?”, publicado no último bloco do telejornal.  

A reportagem inicia com a seguinte frase. 

 
“Até domingo muita gente vai passear e trabalhar na Expointer em Esteio. A maior 

feira agropecuária do Estado atrai visitantes em busca de um contato mais próximo 

com os animais e com o trabalho no campo. A partir de hoje, o JÁ faz um desafio: 
Como será que profissionais da cidade se comportam com as lidas campeiras”? 

(CRISTINA RANZOLIN, 27 DE AGOSTO DE 2012). 

 

Observa-se nesse discurso um desafio lançado a um profissional de Pet Shop. Ele foi 

desafiado pela equipe de reportagem a cuidar esteticamente de animais de grande porte. Com 

essa estratégia, o JÁ insinua um dispositivo de mandar fazer, criando uma operação de poder 

ou autoridade, na medida que, indica uma ação a ser realizada pelo entrevistado. 

No dia 28 de agosto, a reportagem sobre “O panorama do ensino no país” enuncia o 

seguinte texto: 

“Quando observamos o caso do Rio Grande do Sul, notamos um declínio no 

rendimento do ensino médio baseado naturalmente nas avaliações escolares. 

Segundo o Inep, o Instituto Nacional de Pesquisas, vinculado ao Ministério da 
Educação, entre 2007 e 2010, o índice de repetência aqui no Estado, ficou sempre 

um pouco superior a 12%, mas no ano passado chegou a 13,1%, superior a média 

nacional e o maior índice de repetência do Brasil”. ( ANDRÉ AZEREDO, 28 DE 

AGOSTO DE 2012). 

 

O contexto enunciativo desqualifica o ensino médio gaúcho, legitimado pela pesquisa 

feita pelo Inep. Trata-se de tematização de duas estratégias dramáticas: Alerta e interpelação, 

pois na medida em que revela a preocupação com a qualidade do ensino médio os dados da 

pesquisa são objetivos inquestionáveis. Por outro lado, da mesma forma que cria expectativas 

sobre o ensino, agenda o tema de “como” pensar sobre as escolas gaúchas.  

4.1.3 RBS Notícias 

 

Foram analisadas duas edições do RBS Notícias, de 27 e 28 de agosto de 2012. A 

temática abordada no dia 27 foi: “Greve dos Agentes dos Servidores Nacionais da Anvisa 

causa falta de remédios”. 

 
“O problema já dura uma semana no hospital que é referencia para 43 municípios da 

Região Central. Segundo a direção, pelo menos um laboratório afirma estar tendo 
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dificuldades para liberar medicamentos do porto do Rio de Rio Grande” 

(VANESSA FELIPE, 27 DE AGOSTO DE 2012). 

 

Este telejornal trabalha com notícias temáticas de todo o Rio Grande do Sul, 

conotando uma responsabilidade social com todas as comunidades do Estado.  O discurso 

deixa implícito a desqualificação da saúde no Estado. Uma temática que sugere interesse de 

muitas pessoas.  

No dia 28 de agosto, a pauta em destaque da edição fala sobre “Mapeamento dos 

pontos críticos das estradas no país”. O texto descreve a seguinte situação: 

 
“As projeções da indústria para os próximos 20 anos são preocupantes, o que 

já está ruim, tende a piorar, as estradas devem ultrapassar em 200% a sua 

capacidade. Isso traz prejuízos e riscos para todos os usuários”. (LETÍCIA 

LUVISON, 28 DE AGOSTO DE 2012)  
 

O enunciado busca através de uma “interpelação” uma solução para o problema 

descrito explicitamente, o qual é a falta de infraestrutura nas rodovias brasileiras. É através 

desse contexto que a reportagem cria sentidos de um apelo para melhoria nas estradas. 

 

4.2 Dos cenários 

4.2.1 Bom Dia Rio Grande  

 

 

                                                                                                   Imagem 4 



34 
 

  Atualmente o Bom Dia Rio Grande é o primeiro telejornal gaúcho do dia a entrar no ar 

diariamente, de segunda à sexta-feira. Com um cenário colorido, com efeitos de luzes, o Bom 

Dia, como é chamado pelos gaúchos, é um dos telejornais mais descontraídos do RBS TV.  

O colorido segue um padrão, como tons de amarelo e azul, o que simboliza o 

amanhecer do dia. O amarelo simboliza o sol e o azul o céu claro, o que implicitamente 

significa que todas as manhãs o telejornal está desejando ao telespectador um “Bom dia”. 

O Bom Dia Rio Grande, utiliza ainda como marca própria do programa, dois telões, os 

quais são utilizados para a inserção de entradas ao vivo dos repórteres de diferentes pontos de 

Porto Alegre, como por exemplo, as participações ao vivo do repórter responsável por 

informar a previsão do tempo para a capital e todo Estado.  

Faz parte ainda do cenário, uma bancada, onde a âncora, Carla Fachim apresenta 

algumas notícias utilizando-a de maneira mais formal. 

 

 

4.2.2 Jornal do Almoço 

 

 

                                                                                                      Imagem 5 
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O Jornal do Almoço apresenta um cenário com colorido especial, com cores quentes, 

assim como o amarelo, laranja, marrom e o azul. Sabe-se que o laranja e o amarelo juntos 

“deflagram sentidos de fome.” Provavelmente, o horário do meio dia tenha sido determinante 

para construir este efeito de sentido. O efeito de luzes deixa o cenário colorido.  

O cenário dá destaque a um telão, no qual, durante as narrações da âncora, Cristina 

Ranzolin, é apresentada a logomarca do programa.  Através desse dispositivo, também são 

feitas inserções ao vivo com reportes que entram ao vivo de determinados locais de Porto 

Alegre e repórteres da RBS TV do interior. 

O programa conta ainda com duas bancadas, onde uma dela é utilizada pela 

apresentadora e outra, eventualmente, utilizada pelo comentarista, Lazier Martins. Dois telões 

também fazem parte da formação do cenário, os quais deixam o JA mais dinâmico.  

 

 

4.2.3 RBS Notícias 

 

 

                                                                                                         Imagem 6 

O cenário do RBS Notícias apresenta-se de forma mais tradicional, uma vez que trata-

se de  um programa jornalístico construído a partir  de uma linha editorial mais superficial no 
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tratamento das notícias. O cenário é delimitado na bancada e tem como plano de fundo a 

redação da RBS TV, conotando uma formalidade jornalística mais ligada a isenção, 

imparcialidade e objetividade.  

A exemplo dos demais telejornais, o RBS Notícias também tem uma cor dominante no 

seu cenário: o azul. 

Trata-se de um telejornal que não aprofunda as temáticas e por isso, os âncoras são 

dispostos de forma tradicional em uma bancada. O casal de apresentadores é Elói Zorzetto e 

Daniela Ungaretti. O telejornal tem como plano de fundo a redação da RBS TV.  

 

 

4.3 Dos âncoras 

 4.3.1 Bom Dia Rio Grande 

 

 

                                                                                                          Imagem 7 

O Bom Dia Rio Grande, atualmente, é ancorado pela jornalista Carla Fachim. A apresentadora 

tem características próprias. Pode-se citar como exemplos emblemáticos de pistas e marcas discursivas 

da personagem deste telejornal as seguintes características: 



37 
 

 a) Roupas simples e discretas: Carla veste-se, normalmente, de calça e camisa social, 

conotando um jeito clássico de apresentar as notícias, ou seja, o discurso é mais significativo do que 

sua identidade. 

 b) Os gestos e brincadeiras: A jornalista faz o uso de algumas brincadeiras com a repórter 

responsável por passar as informações climáticas, com o intuito de deixar o telejornal descontraído. A 

calma e a naturalidade de apresentar as notícias são outras características pessoais da apresentadora.   

c) O dialogo com os colegas: Durante o telejornal, a âncora dialoga com colegas de maneira 

simples, os quais fazem inserções ao vivo transmitindo informações do trânsito, a previsão do tempo e 

ainda entradas ao vivo de repórteres do interior do Estado com notícias da região.   

    d) Posição pessoal: A âncora poucas vezes expõe sua opinião sobre determinado fato. Ela 

simplesmente media as informações. Esporadicamente, Carla faz comentários sobre o clima, relatando 

qual foi as condições climáticas ao chegar ao trabalho de manhã conotando uma posição de 

imparcialidade nos fatos registrados. 

4.3.2 Jornal do Almoço 

 

 

                                                                                                    Imagem 8 

A âncora do Jornal do Almoço, Cristina Ranzolin apresenta o telejornal com estilo 

descontraído. A apresentadora demonstra ser dinâmica nas transmissões das notícias, se 
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posicionando em diferentes locais no estúdio. Pode-se citar como exemplos emblemáticos de 

pistas e marcas discursivas da personagem deste telejornal as seguintes características: 

a) Roupas e acessórios modernos: Cristina dá preferência para vestidos e blazers de 

todas as cores. No inverno, a âncora usa o tradicional “terninho”, composto por calça social, 

camisa e casaco social. No verão, a âncora apresenta-se de forma sofisticada: vestidos e calças 

pantalonas que estão nas capas das revistas de moda. Para completar o figurino, Cristina dá 

preferência aos acessórios como relógio, colares, pulseiras e brincos extravagantes que 

chamam muito atenção. Esta produção constrói um sentido de “descolada”, desassociando do 

seu papel de jornalista. 

b) O comportamento: Durante o telejornal, a apresentadora transmite as informações 

de maneira descontraída: Caminha pelo cenário, senta-se à mesa da bancada e produz 

estratégias de interação quando conversa com convidados e colegas pelo telão que compõe o 

cenário. Ela trabalha estas estratégias sempre com um recurso tecnológico na mão: o tablet 

que configura uma ferramenta moderna e conectada ao mundo. 

. Durante o telejornal, Cristina realiza brincadeiras com os repórteres, a fim de deixar 

o programa mais descontraído. A naturalidade na apresentação é característica marcante da 

apresentadora, a qual configura uma estratégia de unir informação e humor.  

c) Diálogo com os colegas: Durante o telejornal, a âncora dialoga com colegas, os quais 

fazem inserções ao vivo transmitindo as informações da Região Metropolitana e demais cidades do 

interior do Estado. Cristina faz também comentários dos fatos com o comentarista do programa, Lazier 

Martins. Com um diálogo simples, Cristina indiretamente cria o perfil do Jornal do Almoço. 

d) Posição pessoal: Muitas vezes, Cristina mostra sua indignação sobre determinados 

acontecimentos. Mas ela também demonstra satisfação ao resultado do trabalho dos repórteres e do 

assunto publicado. Em alguns momentos é possível perceber comentários feitos por ela, sobre a dupla 

Gre-Nal, deixando implícita sua paixão pelo Internacional. Assim, a apresentadora se posiciona 

pessoalmente durante quase todas as edições. 
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4.3.3 RBS Notícias 

 

                                                                                                               Imagem 9 

Por ser um telejornal de forma mais tradicional, uma vez que trata-se de  um programa 

jornalístico, o RBS Notícias exige dos âncoras uma posição mais simples  de apresentação das 

notícias.  

O RBS Notícias é normalmente apresentado pelo casal de jornalistas Eloi Zorzetto e 

Daniela Ungaretti. Como marcas discursivas, citamos os seguintes exemplos: 

a) Roupas simples discretas: O casal de apresentadores faz uso de figurino simples e 

discreto. Elói ancora o telejornal com um tradicional terno, composto por uma camisa e 

gravata. Nada de tecidos estampados, com muitas cores. Como o apresentador fica sentado 

atrás da bancada, ele só aparece no vido em plano americano. 

Daniela também segue os mesmos padrões de cores que seu colega. A preferência é 

dada para os cascos e blusas em diferentes tons. Assim como o Elói, Daniela também evita 

vestir roupas coloridas, vestindo roupas que passam uma mensagem mais séria. 

b) Comportamento: O RBS Notícias por ser um telejornal apresentado da forma 

tradicional, em uma bancada, não exige muito do comportamento dos âncoras. Tanto Elói 

como Daniela, não comentam as notícias. A tarefa dos apresentadores é ler a “cabeça” das 

notícias e em alguns casos, os “pés” das notícias.  
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Eles não conversam entre si. O telejornal é simplesmente uma conversa superficial 

com o telespectador. 

c) Diálogo com os colegas: Por ser um telejornal que transmite informações 

superficiais, e por não ter muito tempo de apresentação, os âncoras não têm diálogo com 

demais colegas. 

d) Posição pessoal: Em nenhum momento há posição pessoal dos âncoras. 

4.4 Dos contratos 

 

 Do conjunto de análises feitas, observou-se que cada telejornal constrói, através das 

ofertas discursivas, diferentes contratos de leitura. Observou-se que o telejornal Bom Dia Rio 

Grande segue estratégias discursivas próprias. Por ser um programa que inicia às 6h30min da 

manhã, muitas pessoas estão acordando para ir ao trabalho, neste horário. Nesse sentido, a 

desconstrução do programa infere que é dessa forma que o telejornal molda seu público, 

deixando-o informado antes de sair de casa. Como consequência, o telejornal dá ênfase nas 

informações sobre as condições do trânsito em Porto Alegre e Região Metropolitana e nas 

informações sobre as condições climáticas para a capital e demais cidades gaúchas. Com base 

nesse contexto, o contrato de leitura do Bom Dia Rio Grande busca criar vínculos com o 

telespectador de um produto de informação, ou seja, um jornal capaz de fazer um 

mapeamento de informações que permite um entendimento dos fatos. A duração do telejornal 

– 1 hora – também permite que sejam estabelecidos efeitos de sentido de (re) conhecimento 

dos acontecimentos, uma vez que eles são apresentados com profundidade. 

 Já o contrato de leitura do Jornal do Almoço, busca mais interação com o 

telespectador. Durante o telejornal, observa-se que Cristina Ranzolin, âncora do JA instiga o 

público a fazer parte das pesquisas interativas e demais atrações do programa, criando assim 

um vínculo entre emissor e receptor de dialogo e de pertencimento. Entretanto, o JA não 

privilegia apenas reportagens, e quando a âncora enuncia as “atrações” do dia, remete que o 

jornal é feito de entretenimento, informação, humor, espetacularizando as informações. O 

Jornal do Almoço dá destaque às entrevistas em estúdio e às reportagens atemporais 

produzidas por repórteres do grupo de todo o Estado, produzindo efeitos de sentido não de um 

telejornal, mas de um infotenimento.  
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Já o RBS notícias, estabelece um contrato de leitura diferenciado dos demais 

telejornais analisados. Sua forma tradicional de apresentar as informações é construída a partir 

de uma linha editoria mais objetiva e rápida. O telejornal, que tem apenas 15 min de duração, 

não estabelece o vínculo interativo entre emissor e receptor como os demais. O contrato de 

leitura do RBS Notícias tem como finalidade, deixar simplesmente o telespectador informado. 

Não há uma aproximação, interação entre âncoras e telespectador. O RBS Notícias é um 

telejornal tradicional, direcionado a todos os públicos com notícias das mais variadas 

editorias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao propormos o tema “Modos de endereçamento dos telejornais do grupo RBS: Um 

estudo comparativo das estratégias de enunciação” sabíamos que não seria fácil analisar o 

tema. O eixo norteador da pesquisa foi entender os contratos de leitura e as formas de 

endereçamento das notícias dos programas Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS 

Notícias. Estudar os modos como os telejornais do Grupo RBS se endereçam e as estratégias 

de enunciação que esses programas televisivos buscam como recurso para criar um vínculo 

entre emissor e receptor foi um desafio. O primeiro passo foi resgatar a história e o perfil 

editorial de cada telejornal. 

A partir do resgate histórico de cada um, buscou-se entender qual a linha editorial de 

cada programa, para qual público cada telejornal do grupo é endereçado e o que eles fazem 

para que a notícia siga o mesmo padrão editorial. 

Para entender as estratégias enunciativas lançou-se a seguinte questão: De que forma, 

de que maneira, os telejornais da RBS TV apresentam suas notícias? E, decorrente destes 

modos de endereçamento, quais são os contratos de leitura que estabelecem? A partir desta 

questão, pergunta-se, comparativamente, quais as estratégias discursivas que diferenciam o 

Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço e RBS notícias? 

Com base nessa questão, entendeu-se que cada telejornal analisado apresenta suas 

notícias de maneira diferenciada. O Bom Dia Rio Grande, apresenta as informações de forma 

um pouco descontraída estabelecendo um contrato de deixar o telespectador informado sobre 

o trânsito, previsão do tempo, antes de sair de casa para ir ao trabalho. Durante o telejornal, 

várias inserções são feitas por repórteres responsáveis pelas informações climáticas e do 

trânsito na Região Metropolitana e de todo Estado.  

Implicitamente o Bom Dia Rio Grande deseja que o telespectador tenha um “Bom 

dia”. 

Já o Jornal do Almoço busca mais a interação com o telespectador. Isso é notável, pois 

durante o telejornal há espaços para pesquisas e enquetes onde o receptor é o participante. 
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Muitas vezes o programa usa essa estratégia para que o telespectador possa ajudar a escolher 

algum assunto a ser abordado nos próximos programas. 

O RBS Notícias é o telejornal diferenciado dos demais. De forma tradicional de 

apresentar as notícias, o programa televisivo tem como contrato, estabelecer critérios de 

credibilidade das informações.  

Dessa forma, a pesquisa chega ao final quando a comparação entre os telejornais é 

realizada e a pergunta é feita: Quais as estratégias discursivas que diferenciam o Bom Dia Rio 

Grande, Jornal do Almoço e RBS notícias? Como resposta, as seguintes estratégias: 

descontração – interação – credibilidade, respectivamente. 

Com isso, a pesquisa ajudou a entender como os telejornais do grupo RBS são 

produzidos. Para mim, como telespectadora, a busca por entender como é feita a produção de 

cada um, ajudou de forma crítica a assistir cada um. Desde a maneira de vestir de cada âncora, 

de se comportar no estúdio e de narrar os fatos. Tudo isso tem para cada telejornal um 

objetivo que é conquistar a audiência do telespectador. Cada programa televisivo tem seu 

público, mantendo sempre como foco o jornalismo. 

Por fim, a pesquisa deixa clara que as estratégias enunciativas são moldadas conforme 

o público e o desafio de cada telejornal é manter essa audiência.  

Por fim, chego às conclusões que, os programas analisados seguem linhas editorias 

diferenciadas, mas cada programa é uma sequencia do outro. Muitas vezes a notícia que foi 

divulgada no Bom Dia Rio Grande, vai ser divulgada também no Jornal do Almoço e RBS 

Notícias, dependendo da “gravidade” da informação. 
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