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RESUMO 

 

A interferência da agenda pública sobre a jornalística no programa Globo Rural da Rede 

Globo é o foco desta pesquisa. Analisamos a interação por carta existente entre o público 

receptor e os emissores da mensagem. A coloquialidade faz parte do tratamento dado pelos 

apresentadores e repórteres ao público que interage com o programa. Especificamente, foram 

observados os principais critérios de noticiabilidade presentes nas cartas que são 

documentadas. Observamos que entre os valores-notícia destacados estão, principalmente, o 

extraordinário, o atual e o negativo. O corpus da pesquisa foi composto por quatro edições do 

programa Globo Rural, que foram ao ar no mês de outubro de 2006.  

 

Palavras-chave: Interatividade. Jornalismo. Critérios de noticiabilidade.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A televisão caracteriza-se, principalmente, por ser um veículo de comunicação de 

massa, direcionado ao grande público. Desde seu surgimento no Brasil, ela desencadeou entre 

a população  sentimentos de liberdade, aliados à novidade e à idéia de modernidade.  A TV 

também é estudada como a mantenedora de um laço social, fazendo com que exista um 

vínculo entre as pessoas, mesmo que, às vezes, estas nem cheguem a perceber. Ela destaca-se 

como um importante objeto de conversação entre os indivíduos, principalmente, nos dias 

atuais, em que o sistema vigente  tende a isolar as pessoas dentro da sociedade. 

Com a modernidade vinda através da televisão no Brasil, algumas questões merecem 

atenção e necessidade de documentação pela tela. A comunicação rural se enquadra nesse 

fato. A modernidade relacionada à TV também existiu no “campo” brasileiro, mais ou menos 

no mesmo período. Antes, conhecida como um trabalho de persuasão entre os homens do 

campo, a comunicação televisiva passou a primar pela informação ao homem rural. Portanto, 

ela ganhou espaço e conquistou um mercado próprio, transformando-se em editoria de rural, 

que hoje existe em praticamente quase todos os veículos de comunicação.  

A luta do homem do campo por melhores condições de trabalho fez com que a classe 

adquirisse importância na sociedade. A inclusão dos trabalhadores rurais e a luta pela terra 

foram fatores que determinaram o crescimento e a visibilidade da classe. Hoje, também, as 

pessoas estão mais conscientes  de que um homem do campo é uma pessoa que faz parte da 

base econômica do Brasil, já que, sabe-se que em nosso país, a agropecuária ocupa importante 

lugar na economia. A mídia tem dedicado espaço ao trabalho e modo de vida de quem vive no 

campo e encontra nele meio de sobrevivência. Inclusive, boa parte das reivindicações feitas 

pelo homem rural, ganha destaque na imprensa.  

O jornalismo rural procura trazer todas as informações que abrangem, principalmente, 

a  agricultura e pecuária. O público-alvo são os agropecuaristas, não excluindo os que se 

interessam pelos assuntos da área. O programa Globo Rural, da Rede Globo, edição de 

domingo, é um exemplo desse tipo de trabalho. Ele traz um panorama completo das últimas 

notícias do campo. A prestação de serviços recebe um destaque especial, pois, o bloco 

dedicado às cartas dos telespectadores mostra a dimensão que a interatividade ocupa dentro 

do programa. As dúvidas das cartas viram, na maioria das vezes, reportagens  que tentam 

responder indagações.  

A seção de cartas do Globo Rural acabou por ganhar um bloco exclusivo, que permite 

que as dúvidas dos telespectadores sejam norteadas por reportagens, que valorizam a imagem 



e a explicação de um profissional. O programa, da edição de domingo, conquistou um público 

fiel, que encontra nas cartas, ou na interatividade, uma maneira de ser ouvido e de ver um 

problema ou uma dúvida pertinente no seu trabalho do dia-a-dia ser respondida. As cartas, 

despontam como uma característica única no programa, já que, atualmente, é incomum ver na 

programação da televisão brasileira, o recebimento de cartas dos telespectadores, pois, o 

mundo virtual está muito presente na sociedade. Portanto, este trabalho tem um olhar sobre o 

modo como os trabalhadores e/ou produtores rurais estão inseridos na agenda do Globo Rural.  

Tem-se como objetivo principal, refletir sobre a importância do telespectador poder 

participar da agenda jornalística de um programa televisivo e de grande alcance geográfico 

como o estudado. E este é o objetivo geral mas também secundário do presente trabalho, ou 

seja, é necessário estudar não só essa interação, como também, a atenção desprendida ao 

campo e ao  produtor brasileiro, que utiliza a interação como meio de questionar assuntos.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro é o responsável pela 

parte introdutória. O segundo trata basicamente de aspectos gerais da televisão, em especial, a 

sua presença no Brasil. Mostrou-se nesse tópico questões sobre a importância da TV como 

laço social. Com relação ao jornalismo rural, fala-se, principalmente, que ele é um tipo de 

trabalho que se destina a um público segmentado.  

Além desses dois temas principais presentes no segundo capítulo, recebe destaque a 

interatividade, que é um dos tópicos que norteiam esse estudo. É ela que faz a ligação entre o 

telespectador e o emissor, a qual é feita através das cartas, sendo que estas, por sua vez, 

influenciam na agenda do programa, sendo um requisito indispensável para a edição do 

programa ir para o ar. Especificamente, pretende-se observar os critérios empregados para 

selecionar as informações vindas do público através da interatividade.  

O terceiro capítulo traz questões referentes ao campo jornalístico, o qual, é mediado 

por interesses que nem sempre vão ao encontro da informação e do conhecimento. Muitos 

desses interesses objetivam o lucro, comprometendo o conteúdo da informação. A teoria do 

agenda-setting também é abordada. Uma de suas características principais e básicas é a 

relação estabelecida entre a agenda pública e a agenda jornalística, o que é um dos aspectos 

abordados neste estudo. Dentro desses dois principais temas, campo jornalístico e teoria do 

agendamento,  entram na pauta de discussões neste capítulo, os critérios de noticiabilidade. 

Além disso, reflete-se também sobre o que é o jornalismo.  

A análise do Globo Rural é apresentada no quarto capítulo. São aprofundadas as 

características gerais presentes na edição de domingo do programa. O foco principal, é para a 

interação emissor-receptor. Pretende-se perceber, como o produtor rural influencia, através da 



interatividade, na pauta da edição de domingo do programa. São analisadas as marcas 

discursivas que caracterizam a interatividade  

 Ainda, procurou-se identificar os valores-notícia presentes no discurso dos locutores, 

ou seja, os critérios de noticiabilidade que são utilizados nas matérias provenientes da 

interatividade. No quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 A TELEVISÃO 

 

2.1 QUESTÕES HISTÓRICAS  

 

A televisão, além de ter desempenhado  um papel importante no contexto mundial, 

também gerou o desenvolvimento do cenário nacional. Logo no seu surgimento, a TV tornou-

se símbolo da abertura contra todas as imposições, como a censura, os regimes autoritários e a 

ditadura militar. 

 Aos poucos, a TV  foi se tornando um laço social, possibilitando a  mistura de classes 

sociais, etnias, religiões, culturas, tendências políticas e econômicas. Além de servir como 

abertura para o mundo, a televisão é, antes de mais nada, um laço social de uma comunidade 

nacional. Assim, é pertinente relatar algumas questões históricas que  mostram o contexto.               

Foi no ano de 1935 que a Alemanha ofereceu  o primeiro serviço de televisão pública. 

No ano seguinte, a  Inglaterra inaugurava suas transmissões com a Bristish Broadcasting 

Coorporation (BBC). Ocorreu uma suspensão do serviço durante a segunda guerra mundial. O 

trabalho só foi retomado dez  anos depois, em 1946. Os primeiros programas que apareceram 

foram de culinária e infantis. Nos Estados Unidos, em 1941, havia cerca de cinco mil 

televisores, principalmente na área de Nova York. Todos estavam em mãos de particulares e 

diversas estações transmitiam regularmente de duas a três horas por dia.  

No Brasil, foi no mês de setembro de 1950  que a televisão nasceu. O responsável pelo 

seu surgimento, Assis Chateaubriand, levou ao ar a TV Tupi. Na época, o aparelho era uma 

novidade e um investimento. Chateaubriand mandou vir dos Estados Unidos cerca de 200 

aparelhos e os distribuiu entre a alta sociedade. De acordo com Bistane e Bacellar (2005), o 

primeiro telejornal a ir ao ar foi “Imagens do Dia”. Os outros programas jornalísticos que 

surgiram após,  foram  “Panair” e “Repórter Esso”.  Daniel Filho destaca que o modelo da 

televisão brasileira foi o americano. “Os nossos primeiros produtores foram aos Estados 

Unidos, fizeram cursos na CBS, na NBC, para aprender as técnicas e os procedimentos 

fundamentais, e os utilizaram para implantar a televisão no Brasil” (FILHO, 2001, p. 14).  

De 1955 a 1964, a televisão viveu sua fase elitista, pois, ela atingia um meio restrito. 

Na verdade, ela virou símbolo de posição socioeconômica. Mesmo que, no início,  poucas 

pessoas tivessem  acesso ao instrumento, a sua grade possuía muitos programas populares. Os 

profissionais eram oriundos do rádio e do teatro. Daniel Filho, em seu livro “O Circo 

Eletrônico: fazendo TV no Brasil”, diz que no começo ainda não existia o “homem da 

televisão”. O autor explica que a TV começou, praticamente, como um rádio com imagem.  



Logo no início de sua vida no Brasil, a televisão já desempenhava um laço social, pois, os 

espectadores narravam os programas uns aos outros, já que, nem todos tinham televisão em 

suas residências.   

Apenas na ânsia em ser o dono de um receptor de TV, dando a idéia de o quanto o 

instrumento se tornou um instrumento de poder e de sedução, os autores DeFleur e Ball- 

Rokeach (1993) colocam que, no início da difusão da televisão, em torno da década de 40,  as 

famílias que mal podiam dispor de recursos para adquirir um receptor, às vezes 

economizavam em artigos de primeira necessidade para poder comprá-lo.  

Com o surgimento da televisão, a imagem se tornou um elemento sedutor. Daniel 

Filho explica que no início, a imagem não era muito clara e a tela era redonda. Porém, era 

possível reconhecer as pessoas e detectar os movimentos. Essa dificuldade dava-se pelo fato 

dos transmissores primitivos não serem possantes. Caso a pessoa morasse perto da estação 

havia poucas limitações, mas, do contrário, se o telespectador morasse à certa distância, 

normalmente, a recepção era ruim. Chama a atenção de que até um automóvel passando por 

perto criava interferência elétrica e enchia a tela com interferências ou faria a imagem ficar 

rodando. Mesmo assim, aqueles que adquiriam um aparelho de televisão viam nele uma 

novidade e se sentiam até frustrados se não conseguissem visualizar plenamente o conteúdo 

da tela. Daí, o realce para a importância da imagem desde que o veículo surgiu.  

 
Não só o espetáculo em imagem seduzia imediatamente, como também a janela para 
o mundo proporcionada pela informação, pelos documentários, filmes e espetáculos 
estrangeiros fizeram da televisão um dos meios instrumentais da emancipação 
cultural  (WOLTON, 1996,  p. 5).  
 

Ramonet (1999, p. 25), diz que a imagem é muito valiosa, pois, “em comparação com 

a lâmina de guilhotina, é duas, três e quatro vezes mais cortante”. Essa afirmação tem o 

respaldo de muitos profissionais da televisão, pois, uma das regras básicas dentro do 

telejornalismo é ter a imagem dos fatos.  A TV é  a representação imagética da realidade 

social.  

No ano de 1960, chegam os aparelhos de VT, usados  pela primeira vez na cobertura 

da inauguração de Brasília. Também nessa década, desencadeou a ditadura militar no Brasil, 

onde se estabeleceu o controle de informações de acordo com as conveniências do regime. 

Em 1969, estavam prontas as condições para a implantação dos telejornais de rede. Bistane e 

Bacellar (2005), colocam que o pioneiro foi o “Jornal Nacional”, da TV Globo. Nesse ano, o 

jornalismo passou a ganhar mais espaço e os telejornais começaram a ser exibidos também na 

hora do almoço e no final da noite.  



No Brasil, somente entre 1964 e 1975  é que os públicos de classes C e D começaram 

a ter acesso à televisão. Nessa época, a saturação do consumo da televisão nos Estados 

Unidos atingia o ápice. Após 1975, quase todos os lares americanos já possuíam, inclusive, 

TV em cores. No Brasil, com o advento da ditadura, a televisão passou a ser mais valorizada 

pelos intelectuais, principalmente, por perceberem que ela trazia influência no comportamento 

público. Muitos militares acreditavam na modernidade que a televisão iria trazer. 

Confirmando o pensamento desses profissionais, ela se tornou um instrumento de 

modernização, mas, a classe também se deparou com a  abertura cultural que a TV começou a 

proporcionar para a sociedade.   

Particularmente na Europa, entre 1950 e 1970,  ocorreu a dominação do modelo de 

televisão de serviço público. Ainda hoje, a ideologia do serviço consiste em fazer programas 

educativos e populares. Também nessa época, o mundo estava em constante transformação: 

crescimento econômico e êxodo rural. Nesse contexto, a televisão desempenhou um 

importante papel diante dessas  transformações. Conforme Wolton (1996, p. 122), “o 

instrumento foi uma espécie de fio-condutor na decifração de uma situação em movimento”. 

Para o autor, a televisão  ajudou os telespectadores a se localizarem diante da modernidade 

por ser um objeto que faz parte da rotina das pessoas e mantém uma onipresença na 

sociedade.  

Ao falar da  importância da TV diante do grande fluxo de informações que cada vez 

aumenta mais, deve-se citar a televisão geralista como a que mais se relaciona com o grande 

público. Geralmente, quando se fala na TV geralista, a idéia que surge é a de que ela está 

vinculada ao grande público. Ou seja, a probabilidade de que a televisão de massa 

desempenhe o papel de onipresença na sociedade e permita a ligação entre as pessoas  é maior 

se comparada  à TV segmentada. 

No Brasil, em 1980, o regime militar já não era mais visto como sistema de controle 

da  imprensa. Assim, surgem novos  programas com foco para discussões de temas polêmicos 

que cercam a sociedade. Como exemplo, a  TV Mulher, da rede Globo. Também surgiram o 

“Jornal da Manchete”, “Vox Populi”, “Encontro com a Imprensa” e “Diário Nacional”. Antes 

disso, por volta de 1970 é que a  produção de aparelhos de televisão começou a aumentar. O 

custo, que só permitia que a alta sociedade adquirisse, diminuiu.  

 

 

 

 



Os canais de televisão souberam utilizar essa infra-estrutura tecnológica 
organizando-se em redes, sobretudo a partir dos anos 70, com dois grupos principais 
disputando o mercado, de um lado, a Globo, e do outro, como visto, o grupo dos 
Diários e Emissoras Associadas, que seria mais tarde substituído pelo SBT. Ao lado 
desses dois, sempre gravitaram grupos menores, alguns de curta duração. Com o fim 
dos Associados e a divisão de seu espólio, os novos atores também deram-se conta 
logo das dificuldades de concorrer com a Rede Globo, cada vez mais com tendência 
ao monopólio (CAPPARELLI e LIMA,  2004,   p. 84).  
 

Atualmente, a TV Globo  é o maior grupo de multimídia brasileiro, atuando nas áreas 

de rádio, jornais, revistas, televisão aberta e por assinatura, livros, discos, vídeo e internet. A 

empresa começou seu desenvolvimento e crescimento nos anos de 1966 e 1967. Antes, as 

tevês eram praticamente isoladas por regiões. Eram estaduais, como a TV Rio, por exemplo. 

Com a Globo, o público passou a ter a idéia do que era um trabalho em rede nacional. A 

emissora montou uma grade de programação baseada em noticiário e novela.  

 
Na década de 60, a Globo já tinha se consolidado enquanto um moderno canal de 
televisão, iniciando sua extensão a outras regiões do país. Para isso, a utilização do 
video-teipe, introduzido em 1961, foi importante. Seu uso deu também condições 
para a entrada de programas nas televisões brasileiras (CAPPARELLI e LIMA,  
2004,   p. 74). 

 

Os autores Capparelli e Lima (2004) afirmam que em 2002 a emissora tinha 113 

emissoras próprias, associadas ou afiliadas, cobrindo 98,91% dos domicílios com televisão no 

país, com uma audiência de 51%, das 18h às 24h, e uma participação de 78% no bolo da 

publicidade; os autores ainda destacam que o segundo grupo, o SBT, tinha também 113 

emissoras próprias, associadas e afiliadas, cobrindo 97,18% dos domicílios com televisão no 

país, com uma audiência de 25%, das 18h às 24h, sem dados relativos à participação na 

publicidade; hoje a Globo já possui 121 emissoras próprias, associadas ou afiliadas, podendo 

ser assistida em 99,84% dos municípios brasileiros1.  

De acordo com Wolton, mais especificamente na Europa, entre as décadas de 1980 e 

1990, acontece uma troca. Ou seja, o modelo público de televisão perde espaço diante do 

cenário mundial. Começa a ter destaque o modelo privado.  

 
É o decênio da inversão, e em quase toda parte a televisão privada se impõe, menos 
por suas virtudes próprias e mais por causa das repetidas insuficiências da televisão 
pública, que passa então, muito além do que seria necessário, a imitá-la: mesma 
obsessão de audiência; mesma redução da diversidade da programação; mesma 
diminuição de documentos científicos, culturais e sociais; mesmo aumento da 
dimensão de “espetáculo” na política (...) (WOLTON,  1996, p. 30).  

 

                                                           
1  Dado retirado do site da emissora, www.globo.com  



O autor explica que a televisão privada possuía mais cultura, mais capacidade de 

proposições dos profissionais, dos políticos, dos pesquisadores e dos centros de estudos. Foi 

basicamente por esses motivos que ocorreu, na época, uma grande adesão da sociedade a esse 

tipo de programação televisiva. Com essa mudança da opinião pública, a televisão privada 

passou a ser um novo terreno para a economia e para a política. Conforme Ramonet (1999, p. 

31), ela fascinou também os capitães de indústria, que ficaram convencidos de que iriam 

encontrar nela um instrumento incomparável de influência e promoção.  

Finalmente, foi entre 1975 e 1988 que ocorre o ápice tecnológico da televisão no 

Brasil. Até em lugares mais remotos do país ela foi instalada. Começam as exportações de 

programas. A partir daí, a televisão privada só teve tendência ao crescimento. “A ponto de 

60% do mercado nacional publicitário dirigir-se à televisão” (WOLTON, 1996, p. 155).   

Desde o ano de 1988 até a atualidade, a televisão brasileira vive sua fase de expansão 

internacional. A liberdade de imprensa é um dos fatores que mais contribuiu para que o país 

esquecesse a ditadura que viveu com o regime de Getúlio Vargas e com o exército. Para Filho 

(2001),  talvez ainda hoje um fator importante para entender a tevê brasileira é o seu sucesso, 

a audiência que formou, o tipo de relação que estabeleceu com o telespectador, o papel e o 

espaço que aos poucos foi ganhando na vida dos cidadãos.  

 

2.2 A TELEVISÃO COMO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

Atualmente, é difícil termos conhecimento de alguém que nunca tenha visto televisão. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2, ela está 

praticamente em 90% das residências. Devido a essa massiva audiência, diversos 

pesquisadores da área comunicacional falam da preocupação em torno do que é veiculado na 

tela.  

Segundo Luciana Bistane e Luciane Bacellar (2005), no livro  “Jornalismo de TV”, a 

televisão no Brasil tem pouco mais de meio século, tempo em que, para captar olhares país 

afora, se popularizou e avançou em tecnologia. As autoras declaram que ela é uma concessão 

pública, que pode ser explorada comercialmente, mas tem que oferecer qualidade à 

população, como todo serviço dessa natureza.  

Muitas relações do homem com o mundo são pautadas pelas mídias de massa. A 

televisão é um meio de sociabilidade e no espaço da comunicação, ela pauta hábitos. Wolton 

                                                           
2   Dado retirado do livro “Jornalismo de TV”, de Luciana Bistane e Luciane Bacellar (2005). 
 



(1996) afirma que o instrumento é um objeto inseparável das nossas expectativas e decepções, 

de nossas esperanças e frustrações. É possível dizer que a TV faz parte de nossa vida, é uma 

companheira presente em nossos domicílios, disputando atenções, elogios, críticas e 

comentários acerca do que é apresentado na tela. “Talvez seja o preço do seu papel de 

instrumento de divertimento e laço social” (WOLTON, 1996, p. 315). O consumo que o 

indivíduo faz da televisão traz para si a sensação de que  está participando das atividades do 

cotidiano presentes na ordem social.  

Para Wolton, a televisão geralista é superior em relação à TV segmentada porque  ela 

remete o espectador à importância em ele adquirir interesse pelos fatos do mundo. Inclusive, o 

autor cita a expressão “sair para ver o mundo” com a finalidade de tomar conhecimento das 

coisas que diariamente são documentadas pela televisão. Embora com as visíveis diferenças 

entre a TV segmentada e a geralista, Wolton ressalta que, de maneira geral, em maior ou 

menor intensidade, a televisão estabelece relação entre a comunicação e suas fronteiras e 

também, entre a liberdade e regras.  

Essa relação que a TV estabelece e essa reflexão que existe em torno dela mostram 

ainda mais o quão importante dentro da sociedade a televisão foi se tornando. Principalmente 

a geralista, que ao estabelecer uma relação entre o indivíduo por si só com o mundo que o 

cerca, acabou gerando laços sociais imaginários e  reais entre as pessoas. Ao entrar nos lares, 

a tevê ocupa o papel de provocar sentimentos sobre o que veicula. E é esse fator um dos mais 

importantes quando se estuda a televisão: ela estabelece uma relação entre várias pessoas ao 

mesmo tempo, sem que, muitas vezes, estas cheguem a pensar nessa possibilidade.  Ainda, ela 

colabora para a formação de opinião e principalmente, para conversação. Além disso, por 

pautar hábitos dentro da ordem social, é que se fala que a TV estabelece noções de liberdade e 

regras, já que, os dois elementos não existem em separado dentro de nossa sociedade. A 

televisão indica tendências, promove mudanças e gera debates.   

O instrumento é um veículo indissociável da democracia de massa. A tevê tende a 

mostrar ao cidadão os meios de compreender o mundo em que ele vive. “Por tudo isso, a 

televisão é em nossas  sociedades uma questão tão importante quanto a educação, a saúde ou 

a defesa. Por  tudo isso é que ela é uma das grandes conquistas da democracia”. (WOLTON, 

1996,  p.  16). Geralmente, vemos e ouvimos as notícias na tela e passamos a comentá-la  fora 

de nossas casas.  

 
A força da televisão está no religamento dos níveis da experiência individual e da 
coletiva. Ela é a única atividade a fazer a ligação igualitária entre ricos e pobres, 
jovens e velhos, rurais e urbanos, entre os cultos e os menos cultos. Todo mundo 
assiste à televisão e fala sobre ela. Qual outra atividade é, hoje, tão transversal? Se a 



televisão não existisse, muita gente sonharia em inventar um instrumento capaz de 
reunir todos os públicos. Isso é o que é a unidade teórica da televisão  (WOLTON, 
1996,  p.  16).  

 
Para assumir definitivamente seu papel de laço social, Wolton conclui que a TV 

geralista deve proporcionar relações na sociedade. Ou seja, ela deve oferecer uma relação 

contraditória indivíduo-massa. Também deve gerar uma relação entre o particular e o geral 

numa sociedade complexa. E, esses dois tipos de relações ocorrem dentro do quadro nacional. 

Assim, o autor observa o quanto a  televisão geralista é uma forma de solidariedade social.   

Sobre o aspecto de ser um “espelho da sociedade”, no livro “Jornalismo de TV”, de  

Bistane e Bacellar (2005), é mostrada a opinião da editora do Jornal Nacional, Ivandra 

Previdi, que declara que a identificação do telespectador com o que é mostrado também deve 

ser levada em conta. Para a editora, se algo acontecer no interior de São Paulo e refletir a 

realidade brasileira, o público, de maneira geral, vai conseguir se enxergar na matéria. Deve-

se sempre ter em mente que noticiar é tornar os acontecimentos visíveis, determinando um 

sentido e impedindo que sentidos indesejáveis circulem na grande imprensa e cheguem até a 

população.  

Talvez aí esteja uma das regras básicas para fazer televisão. Ou seja, para ser esse 

espelho diante da ordem social, o conteúdo da tevê deve procurar informar de uma forma 

coerente, que acabe  despertando sentimentos e identidades entre as pessoas diante dos fatos 

que assolam o dia-a-dia. Para Ramonet (1999), é a TV que dá o tom, que determina a 

importância das notícias, que fixa os temas da atualidade.  

Para reforçar a idéia de construção da realidade e espelho da sociedade, Muniz Sodré 

(1977) afirma que a televisão, na tentativa de mostrar o real, acaba construindo uma realidade, 

na forma de um sistema de representações sociais. “A representação é o modo de 

conhecimento ideal para a tevê, por implicar num processo basicamente imagético ou 

figurativo” (SODRÉ, 1977, p.76).  Para o autor, a televisão é capaz de dar o sentimento de 

realismo, além disso, a imagem traz também uma significação para o telespectador.  

Conforme Ramonet (1999), hoje, o paradigma que mais influencia a televisão é, sem 

dúvida, o econômico. A fim de nos situarmos no decorrer desta evolução, Pierre Bourdieu 

(1997), salienta que nos anos 50, a TV era pouco presente no campo jornalístico. A função da 

tevê era produzir hegemonia ideológica ou dominação cultural. Para Sodré (1977), na época, 

este efeito, no interior do modelo econômico-social do Brasil, representou um valor-real no 

processo de acumulação do capital. Conforme os autores DeFleur e Ball- Rokeach (1993, 

p.127), do livro “Teorias da Comunicação de Massa”, a base financeira da televisão foi clara 



desde o princípio. “O público estava completamente acostumado a comerciais, e a televisão 

prometia ser até mais eficaz como veículo para promoção de vendas. Não se previram grandes 

problemas para atrair dinheiro da publicidade”. 

Com os anos, a televisão tornou-se um objeto que tem o campo econômico como 

centro das atividades, além, de ter se tornado um símbolo no campo jornalístico. Esse caráter 

hegemônico da tevê dentro do campo do jornalismo, se deu, principalmente, pela diminuição 

da tiragem dos jornais impressos. A TV dos anos 90 visa  explorar os gostos culturais do 

público para atingir a mais ampla audiência. Wolton declara que ela é, na maioria das vezes,  

regida pelas leis do mercado, com preços reais, veto aos produtos que não agradam ao 

público, lucro, recurso à publicidade e um mínimo de rentabilidade.  

 
Nada justifica que a televisão escape da lei econômica geral, pois o passado 
demonstra  que tal comportamento não garantia a melhor qualidade dos programas. 
Ao contrário, a submissão às leis do mercado, como atesta o sucessos dos seriados 
americanos pelo mundo afora,  não resulta necessariamente em maus produtos  
(WOLTON, 1996,   p. 36).   
 

Os autores DeFleur e Ball- Rokeach (1993, p.152) são claros em dizer que o primeiro 

componente importante do sistema social de comunicação de massa é a audiência. Inclusive, 

ele torna-se um componente complexo.  

 
Algumas das principais variáveis que exercem um papel no determinar como esse 
componente funcionará dentro do sistema são as principais necessidades e interesses 
dos membros da audiência, as várias categorias sociais nela representadas e a 
natureza dos relacionamentos sociais entre membros dessa audiência. Essas 
variáveis apontam para mecanismos de comportamento que determinam os modelos 
de atenção, interpretação e reação de uma audiência face as conteúdo de um dado 
tipo.  

 

Em seu livro, “O Monopólio da Fala”, Muniz Sodré cita alguns fatores que 

influenciaram essa demanda pela publicidade, e que com o passar dos anos, fizeram com que 

os telejornais passassem a perseguir os índices de audiência: a industrialização do mercado 

por um centro econômico; o aumento dos níveis de renda e aparecimento de novas camadas 

de consumidores; crescimento e modernização das cidades; elevação dos níveis de instrução e 

aparecimento de novas carências de lazer e o custo unitário dos serviços informativos 

relativamente baixo para cada consumidor, devido à expansão do financiamento publicitário.   

Com o surgimento e a expansão desses fatores, atualmente, na mídia, a concorrência 

comercial é bastante presente. Conforme Ramonet (1999), as pressões comerciais estão 

aumentando. Com a mesma idéia, Pierre Bourdieu (1997) acredita que o que se exerce sobre a 

televisão é a pressão econômica. Inclusive, para ele, no campo econômico a pressão é tão 



grande que uma empresa muito poderosa tem o poder de deformar quase todo o espaço 

econômico no campo da comunicação. “Ela pode, baixando os preços, impedir a entrada de 

novas empresas, pode instaurar uma espécie de barreira à entrada”(BOURDIEU, 1997, p. 57).  

 Os telejornais estão regidos  por novas leis, que, foram impostas às emissoras de 

televisão. Conforme Ramonet (1999), essas leis são as da espetacularização e teatralização, 

que revolucionaram a relação com a realidade e a verdade dos telejornais. O autor cita como 

símbolo dessas leis o pós-guerra do Vietnã, entre 1962 e 1975. Os telespectadores puderam 

acompanhar as câmeras dos repórteres de TV colocando à mostra os sofrimentos dos homens 

de combate. Ou seja, muitas vezes, é posto em cena, em imagens, um acontecimento e este 

acaba ganhando importância, gravidade, dramaticidade. Ramonet,  explica também que tudo 

acontece muito rápido e mais depressa ainda por causa do peso e dos efeitos atrativos da 

televisão. 

 
A cada nova tempestade midiática, a televisão é uma mídia da simplicidade; por 
conseguinte, toda superinformação acarreta quase que automaticamente uma 
desinformação. A avalanche de notícias- muitas vezes fúteis, vazias- retransmitidas 
“em tempo real” superexcita o telespectador (ou o ouvinte) dando-lhe a ilusão  de 
informar-se. Mas o recuo no tempo mostra praticamente cada vez mais que aquilo é 
um engodo (RAMONET, 1999, p. 111).  

 

  Bourdieu (1997) cita um problema decorrente a partir da concorrência e do interesse 

pelo fato que será capaz de vender: quanto mais  um jornal estende a sua difusão, mais ele 

caminha para assuntos que não levantam problemas na sociedade.  Para o autor, a televisão 

nada mais é que um instrumento de manutenção da ordem simbólica. Bourdieu afirma que os 

jornalistas possuem “óculos” especiais a partir dos quais vêem certas coisas e não outras; e 

vêem de certa maneira as coisas que vêem. Atualmente, tornou-se um dos principais 

princípios para selecionar o que deve ser noticiado, a busca do sensacional e do espetacular. 

Os jornalistas acabam participando de um círculo vicioso, onde correm atrás do evidente, do 

que vende mais, de algum detalhe que não foi dado por uma emissora concorrente. Assim, os 

editores chefes de um telejornal sabem perfeitamente o que deve entrar ou não em uma 

edição, já que, a audiência, conforme enfoca Bourdieu, tornou-se o juízo final do jornalismo.  

A busca pelo sensacional acaba ressaltando uma característica peculiar da TV:  a 

imagem. O autor citado acima explica que a televisão tem a particularidade de poder produzir 

o que os críticos literários chamam de “efeito de real” e a partir de veículo um acidente, por 

exemplo, pode desencadear diversos sentimentos, tais como, racismo, xenofobia, o medo-ódio 

do estrangeiro. “E, insensivelmente, a televisão que se pretende um instrumento de registro 



torna-se um instrumento de criação de realidade. Caminha-se cada vez mais rumo a universos 

em que o mundo social é descrito- prescrito pela televisão” (BOURDIEU, 1997, p. 29)   

As idéias de Pierre Bourdieu concluem que o campo do jornalismo depende 

diretamente da demanda, estando sujeito à sanção do mercado. Prosseguindo nesta mesma 

linha, o autor diz que o universo do jornalismo está sob a pressão direta do campo econômico, 

por intermédio do índice de audiência. Em especial, os jornalistas, estão ligados à lógica 

comercial. A idéia de conquistar audiência, acaba fazendo o peso da economia se exercer 

sobre a televisão.  

Sobre o Brasil, Sodré (1977) declara que, com o passar dos anos, a televisão soube 

acompanhar as indicações da lógica comercial. Conforme o autor, a fim de contar com uma 

audiência de base, o que seria imprescindível para conquistar fatias do mercado, a TV se 

voltou para as camadas C e D. Mas, nunca esqueceu um público que conquistou no seu 

surgimento: o da classe B, que compreendia os burocratas, pequenos comerciantes, pequenos 

proprietários, ou seja, gente que já estaria ligada à economia urbana.  

 
Uma vez asseguradas a audiência e a confiança das agências publicitárias, a 
televisão pôde permitir-se a uma mudança de rumos: a conquista de telespectadores 
mais elevados e de anúncios mais luxuosos. Em outras palavras, tão logo deu como 
consolidada a sua hegemonia industrial (hoje a Rede Globo afirma cobrir mais de 
90% dos lares com aparelhos-receptores em todo o país), desfez a aliança simbólica 
com as camadas excluídas, pondo fim à programação do grotesco  (SODRÉ, 1977, 
p. 107).  

 

A televisão possui dois elementos que não existem em separado. Uma dimensão 

técnica que está ligada à imagem e  uma dimensão social, que se encontra  ligada ao seu status 

de meio de massa. A dimensão social traduz as condições sociais e culturais diferenciadas em 

que o indivíduo recebe a informação.  

 
A televisão contribui diretamente, portanto, para retratar e modificar as 
representações do mundo. Todavia, não é fácil determinar em que sentido ela o faz, 
a menos que se estabeleça unilateralmente o uso que os espectadores fazem das 
imagens recebidas! Uma coisa é certa: o choque que se produz entre a imagem e os 
quadros de recepção e de interpretação dos públicos impede uma leitura simples e 
unívoca. Assim, defasagem entre a própria estrutura da imagem e as estruturas de 
percepção e interpretação dos públicos é permanente. Como dissemos muitas vezes, 
não é porque todo mundo vê a mesma coisa que a mesma coisa é vista por todo 
mundo (WOLTON,  1996,  p.  69).  

 

Mesmo sendo um objeto de consumo privado, a televisão traduz uma atividade 

coletiva. Além de ser um espelho de nossa sociedade, ela nos possibilita criar um interesse 

pelo mundo, pelas coisas, pelos fatos.  

 



E é provavelmente por tentar ‘racionalizar’ esse conhecimento do público que os 
projetos de televisão fragmentada- quer dizer, os programas adaptados a públicos 
especializados (esportes, infantis, informação, cinema...)- conseguem tamanho 
sucesso. O público constitui uma das grandes incógnitas da televisão desde o seu 
princípio, portanto, conhecê-lo melhor para dominá-lo é um desafio decisivo  
(WOLTON, 1996,  p. 47).  

 

A  televisão geralista mantém sua programação mesclada em assuntos que interessam 

à grande massa, procurando fazer uma identificação coletiva, sendo, durante muito tempo, a 

única referência em matéria de televisão. A prática geralista junta programas de informação e 

entretenimento. Conforme Wolton (1996), a programação dessa forma de fazer televisão 

traduz dois grandes aspectos da realidade: o mundo objetivo e o mundo da distração, 

desenvolvendo  um papel de unidade social e cultural. Dessa forma,  procura oferecer uma 

programação comum, e, sendo assistida por todos os meios sociais, acaba desempenhando um 

fator de integração social. Pode-se  concluir  que a televisão geralista  assume duas funções: 

ela mantém o laço social dentro da sociedade e oferece esse laço em um momento em que 

existem muitas contradições dentro dessa mesma sociedade. Tarefa difícil, que mostra o 

quanto a televisão é um objeto de diversificação e unificação social.   

Para agradar ao público, muitos canais se dedicam a apenas um segmento, um assunto. 

Isso é chamado de fragmentação da televisão. Nesse caso, mesmo sendo gratuita ou paga, ela 

passa a ser  direcionada a um público específico. Para o canal poder existir e sobreviver,  é 

preciso que haja público suficiente que garanta audiência e, conseqüentemente, publicidade. 

Como exemplo de televisão segmentada, temos canais televisivos que tratam apenas de 

cinema ou de esporte. A respeito do jornalismo rural,  sabemos que existem canais específicos 

da área. Na televisão por assinatura, existe o “Canal Rural”, da Rede Brasil Sul de 

Telecomunicações  RBS. Existem outros temas que despertam interesse e justificam a criação 

de canais temáticos: informação (Globo News), religião (Rede Vida),  música (MTV),  

programas infantis (Cartoon Net Work). Não há televisão temática, se o público não for 

fracionado. Cada vez que uma pessoa chega na frente da televisão para assistir ao que escolhe, 

livre para selecionar o assunto que lhe interessa, significa que a televisão segmentada 

possibilita uma liberdade individual. Conforme Dominique Wolton (1996), hoje sabemos o 

quanto o telespectador é ativo, contrariando a crítica feita durante muito tempo de que o 

público da televisão era passivo. 

Especificamente sobre o Brasil,  Wolton (1996) declara que a televisão demonstra 

dinamismo. Para o autor, é possível identificar essa característica logo no seu surgimento. Em 

1950, tivemos Assis Chateaubriand, que querendo implantar a modernidade em seu país, 



trouxe a televisão colocando no ar a TV Tupi. Mais adiante, por volta de 1965, temos a figura 

da Rede Globo como a maior empresa de comunicação do Brasil, o que persiste até hoje.  

 

2.3 JORNALISMO RURAL 

 

São visíveis as diferenças entre a vida urbana e a rural. Entre o homem do campo e o 

homem dito da cidade. No trabalho, não é necessário transcrever as dificuldades que os 

homens do meio rural enfrentam em suas vidas, principalmente, devido ao fato de 

dependerem da terra, e, conseqüentemente, do comportamento da natureza. Essas dificuldades 

são diariamente documentadas pela imprensa. Foi com o passar dos anos, que o homem rural 

conseguiu motivar  o interesse da sociedade, mostrando que representa uma classe importante 

para a economia brasileira.  

Na metade do século passado a agricultura passou a integrar uma comunicação rural 

voltada para a informação, pautada pela modernização do campo. Antes disso, Ângela 

Cristina Trevisan Felippi (2000), autora de “Vozes e Sentidos do Jornalismo Rural” diz que 

há registros de que existia um boletim da agricultura, publicado em São Paulo, em 1900. 

Posteriormente, em 1938, o governo federal criou o Serviço de Publicidade Agrícola, ligado 

ao Ministério da Agricultura.  

De acordo com a autora citada acima, de todos os elementos que integram o contexto 

histórico-social da temática rural, três são fundamentais para que se entenda a grande 

abrangência e importância que este tema adquiriu dentro da mídia e da sociedade: o processo 

de modernização da agricultura, a formação da editoria de rural e a segmentação da televisão. 

Foi no final dos anos 40 que esse processo de modernização do campo brasileiro começou. 

Isso foi possível graças à criação de políticas oficiais de desenvolvimento rural e o serviço 

oficial da extensão rural. Nessa época, o rádio foi o aliado principal da difusão de 

informações, já que era o meio de comunicação mais presente no campo brasileiro. Sobre o 

segundo fator, a editoria de rural ganhou força, em conseqüência da modernização, que 

possibilitou um novo olhar sobre o meio rural e os que vivem e dependem dele. Assim, vista 

de certa forma como um meio marginal dentro do espaço comunicacional, essa editoria 

passou a ter destaque e autonomia próprios, passando a conseguir significativa receita com a  

publicidade.  

Com o surgimento da TV, em 1950, aumentou a idéia de modernidade entre a 

população brasileira. O campo também estava vivendo a sua fase de modernização. Porém, 

logo no início do surgimento da tevê, a relação do veículo com o campo era praticamente 



inexistente, já que, o aparelho concentrou-se inicialmente nas mãos de poucas pessoas, ou, 

apenas nas grandes capitais do Brasil. Hoje, a tevê já possui canais segmentados que tratam 

da temática rural.  

Segundo Felippi (2000), a revolução verde foi o ponto de partida para a revolução no 

campo. O lançamento foi feito pelo grupo norte-americano Rockfeller e fez com que a 

agricultura brasileira se voltasse à produção de grãos, principalmente trigo e arroz. Com essa 

etapa de modernização, os insumos também assumiram um caráter moderno: sementes 

selecionadas, fertilizantes, agrotóxicos, maquinários, entre outros. Com a revolução verde, 

também iniciaram os financiamentos agrícolas. Portanto, a autora afirma que a agricultura 

tradicional passou para a modernizada, com formas de produção capitalistas introduzidas na 

agricultura brasileira, que passou a ser integrada ao sistema industrial.  

Entretanto, diante do desenvolvimento, do modernismo e da abertura que passaram a 

caracterizar a agricultura brasileira, é pertinente citar que o capitalismo excluiu muitos 

agricultores. De acordo com Felippi, mesmo que a modernização tenha gerado melhorias na 

infra-estrutura do campo, implantando o novo sistema na agricultura, esse aspecto agiu como 

objeto de exclusão a muitos homens do campo.   

Foi a partir dos anos 60 que a televisão passou a abordar e se relacionar ainda mais 

com o segmento rural. Segundo  Felippi (2000), o primeiro programa de televisão voltado 

para o público rural surgiu na década de 60, na TV Cultura, divulgando música sertaneja: o 

Cidade Sertaneja. Mais tarde, ele teria passado para a TV Record, sob o nome de “Canta 

Viola”. Outros programas com essa temática surgiram: “Tarde Sertaneja”, “Show da Viola” e 

o “Canta Brasil”.  

No final dos anos 70, já havia a consolidação de um mercado de bens culturais no país 

e a televisão já era vista como um veículo de massa. Esses foram fatores que impulsionaram o 

crescimento da editoria de rural. Os primeiros programas jornalísticos agropecuários também 

foram criados nessa década. Mas foi só em 1996, que foi criado o primeiro canal com 

programação totalmente dedicada à temática rural, o Canal Rural.  Nesse ano, o público já 

estava formado, já existia uma grande quantidade de anunciantes, e, principalmente, havia um 

padrão editorial formado para a editoria rural. Esse padrão, por si próprio e pelo que se 

observa dentro das reportagens e programas rurais que existem na imprensa, procura integrar, 

cada vez mais, a agricultura brasileira ao modelo agroindustrial. Entre os vários anseios 

sentidos pelos agricultores, a principal idéia relacionada a eles que é veiculada pela imprensa 

e que já é também uma opinião formada dentro do meio social, é que os trabalhadores e 

produtores rurais do Brasil fazem parte da base econômica do país, contribuindo para 



importante parcela do Produto Interno Bruto (PIB), por colaborarem significativamente na 

pauta de exportações do Brasil.   

Cabe ressaltar que os homens que se relacionam com o campo no Brasil são divididos 

conforme o grau de trabalho e de relação que exercem no âmbito rural. Conforme o 

publicitário Richard Jakubaszko, na revista “Perfil do Produtor Rural Brasileiro”3, existe o 

produtor rural, o empresário rural e o produtor alternativo. O primeiro é aquele produtor 

tradicional, que mora na zona rural ou em pequenas cidades do interior e vive unicamente do 

que produz em sua propriedade. O empresário rural tem na atividade agropecuária sua 

principal fonte de renda, dedicando-se também a outros negócios. Este estaria mais ligado aos 

novos métodos que surgem na agricultura e pecuária, não medindo esforços para trazê-los e 

implantá-los em sua propriedade. O terceiro tipo é o que mora em grandes centros e atua no 

agronegócio como opção racional, aplicando técnicas modernas de produção.  

Também existe a diferenciação entre o produtor e o trabalhador rural. O primeiro é 

chamado de agricultor, agropecuarista, ruralista, fazendeiro, sitiante, proprietário rural ou 

empresário rural. O trabalhador rural  é tratado por lavrador, camponês, peão ou caseiro e vive 

unicamente no campo, mora na propriedade rural.  

Novamente, com relação ao espaço que vem sendo concedido para os homens rurais 

na imprensa, existem alguns exemplos que mostram como nossa sociedade, ainda em 

evolução lenta quando se fala em meio e homem rural, está se modelando para integrar a vida 

urbana à rural, entendendo que é o campo que garante abastecimento para a cidade. O 

trabalho irregular, que foi um dos principais problemas no meio rural antigamente, é hoje 

bastante fiscalizado, mesmo que ainda existam casos remanescentes. Também se sabe que as 

crianças,  que antes mesmo de irem para a escola já estavam ajudando o resto da família com 

sua mão-de-obra, hoje, são intensamente incentivadas tanto por órgãos públicos como pela 

própria família para que freqüentem a escola. Se uma seca castigasse toda uma plantação 

causando sérios prejuízos que refletissem na safra, o homem rural, muitas vezes, via-se sem 

retorno financeiro naquele ano. Agora, o cenário está se moldando e permitindo créditos 

financeiros para a compra de insumos e outros equipamentos que permitem custear a safra de 

forma mais tranqüila. Enfim, várias características enumeram o avanço que o homem que vive 

da agricultura e da pecuária adquiriu e continua por adquirir.  

Entretanto, sabe-se que essa luta por melhores condições de trabalho, que permite o 

crescimento do indivíduo da zona rural ou aquele que vive dela, ainda é um fato remanescente 

                                                           
3  Essa divisão citada neste tópico, foi retirada do artigo de Ana Maria Dantas de Maio, “Imprensa cooperativa 

rural: o apelo à qualidade”.  



em nossa sociedade. Contudo, tem se destacado perante os meios de comunicação e 

despertado o interesse dos políticos. Estes, às vezes, são oriundos do meio rural e entram para 

a política com a nítida intenção de ajudar os seus antigos colegas, sabendo da realidade na 

qual vivem.  

Talvez o propósito das autoridades em criar planos dentro de seus governos que 

favorecessem os que vivem da terra, tenha surgido por volta da década de 70, quando as 

estimativas diziam que eram 700 milhões de pessoas vítimas da pobreza absoluta no mundo e 

que cerca de 85% viviam nas zonas rurais4. Inclusive, nessa mesma época, a  população rural 

tinha pouco acesso aos  meios de informação. Segundo dados expostos no artigo “Nível de 

Escolarização, educação informal e procura educacional em populações rurais e urbanas do 

estado de São Paulo” 5,  de Lia Fukui, na cidade de São Paulo, dois terços dos que viviam no 

campo nunca tinham lido jornais (68%), ou revistas (64%). Entretanto, quase todos ouviam 

rádio, cerca de 93%; e  30% viam televisão diariamente, sendo que a metade, preferiam as 

novelas. Hoje, principalmente os meios de comunicação tradicionais, como o rádio e a TV,  

chegam a praticamente todas as residências do campo, mas, os dados citados acima, 

objetivam a reflexão em torno de como há três décadas o meio rural era carente de informação 

e entretenimento e o quanto os meios de comunicação demoraram até se disseminarem no 

campo brasileiro.  

Conforme Bordenave, do artigo “Comunicação e Educação: o que Deus uniu o homem 

não separa”6  na década de 50, falava-se pouco em comunicação, mas falava-se muito em 

informação. Os especialistas em informação agrícola ou informação rural faziam, não mais 

que difundir as tecnologias e produtos gerados por entidades oficiais ou empresas particulares 

para o público. Por sua vez, este ocupava um cargo passivo diante do que recebia, sendo 

freqüentemente tratado como objeto de persuasão. A comunicação rural não era pensada 

como um fator de desenvolvimento técnico e social, pois, não procurava produzir reações que 

causassem conhecimento, e, tampouco, se interessava pela prática interativa, tão útil e 

presente nos dias de hoje.  

                                                           
4  Dado retirado do livro “Educação Rural no Terceiro Mundo”,  de Werthein e Bordenave (1981). A obra 
tem o prefácio de Paulo Freire e tradução de Paulo Roberto Krammer e Lúcia Teresa Lessa Carregal.  
 
5  Este artigo foi publicado no livro “Educação Rural no Terceiro Mundo”, sob organização de Jorge 
Werthein e Juan Diaz Bordenave. A obra tem o prefácio de Paulo Freire e tradução de Paulo Roberto Krammer e 
Lúcia Teresa Lessa Carregal.  
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Mais recentemente fala-se de comunicação rural porque o conceito de comunicação 
foi ampliado para incluir um maior grau de diálogo e participação entre os dois 
pólos interessados na agricultura, os produtores e os formuladores da política 
agrária. (WERTHEIN e BORDENAVE, 1981, p. 243). 

 

Então, de acordo com os autores citados acima, a comunicação rural evoluiu e passou 

do modelo difusionista para o que pretende provocar transformações estruturais. Foi na 

década de 60 que foram realizadas as primeiras pesquisas que estudam o meio rural e os 

meios de comunicação social e foi na década de 80 que essa comunicação ganhou força. Ana 

Maria Dantas de Maio7, cita Bordenave, que  acrescenta:   

 
Comunicação rural é o conjunto de fluxos de informação, de diálogo e de influência 
recíproca existente entre os componentes do setor rural e entre eles e os demais 
setores da nação afetados pelo funcionamento da agricultura, ou interessados no 
melhoramento da vida rural (BORDENAVE apud  DE MAIO, 2005, p.3).  

 

Assim, a comunicação rural faz a ligação entre vários setores. Trata basicamente de 

tópicos, como: terra, mão-de-obra, capital, pesquisa, extensão, preços, mercados, transporte, 

armazenagem, insumos, estrutura fundiária e crédito rural. A comunicação rural desempenha 

um diálogo entre o emissor e o receptor, tratando de temas que antes só eram mencionados 

entre os próprios produtores dentro do meio restrito no qual viviam.  

Quando a comunicação rural preocupou-se realmente com a emissão de informação e 

de conhecimento aos homens rurais, foram feitos centenas de manuais, os quais foram 

distribuídos para agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e de economia doméstica. 

Segundo Felippi (2000), estes objetos queriam orientar sobre o uso da comunicação para a 

mudança de atitudes. A autora complementa dizendo que muitos técnicos desses órgãos e 

pesquisadores foram fazer cursos de pós-graduação nas universidades norte-americanas. Por 

isso, a comunicação rural brasileira trouxe dos Estados Unidos o caráter instrumental, a base 

funcionalista e a afinidade com as pesquisas administrativas como base para a intervenção do 

Estado no meio rural.  

A comunicação rural quer enfatizar um maior diálogo entre os trabalhadores e 

produtores do campo uns com os outros, como também, a comunicação entre os homens 

rurais e os setores que estão ligados ao meio rural. Para isso, Bordenave (1981),  defende o 

uso de vários meios de comunicação, impessoais e pessoais, que incrementem o fluxo de 

comunicação no seio da população rural. Esse aspecto deve acontecer com o intuito de atacar 

                                                           
7  A autora citou Bordenave em sua dissertação de mestrado em Comunicação Midiática da Universidade 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) em Bauru- SP. O artigo recebe o nome de “Imprensa cooperativa 
rural: o apelo à qualidade”.  



intensamente os problemas que surgem ou remanescem no âmbito rural. Esse seria o principal 

sentido da comunicação rural.  

 
Uma outra estratégia orienta o uso da comunicação para a facilitação das mudanças 
de conhecimentos, atitudes, valores, hábitos e habilidades na população rural, de 
modo a prepará-la para desempenhar mais adequadamente seus papéis pessoais e 
sociais e assim promover seu próprios desenvolvimento e o da nação em geral. 
Chamaremos isso de educação rural. A terceira estratégia combina os objetivos das 
duas primeiras: fluxo de comunicação ampliado e intensificado e desempenho de 
papéis e funções melhorado. Chamaremos isso de comunicação-educação rural  
(BORDENAVE, 1981, p. 241).  

 

Para Bordenave (1981), a comunicação rural trouxe a necessidade de promover a 

conscientização dos produtores, intervindo para que se politizem e adquiram postura crítica 

diante da sociedade, especialmente com relação aos seus direitos. Além disso, essa 

comunicação objetiva promover também a organização dos agricultores. Assim, a classe 

poderá perceber e articular os seus problemas e necessidades e reivindicar  ajuda externa dos 

serviços oficiais. Isso demonstra que os homens do campo sentiram a necessidade de diálogo, 

que começou, em parte, a ser suprida, entre 1960 e 1970.  

 
Nesta nova perspectiva, os meios de comunicação, antes usados apenas como canais 
de informação e veículo de persuasão, hoje são empregados como ferramentas de 
diagnóstico da problemática social, de colocação de problemas, de aglutinação 
comunitária, de auto-expressão individual e coletiva, de interaprendizagem, de 
negociação e reivindicação, etc (BORDENAVE, 1981, p. 243).  

 

A transformação estrutural que a comunicação rural pode desempenhar no campo  

integra um novo modelo de fazer comunicação. Pode ser vista como uma nova corrente, que 

vem a beneficiar os trabalhadores e produtores rurais e não mais tê-los  como objetos passivos 

e destinados a fazer o que os homens que tem influência sobre o campo pretendem. O que é 

buscado a partir do surgimento da verdadeira comunicação rural é uma mudança social, 

especialmente em lugares onde ainda os que vivem no campo sofrem com os limites 

estabelecidos. Para isso, essa nova comunicação, que ainda pode ser chamada de nova, já que 

atingiu novos e objetivos benéficos somente a partir de 1970, tem como dever levar em 

consideração a realidade de cada região, considerando sempre o aspecto sociocultural-

econômico no qual está inserida.  

O jornalismo rural pode ser considerado um tipo de trabalho destinado a um público 

segmentado. Assim como existem os programas de esportes, cinema, música, saúde, infantil  

e informática,  existem programas para pessoas que se interessam pelas notícias do meio rural. 

As atribuições básicas que devem nortear os profissionais que atuam dentro do jornalismo 



rural são conhecer a realidade do meio, o significado que ela tem para o Brasil, mediando a 

informação de maneira eficaz para a sociedade.   

Hoje, os meios de comunicação de massa, principalmente o rádio e a tevê, chegam a 

praticamente todas as residências do meio rural. Baseando-se no fato de que o produtor rural, 

às vezes mora na zona urbana e tem apenas atividades na zona rural, este, mais ainda,  

acompanha informações provenientes do rádio e da TV, e também de jornais e da Internet. 

Além desse aspecto, o público rural é digno de uma comunicação rural vinda de meios de 

comunicação específicos, o que o levará a perceber a mensagem utilizando os seus valores 

cognitivos próprios.  

Atualmente, o homem rural depende de informações provenientes dos meios de 

comunicação de massa. Ele possui dúvidas e necessidades, que, muitas vezes, só são sanadas 

através do conhecimento, que, pode ser adquirido através da tecnologia. Se mudanças 

políticas ou econômicas influenciarem nos preços de determinados produtos da próxima safra, 

por exemplo, essas notícias que trazem essas mudanças e conseqüências que irão gerar na 

produção, são recebidas pelos meios de comunicação, em especial, os tradicionais, como a 

televisão e o rádio.  

A sociedade industrial diz-se universalística e promove um incentivo ao trabalho, ao 

uso da razão, à burocracia e massificação. Dessa forma, levando em conta que este último 

aspecto está presente dentro do espaço comunicacional, isso não deve proporcionar que as 

ações políticas, que muitas vezes, são norteadas apenas por interesses individuais ou de 

grupos, se sobreponham sobre a sociabilidade do meio rural. Ou seja, interesses empresariais 

presentes na mídia, em específico da editoria de rural, não deveriam alavancar o principal 

critério a ser levado em conta dentro das redações. O homem do campo, que encontra nos 

meios de comunicação de massa tradicionais um meio de conversar e de adquirir 

conhecimento, não deve ser bombardeado pelo puro e incessante interesse econômico, que 

acaba se sobrepondo sobre o aspecto social que a comunicação rural pode proporcionar.    

Fala-se em três paradigmas que nortearam as teorias acerca do desenvolvimento do 

meio rural no Brasil. Servaes, apud Felippi (2000), diz que os  paradigmas são o da 

modernização, dependência e multiplicidade, sendo que,  este último ainda está em formação. 

Na verdade, o terceiro paradigma seria o mais interessante dentro da nossa perspectiva de 

estudo, pois, remete ao fato de que a comunicação não é vista como capaz de provocar 

grandes mudanças, como era no paradigma da modernização, mas, ela teria a tarefa de 

informar, e, através de redes alternativas, poderia ser usada para o desenvolvimento de forma 



participativa, sem controle centralizado por governos, com os grupos envolvidos atuando no 

planejamento e produção dos conteúdos.  

Sobre o Globo Rural, da Rede Globo, consta que antes dele surgir para trazer as 

informações do campo, existiu um programa anterior, que se chamava “Novos Horizontes”. 

Ele foi veiculado na TV Tupi de São Paulo, e, posteriormente, na TV Globo. A partir desse 

programa, e, de certa forma, dessa inovação, é que a Globo levou ao ar o Globo Rural. A TV 

Globo começou sua hegemonia no Brasil por volta dos anos 70, estabelecendo-se como um 

modelo de televisão geralista destacando-se como o maior grupo de multimídia brasileiro. 

Atua nas áreas de rádio, jornais, revistas, televisão, livros, discos, cinema, vídeo e internet.  

O Globo Rural  estreou no dia seis de janeiro de 1980. De acordo com a Revista 

Imprensa 8, o Globo Rural foi um marco para o gênero, por ser o primeiro a ter abrangência 

nacional e ser líder de audiência. Foi a partir dessa criação que os programas de televisão com 

temática rural passaram a ocupar a grade de programação de quase todas as emissoras do 

Brasil. Surgiram também as revistas com esse enfoque e a editoria nos jornais impressos 

ganhou espaço. Felippi (2000) complementa dizendo que na televisão, predominavam dois 

tipos de programas: os jornalísticos de caráter técnico e os folclórico-musicais, com 

apresentação de ritmos como a moda de viola e as músicas gauchescas e danças originárias do 

meio rural. A temática rural teve espaço também através das telenovelas ambientadas no 

interior, principalmente, o nordestino.  

No programa Globo Rural, edição de domingo, destaca-se o uso do gênero 

informativo, mas também, o entretenimento e o instrucional. Este último, na verdade, seria 

uma espécie de explicação sobre “como fazer” determinada atividade específica do meio 

rural.  O programa, por ser da grade da programação da Rede Globo, um canal aberto e de 

grande  abrangência nacional, consegue fazer um jornalismo rural que cobre os assuntos de 

todo o país, e, às vezes, até do mundo. Além das pautas atuais e não-factuais, ele noticia 

assuntos considerados importantes oriundos de cartas dos espectadores.  A interatividade tem 

amplo espaço no programa.  

Na verdade, esse elemento é um critério fundamental dentro da pauta do programa 

Globo Rural. Respostas que podem sanar as dúvidas de telespectadores, na maioria 

agricultores, são valorizadas de maneira intensa, de forma que, já são um critério que entra na 

edição de cada programa de domingo. As cartas são elaboradas de maneira simples e com 

                                                           
8  Esse dado foi retirado do artigo “O Rural Televisivo nas apropriações de telespectadoras camponesas”, de 

Carmem  Rejane Antunes Pereira.  



linguagem coloquial por parte dos espectadores. Elas provém dos mais diversos  lugares do 

país.  

Como já falamos no tópico “televisão como veículo de comunicação de massa”, o 

campo jornalístico vive uma constante pressão econômica, determinada pelos índices de 

audiência. Conforme Bourdieu (1997), existe uma oposição entre os jornais que querem 

oferecer sensacionalismo e entre os que realizam análises e comentários, dando prioridade 

para a objetividade. Portanto, neste caso, o programa Globo Rural, enquadra-se no segundo 

caso, o que prima pelo objetivo, tentando trazer o mais real possível ao telespectador, 

utilizando, freqüentemente, o recurso interatividade para se aproximar especialmente do 

homem que mora no campo.  Mas, é claro que se deve considerar que o espaço rural também 

se interessa pelo lucro. Ele ganhou crescimento diante da mídia por estar vinculado à 

expansão do mercado de bens culturais, bem como, pela modernização da agricultura a partir 

da década de 70.  

O acompanhamento do programa  Globo Rural, edição de domingo, permitiu os 

seguintes apontamentos:  

-     predominam as notícias  de fatos ocorridos em todo o Brasil;  

- os repórteres vão a campo buscar respostas  para as dúvidas dos telespectadores;  

- na grande maioria, a interatividade é feita através de cartas. Inclusive, um bloco do 

programa é especialmente dedicado para dar respostas aos telespectadores;  

- a imagem auxilia no entendimento para as dúvidas dos espectadores. O profissional que 

foi chamado para explicar a dúvida em questão, ilustra a teoria usando a imagem como 

explicação prática;  

- além da prestação de serviço fornecida ao telespectador através da explicação de uma 

dúvida,  também é feita a divulgação de  quase  todos os eventos (feiras, rodeios, festas, 

congressos, etc.) que estão ocorrendo  ou  irão ocorrer no Brasil. Também são fornecidos 

indicativos do campo;  

- em quase todas as reportagens predominam o uso de notapés 9, que complementam o 

assunto;  

- muitas reportagens se interligam. Os próprios repórteres fazem essa ligação. Por vezes, 

isso fica a cargo do apresentador;  

- os pequenos agropecuaristas são o foco do programa. As forças políticas e econômicas 

dominantes da área não são as principais vozes do programa;  

                                                           
9  Os notapés são ditos por apresentadores do telejornal para complementar o assunto com uma informação que 

não tenha sido veiculada na reportagem.  



 

A interatividade, como foco do programa e deste estudo, está presente em todas as 

edições de domingo.  Ela pode ser tratada como elemento que delineia a agenda do programa, 

pois ela pauta o jornalismo do Globo Rural, que se vale das cartas e transforma as dúvidas em 

reportagens. As conseqüentes matérias servem não só aos telespectadores que enviaram a 

carta,  como também, às demais pessoas que acompanham o programa e que se interessam 

por assuntos relacionados ao meio. Com a interação existente entre o Globo Rural e os 

produtores, estes últimos acabam interferindo na agenda do programa.  

Além da interatividade, é pertinente destacar também, o discurso utilizado por 

repórteres e apresentadores. Para tentar se aproximar do telespectador, que busca o programa 

para  conseguir respostas  para algumas dúvidas e para obter conhecimento, os profissionais 

usam um vocabulário simples, tanto nas notícias, como nas reportagens especiais, cartas, 

receitas, agenda, etc. Essa facilidade de entendimento proporcionada ao produtor rural facilita 

a compreensão.  

Portanto, a comunicação rural aliada ao conhecimento, informação, e, até, ao 

entretenimento, é um fator que, nos últimos anos,  recebeu e ainda recebe amplo destaque na 

imprensa. O Globo Rural desponta, de certa forma, como ícone dentro do jornalismo rural, e, 

propriamente traduz o que a comunicação rural procura.  

 

2.4 INTERATIVIDADE  

 

De acordo com Marco Silva (2006), no artigo “Interatividade: uma mudança 

fundamental do esquema clássico da comunicação”, a interatividade consiste em formas de 

trabalhar usando maneiras de interação entre o emissor e o receptor. Ela nada mais é do que 

um fenômeno que relaciona os dois. Inclusive, aí está a principal importância da 

interatividade: beneficiar a comunicação entre os envolvidos na notícia. Na verdade, ela se 

constitui numa espécie de diálogo imaginário entre emissor e receptor dentro da comunicação.  

O autor Klaus Jensen, citado no artigo “Interatividade ou Interação? Reflexões acerca 

do sentido terminológico para a compreensão de um objeto de estudo emergente”, de Cláudia 

Presser Sepé (2006),  afirma que a palavra interatividade permanece um dos conceitos mais 

centrais e um dos mais notoriamente difíceis de definir em pesquisa sobre medidas 

computacionais em geral, e em estudos de comunicação na  internet em particular. Contudo, 

Jensen afirma que a palavra interatividade, deriva de interação, um conceito que geralmente 

significa troca, influência mútua.  



Seguindo nesta linha, o aspecto do significado que a interatividade proporciona é um 

ponto importante dentro da comunicação. Klaus Jensen destaca que para existir uma 

interação, uma atividade deve ser interpretada, gerando conseqüência aos que participam ou 

observam a mensagem. Para o autor, a interatividade desenvolveu-se como um derivado de 

interação sugerindo uma analogia entre trocas tipo humano-humano e humano-máquina.  

Seguindo com os conceitos, tipos e elementos da interatividade, Braga e Calazans 

(2001), procuram fazer uma diferenciação dos tipos de interação que podem ocorrer. Eles  

dividem os meios em três conjuntos conforme o tipo de interação que propiciam. Para os 

autores, existem os meios e processos difusos e diferidos, que abrange a circulação para um 

público generalizado, sem retorno imediato de respostas, o que engloba o livro, jornal, revista, 

rádio, televisão e cinema. Depois, vem os meios e processos difusos com retorno possível 

previsto ou com seletividade avançada pelo usuário, que compreendem aos sites da Internet, 

a TV dita interativa, programas de rádio com sistema telefônico de retorno, hipertexto, bancos 

de dados informatizados. Por último, os autores citam os meios e processos dialógicos, 

direcionados, com retorno mediático direto (tipo conversacional)- telefone, correspondência 

escrita, e-mails, chats.  

Não podemos falar em tecnologia e digitalização, sem citarmos o jornalismo on-line 

que  compreende à produção e à disseminação de notícias no ambiente das novas tecnologias 

de comunicação. Estamos vivendo dentro do contexto da chamada era da cibercultura. Por 

isso, Ana Cristina Calábria, Luis Gustavo do Prado Brunelli e William Penna Crispim (2006), 

citam Pierre Lévy, que diz que essa era, classifica-se como a terceira das três grandes etapas 

da história, ou seja, a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. Portanto, a 

cibercultura está sendo a  responsável por novas formas de se comunicar, trazendo novas 

maneiras de conversação com o outro e com o mundo.  

Relacionando a interatividade ao aparato tecnológico, Marco Silva (2006) ressalta que 

nos últimos anos, principalmente depois da difusão da Internet, o trio emissor, mensagem e 

receptor sofreu uma mudança dentro da comunicação. Aliás, para o autor, esse trio nunca 

havia sido tão valorizado no espaço comunicacional. A mídia de massa passou a colocar 

como centro das atenções a interatividade, que, permitiu ao receptor, realizar intervenções. 

Além disso, pressupõe-se que essa questão traz também interesses econômicos, pois, através 

da possibilidade de interagir, mostra-se, muitas vezes, o número de receptores que estão a 

participar de determinado programa. De certa forma, isso remete à audiência, e,  

conseqüentemente, à publicidade.    



A Internet é um  meio de comunicação que permite a troca rápida, por vezes, imediata, 

de mensagens entre as pessoas que estão nos mais distantes lugares. O correio eletrônico é 

uma das ferramentas mais antigas e mais utilizadas desde o surgimento da rede. Ele permite, 

por exemplo, a interatividade rápida entre os jornalistas e o seu público. Ramonet (1999) é 

claro em dizer que com a Internet, juntam-se o texto, o som e a imagem. Marco Silva (2002) 

coloca que a informática teria contribuído para reorganizar as formas de interagir das  

tecnologias já existentes.  

Para José Luiz Braga10, a partir de 1990, com o uso do computador para redes 

informatizadas e particularmente a internet, a interatividade ganha um forte aliado, ou seja, 

com e-mails e chats, o usuário de qualquer parte do mundo pode enviar e receber mensagens e 

a relação homem/máquina também sai beneficiada, pois, os usuários poderão selecionar e 

comandar processos e percursos, fazendo, ativamente, o micro e seus softwares agirem 

segundo o seu próprio controle.  

Desse modo, presume-se que as novas tecnologias possam aumentar a presença do 

público dentro da comunicação. Pois, cada vez mais, as pessoas estão pedindo para serem 

ouvidas, para terem voz. Por isso, as pessoas devem ter a consciência em explorar de forma 

benéfica o potencial que a informática pode nos oferecer enquanto receptores da mensagem. 

Deve-se procurar e dar prioridade ao conhecimento. Certamente, em um futuro próximo, 

novas tecnologias permitirão aproximar ainda mais as pessoas dos meios de comunicação, 

passando a fazer cada vez mais  parte do nosso cotidiano. Atualmente, o jornalismo faz o uso 

da cibercultura para acelerar o ritmo das alterações tecno-sociais, contribuindo para que a 

sociedade participe. Se novas tecnologias surgirão posteriormente, é necessário registrar que a 

sociedade deve saber, primeiramente, utilizar de forma benéfica o aparato tecnológico que já 

tem para interferir nas discussões que são pautadas pela sociedade. 

Cabe ressaltar que a internet poderá não contribuir para uma maior democratização da 

informação na sociedade, pois, a disseminação de computadores é algo que poderá levar 

muito tempo para acontecer. Com relação à TV, o contexto foi diferente, pois, vale lembrar 

que logo nos primeiros anos após o seu surgimento, ela já se configurava como meio de 

comunicação de massa e foi sendo cada vez mais incluída dentro da sociedade, estando 

sempre vinculada ao grande público.  Já o computador, poderá passar ainda muitos anos longe 

do acesso da maior parte da humanidade. Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (2006), no artigo 

                                                           
10  Braga é autor de “Interatividade e Recepção”. O artigo foi apresentado no GT Mídia e Recepção, no IXº 

Encontro Nacional de Compós, maio/junho de 2000, na PUC/RS, Porto Alegre e foi publicado no livro anual 
de Compós. Este trabalho foi citado pela autora Cláudia Presser Sepé (2006). 



“Informação fast-food: um estudo de caso do jornal Último Segundo, do portal IG”, salienta 

que 1,5 bilhão de pessoas- aproximadamente um quarto da população mundial- vive com 

pouco mais de um dólar por dia, sem acesso a equipamentos sociais básicos e excluída do 

mercado de consumo. Portanto, esse sonho de atingir a plena democracia dentro da ordem 

informacional, especialmente no contexto das novas tecnologias, parece distante. O que 

acontece na verdade,  é que somente alguns segmentos da sociedade, participam amplamente 

de aspectos presentes na ordem social através da interatividade proporcionada, especialmente,  

pelos computadores.   

Mas não é pelo avanço da internet, que devemos apenas estudar a interatividade 

proporcionada através da rede, ou seja, não foi só porque novas tecnologias surgiram que foi 

possível alterar e interferir nas mensagens recebidas. Braga e Calazans (2001) dizem que 

antes de tudo é preciso entender que a interatividade é uma palavra que já permite 

imaginarmos que poderemos mudar alguma coisa. Antes mesmo da Internet, o usuário, em 

especial, o telespectador, já personalizava o seu produto e a informação que consumia. Nessa 

época, o que acontecia era a interação analógica, que caracterizou os meios tradicionais e 

possibilitava a troca de emissora, regulagem de cor e volume.  

A TV começou a oferecer  interatividade, desde quando a imagem era  em preto e 

branco, com apenas um ou dois canais. Dessa forma, a  prática interativa se limitava  à  ação 

de ligar ou desligar o aparelho, regular brilho, volume e contraste. Com dois canais, também 

era oferecida a possibilidade de mudança. Depois disso, aparece a TV em cores e outras 

emissoras. Assim, em poucos segundos, o telespectador encontrava no controle remoto uma 

maneira de escolher o que quer ver. Posteriormente, chegamos na fase da apropriação do 

objeto TV, onde o telespectador usa os equipamentos portáteis, como vídeo-cassete e  jogos 

eletrônicos na televisão. Por fim, o último nível desde o surgimento da TV, é a interatividade 

de cunho digital, onde pode-se interferir no conteúdo das emissoras, usando Internet, e-mail e 

telefone. Porém, a interatividade não tinha tamanha importância e não era valorizada como é 

agora. O que as novas tecnologias fizeram foi ampliar a interação para além da simples 

técnica, tornando regra o uso da interatividade em qualquer meio de comunicação. Então, para 

interagir não precisa existir grande aparato tecnológico.  

Uma novidade dentro do contexto da interatividade é a TV digital. Ela possibilitará ao 

indivíduo, não apenas receber, mas também, participar da informação, interagindo com o 

conteúdo do que será veiculado. Pressupõe-se que, com sua implantação, será possível alterar 

os hábitos televisivos dos brasileiros.  



Entretanto, antes de mais nada, é necessário levantar o seguinte dado: apesar de todo o 

aparato tecnológico que dispomos atualmente, essa interatividade que vem crescendo no 

espaço da comunicação advém de uma base social. Quer dizer, é estabelecido todo um 

entrelaçamento com a cultura. Marco Silva (2006) cita Baudrillard como um dos mais radicais 

pensadores da descrença na interatividade das novas tecnologias informáticas. Baudrillard, 

por sua vez, enfatiza que não há interatividade com as máquinas; o que há é dominação da 

técnica. Dessa forma, a interatividade com o usuário passa a ser conteúdo e meio ao mesmo 

tempo. Inclusive, qualquer falha durante essa comunicação poderá acarretar uma distorção no 

significado da mensagem.  

Sobre a televisão, sabe-se que a mensagem enviada ao telespectador não é mais algo 

clássico, estático, fechado. Bem ao contrário, o emissor manda uma  informação com o intuito 

de oferecer diversas possibilidades ao receptor. Uma prova disso, é que, atualmente, para que 

a mensagem receba um total significado, ela depende da intervenção feita pelo espectador. O 

telespectador é um grande participante, muitas vezes, pautando a redação e colaborando na 

agenda do programa, como acontece no Globo Rural, exibido pela Rede Globo, onde o 

público pode interferir através de cartas.    

O mundo está vivendo hoje a chamada revolução virtual. Para Daniel Filho (2001), 

isso é algo que mexe com os direitos autorais, com o processo de trabalho, com os 

trabalhadores e com emprego. A partir desse momento atual em que vivemos, onde o virtual 

está cada vez mais presente em nossas vidas, um novo campo começa a se abrir e uma nova 

cultura passa a se auto-afirmar.  

Mesmo que muitos autores coloquem em evidência apenas o aparato tecnológico sobre 

o qual a interatividade acontece, é pertinente focar que a tecnologia não é um agente que 

existe em separado da sociedade e da cultura. Por isso, Pierre Lévy, apud Castilho (2006) 

salienta que não há como estudar os elementos que compõe a interatividade de forma isolada. 

Para o autor, a tecnologia faz parte do homem e o homem faz parte dela. Carlos Castilho  

afirma que a notícia está deixando de ser uma exclusividade dos jornalistas para ser cada vez 

mais um produto da interatividade social.  

Os receptores humanos encontram na interatividade a habilidade para perceber que 

podem se comunicar com outros usuários, outros receptores. Também, o grande público, que 

estava limitado a um papel mais passivo do que ativo, passa a transformar a notícia em um 

processo, ao invés de algo estático, que estava pré-determinado aos efeitos que deveria causar 

no receptor. Aí está um dos maiores benefícios gerados pela interatividade: o aumento da 

consciência da presença que os indivíduos exercem na sociedade, evidenciando o papel ativo 



que ele possui. Um telespectador que vê sua prática de interação causar influência em alguma 

pauta dentro do telejornalismo, passa a crer que não está  obrigado a receber todas as 

informações de forma passiva em sua casa.  O receptor sente-se apto a contribuir para a pré-

seleção de conteúdos dentro da produção midiática e na agenda dos programas. Pensa-se 

então, que não é pertinente focar as discussões determinando se certo meio é ou não 

interativo, mas sim, de verificar como que a interatividade é operada, como ela é usada dentro 

do meio. Ou seja, muitas situações podem determinar o uso da interação. 

Ana Lúcia Prado Reis dos Santos (2006) traduz de maneira geral o que é a 

interatividade social: 

A interatividade social, por sua vez, é o que comumente entendemos por interação e 
a vivenciamos diariamente em diferentes níveis. Nesse sentido, conforme as 
interfaces técnicas evoluem, as relações que os seres humanos estabelecem com a 
interatividade digital tendem a se aproximar da interatividade social. Um exemplo 
disso é a forma como os usuários de computador trocam mensagens. O micro e seus 
periféricos (técnica) oferecem a possibilidade de interatividade digital por 
intermédio de programas de e-mail, que hoje transmitem, além de texto, imagens e 
áudio, transformando e aproximando emissor e receptor. Desse modo, o 
microcomputador possibilita ações interativas do tipo social e técnico.  

 

 José Luiz Braga e Regina Calazans (2001) determinam que as relações estabelecidas 

entre os integrantes da interação são permeadas pelas mediações culturais. Por isso, mais do 

que interagir com outros produtos, os sujeitos da interação estão tendo uma íntima relação 

com a sociedade. Os autores colocam que o produto, e não o meio, ocupa o lugar central na 

discussão. A importância do produto está no fato de que ele é constituído de elementos 

históricos e sociais.  

Os autores citados acima falam de interatividade partindo do princípio, quer dizer, 

desde o surgimento do homem, pois, quando a primeira civilização começou a nascer, já 

houve a necessidade de interação, de comunicação social. O simples fato das pessoas 

precisarem conversar, para os autores, já significa uma interação. “A expressão ‘conversar’ 

chama a atenção imediatamente para o aspecto de troca comunicacional, ainda que os 

objetivos de uma ‘conversa’ possam ser de diversas naturezas- econômica, política, militar, 

científica, ou casual” (BRAGA E CALAZANS, 2001, p. 16).  

Hoje, percebe-se que a mídia é o centro das atenções e dos estudos quando se fala em 

interatividade ou interação social, ou seja, é ela que exerce a principal presença dentro da 

interação social. Braga e Calazans colocam que, os meios de comunicação de massa se 

destacam nesse ponto porque são importantes no processo comunicacional e na produção de 

sentidos compartilháveis na sociedade contemporânea. Diferente de outras décadas, foi a 

partir dos anos 90 que foi proporcionado à sociedade um sofisticado aparato tecnológico. Este 



está voltado, principalmente, para a difusão de mensagens entre as pessoas, para a produção 

de hábitos de sociabilidade e claro, para a própria produção de entretenimento.  

Conforme os propósitos deste estudo, pretende-se pensar como a sociedade pratica a 

interação com os meios de comunicação. Braga e Calazans, também consideram cabível 

observar, não só os meios de comunicação e as suas formas de interatividade oferecidas,  mas 

sim, realçar como a sociedade interage através desse sistema.  

A interatividade estudada é  chamada de interação mediada de tipo dialógico e se 

caracteriza pelo  uso de correspondência escrita, conversas telefônicas e troca de mensagens 

por e-mails e chats. José Luiz Braga e Regina Calazans usam chamar esses métodos de 

interatividade conversacional. “Mas devemos lembrar que  nem toda conversação é 

necessariamente positiva, produtiva, socialmente simétrica e isenta de controles ou 

favorecedora de autonomia” (BRAGA E CALAZANS, 2001, p. 26).  

Os autores vão  além e perpassam o simples aspecto que envolve a interatividade, ou 

seja, que envolve o receptor e o emissor. Para eles, as interações sociais mediatizadas podem 

ser bem mais complexas. Eles propõem o uso da interacionalidade para que seja feito 

referência aos meios de comunicação de forma geral e sua viabilidade à algum tipo de 

interação.  

Dialogal, homem/máquina, homem/produto (interpretação), pessoas entre si sobre 
produtos, interações diferidas e/ou difusas. O conceito inclui ainda interações face-a-
face imbricadas a interações mediáticas. Assim, propomos ‘interacionalidade’ como 
um conceito mais amplo, que abrange a interatividade (sentido restrito) mas não se 
limita  a esta (BRAGA e CALAZANS, 2001, p. 29).  

 

Os autores seguem explicando as suas  idéias a respeito da interacionalidade e como a 

sociedade está envolvida nela. 

 
Na interacionalidade mediatizada ampla, o que importa  mais é a situação de grupos 
e pessoas interagindo sobre produtos mediáticos, percebidos como disponibilidades 
sociais. De um modo diferido e difuso (além dos modos diretos e imediatos), 
materiais simbólicos circulam na sociedade, são interpretados e usados, são fonte de 
ações e de interações entre pessoas, e produzem efeitos de sentido. Esse complexo 
jogo de interações inclui portanto, em graus variados e em combinações 
incessantemente reformuladas, interações conversacionais diretas, interações 
dialogais mediatizadas e interações diferidas e/ou difusas (BRAGA E CALAZANS, 
2001, p. 29).  
 

Portanto, essa interacionalidade mediatizada passa a existir, atualmente, em todas as 

atividades sociais do cotidiano. Aliás, ultimamente, cresce a variedade de meios de 

comunicação que utilizam a interacionalidade na prática devido a inovação tecnológica que 

não pára de aumentar.  Dessa forma, em especial a TV,  acabou por enriquecer o seu material, 

que compreende a imagem e o som.  



 

3 O JORNALISMO 

 

3.1 O CAMPO JORNALÍSTICO  

 

A comunicação, e, em especial, o jornalismo, desempenham um papel muito 

importante dentro da sociedade. É através dos meios de comunicação de massa que 

construímos nossa realidade. Antes de se falar em campo jornalístico, primeiramente, a 

primeira pergunta que surge é o que é o jornalismo. Mesmo que cada autor defina-o com suas 

palavras e de acordo com as suas idéias, Nelson Traquina (2005) diz que o jornalismo seria a 

vida, tal como é contada nas notícias. Muitos profissionais do jornalismo definem o tema 

dizendo, simplesmente, que ele é a realidade. O jornalismo, através dos media, desponta como 

a principal ligação entre os acontecimentos no mundo e as imagens que as pessoas têm na 

cabeça acerca desses acontecimentos. De acordo com isso, é pertinente procurarmos conhecer 

as principais caracterísitcas que permeiam o funcionamento do campo jornalístico.  

A história do jornalismo é considerada um processo de profissionalização lento e 

difícil. Com os anos, ele compreendeu diversas etapas em busca de estatutos sociais e 

legitimidade. Traquina afirma que a primeira fase foi a de formação de clubes, associações e 

outros tipos de organização como o sindicato e a ordem. Depois, a elaboração de códigos 

deontológicos e o desenvolvimento do ensino do jornalismo. No contexto, apareceram as 

disciplinas e os cursos universitários. Entretanto, um ponto crucial, entre todos os aspectos 

desencadeados dentro da evolução do jornalismo, é a formação das ideologias justificativas, 

que, segundo Elliot, apud Traquina, “não só serve a opinião pública e constitui uma arma, 

imprescindível em democracia, contra a tirania insensível ou quaisquer eventuais abusos de 

poder, mas também que se sente comprometido com a verdade” (2005, p. 189). 

Para Traquina (2005), com a modernidade emergiram diferentes campos que são 

universos relativamente autônomos de relações sociais. De acordo com Pierre Bourdieu 

(1997), a existência de um campo implica um prêmio que é disputado por agentes sociais 

diversos e a existência de um grupo especializado que afirma possuir um monopólio de 

conhecimentos ou saberes especializados. No campo jornalístico, o prêmio são as notícias e a  

parte especializada são os jornalistas.  

Contudo, é pertinente pensarmos, em específico,  sobre o que é e como funciona o 

campo jornalístico. De acordo com Traquina (2005), o  campo jornalístico é o conjunto de 

relações entre agentes especializados na elaboração de um produto específico conhecido como 



a informação. O campo jornalístico poderia ser tratado como um agrupamento de pessoas que 

se associam intencionalmente para trabalharem, desempenharem funções e atingirem 

objetivos comuns, com vistas a satisfazer alguma necessidade da sociedade. Fala-se, também, 

que o campo jornalístico faz parte de um mercado de idéias. O autor  já começa suas 

observações, dizendo que os meios de comunicação social atuam, muitas vezes, com 

prepotência, perversidade, sendo, por vezes, perigosos para o cidadão e a própria sociedade.  

Para Traquina  o campo jornalístico começou a ganhar força nas sociedades ocidentais  

durante o século XIX. Isso se deu pelo desenvolvimento do capitalismo, e também, outros 

processos que incluem a industrialização, a urbanização, a educação em massa, o processo 

tecnológico e a emergência da imprensa como “mass media”. A partir daí, as notícias  

tornaram-se não só um gênero, mas também, um serviço. O jornalismo também se 

transformou em um elo vital na teoria democrática.  

A partir da força do campo jornalístico, os profissionais também mudaram suas idéias 

e concepções. Eles ficaram empenhados num processo de profissionalização que procurava 

maior autonomia e estatuto social. A sociedade pede, cada vez mais, uma imprensa livre, por 

isso, os jornalistas também solicitaram a profissionalização. Esse aspecto seria, conforme  

Lippmann, apud Traquina (2005), uma das transformações mais radicais desde que a 

imprensa se libertou do controle governamental e da censura.  

Traquina (2005) enumera uma série de características que permeiam o campo 

jornalístico e que são os pólos ideológicos definidos pelo autor: a industrialização da 

imprensa; o surgimento de um novo paradigma no jornalismo em que a imprensa é concebida 

de um modo radicalmente diferente, fornecendo mais informação do que opinião; a 

emergência de um campo jornalístico que busca a autonomia relativa e não mais uma 

atividade que depende do pólo político; e a definição de dois pólos dominantes no campo 

jornalístico moderno, que é o pólo econômico ou comercial, onde as notícias são a mercadoria 

de um negócio cada vez mais lucrativo e o pólo ideológico ou intelectual, que compreende a 

imprensa como um elemento fundamental  da teoria democrática. Esta última característica 

recebe a devida importância, pelo fato do jornalismo se sobressair como um serviço  público, 

onde as notícias contribuem para que os cidadãos compreendam o meio onde vivem, 

conhecendo a importância em exercer os seus direitos em plena democracia.  

Molotch e Lester, apud Traquina (2005) reconhecem a especificidade do campo 

jornalístico, enquanto organização formal, enquanto rotinas de trabalho nas salas de redação, 

enquanto padrões de mobilidade profissional para um grupo de profissionais e enquanto 

instituições de criação de lucros. A respeito deste último, os autores datam o século XIX 



como o início da remuneração para os profissionais do jornalismo. A lenta evolução a partir 

daí, traz hoje, um significativo interesse pelo lucro e pelo produto que vende mais. Por trás da 

notícia já não existe somente a pura informação, mas, de forma implícita, a audiência e o 

lucro como elementos indispensáveis.  

Já Pierre Bourdieu (1997) diz que no caso do campo jornalístico, registra-se o campo 

de significação através dos temas, focos semânticos, modalidades discursivas e sentidos 

recorrentes. Trata-se de sentidos que são reproduzidos em várias ações sociais vinculadas aos 

discursos produzidos em dispositivos jornalísticos, ao mesmo tempo, em que, considerando 

essas trilhas reprodutivas, verifica-se as ressonâncias, bifurcações e conflitos de significação 

que emergem em lugares distintos da produção considerada em seu conjunto.  

 Mesmo que a mídia influencie a sociedade através da agenda jornalística, 

apresentando os fatos construtores da realidade, o autor citado acima declara que o campo 

jornalístico se amplia para diversas esferas de recepção. Essa recepção faz o campo 

acadêmico, os leitores habituais, os estudos de matérias jornalísticas em sala de aula, o uso do 

material jornalístico como agenda para outros dispositivos discursivos como os blogs, os 

fóruns, os chats, etc.. Além disso, também existe a esfera de produção, que compreende as 

interfaces com agências de publicidade, assessorias de comunicação, empresas, promotores de 

acontecimentos, etc. E discursos, que são os olhares produzidos através de vários discursos 

não jornalísticos.  

Dentro deste contexto,  as características específicas do campo jornalístico, entram nos 

campos sociais e campos de significação. Com Bourdieu conclui-se que o jornalismo é uma 

práxis social atravessada por diversos campos sociais, os quais entram, em inúmeros níveis de 

força e proximidade, em sinergia com o dispositivo discursivo, onde se constróem e 

produzem os objetos especificamente jornalísticos.  

Bourdieu (1997) une um estilo crítico agudo, em que questões são abordadas de uma 

forma direta e profunda, a um método claro de exposição dos argumentos. O autor faz uma 

análise dos diversos mecanismos de censura e constrangimentos próprios ao que ele denomina 

campo jornalístico. Ele abandona a explicação corrente de que uma determinada ideologia dos 

dirigentes dos meios de comunicação é  a principal responsável pelo que é produzido pela 

imprensa. Ao contrário, ele procura mostrar as diversas variáveis que influenciam o campo 

jornalístico e os elementos e regras próprios a esse meio profissional.  

De acordo com o autor, existem também as pressões externas, que compreendem à 

pressão econômica e à obsessão pelos índices de audiência, e as internas, que é a necessidade 

de reconhecimento dos jornalistas por seus pares, submissão ao tempo de realização das 



tarefas e busca incessante pelo furo de reportagem. Talvez essa idéia de Pierre Bourdieu tenha 

sido veiculada para alimentar um debate sobre os jornalistas, o campo jornalístico e a relação 

dos consumidores de informações, as quais são mediatizadas com os próprios meios de 

comunicação. Talvez assim, seja permeada uma discussão, e, mais ainda, sejam geradas 

mudanças dentro do  campo jornalístico.  

Inclusive, dentro deste campo, Bourdieu (1997) fala dos constrangimentos que não 

conseguem sair de dentro dele. O autor  discute uma censura invisível que permeia a atividade 

jornalística. Para ele, essa censura é operada pela concorrência, pelas leis do mercado e pelos 

índices de audiência. Constitui-se assim, uma censura econômica, que também é política. De 

maneira interna, essa censura provoca reações. Ou seja, ela influencia o comportamento dos 

próprios jornalistas, que se lêem uns aos outros, têm origens semelhantes, visões de mundo 

parecidas e buscam atender expectativas de um determinado público. Assim, o autor alerta 

para que o resultado seja a produção de informações e abordagens homogêneas. Dessa forma, 

em especial, a TV, torna-se um instrumento pouco autônomo, limitado pelas relações sociais 

entre os jornalistas e as  relações de concorrência. 

Devido aos interesses empreendidos dentro do espaço comunicacional, são 

desencadeadas lutas internas que acabam por afastar o real significado e sentido da 

comunicação social para as pessoas. Traquina (2005) fala que existe uma luta entre a classe 

política versus os profissionais da comunicação. A relação estabelece-se da seguinte forma: os 

políticos tentam visar uma classe de mensageiros mediáticos, os jornalistas, com o intuito de 

reduzir o seu espaço de autonomia. Entre essa cultura profissional do jornalista, existe o 

aspecto da partilha de valores sobre a importância de certa notícia. Esses critérios de 

noticiabilidade são constituídos por um conjunto de valores-notícia. Traquina é claro em dizer 

que a capacidade de identificar as ocorrências ou questões que devem ser notícia constitui um 

saber indispensável para demonstrar uma capacidade performativa digna de um profissional 

competente.  

O processo de profissionalização, que começou no século XIX, acarretou emergências 

dentro do contexto mundial no campo jornalístico. Um grupo passa a desempenhar funções 

sociais através de uma rede de relações formais e informais.  Kocher, apud Traquina (2005) 

afirma que dentro do campo, os jornalistas vêem-se como educadores, ocupadores de agravos, 

repórteres neutro de acontecimentos, ou, também,  guardiões da democracia.  

Sobre os critérios de noticiabilidade, eles possuem três épocas históricas. Traquina 

situa sobre o que foi notícia em três momentos históricos: os anos 1970 do século XX, os anos 

1930 e 1940 do século XIX, e as primeiras décadas do século XVII. Isso, para o autor, vem 



mostrar o quanto os valores-notícia básicos têm variado pouco. O autor cita Stephens, que diz 

que as qualidades duradouras das notícias são o extraordinário, o insólito, o atual, a figura 

proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. Para Traquina, a humanidade não 

tem mudado sua opinião sobre o que é notícia, além disso, existe um interesse pelas mesmas 

notícias, pelos mesmos desastres, ou qualquer fato que desperte interesse e que é mais difícil 

de ocorrer diariamente.  

 No mundo atual, segundo Traquina (2005), existe uma visão negativa do mundo que é 

criada pelos jornalistas e tem as suas raízes nos valores-notícia que os profissionais do campo 

jornalístico utilizam na seleção dos acontecimentos do mundo real e na construção das 

“estórias” que contam sobre a realidade. Para o autor, os valores- notícia são um elemento 

central da cultural jornalística. Golding e Elliot, apud Traquina (2005) definem que os 

mesmos são um importante elemento de interação jornalística e constituem referências claras 

e disponíveis a conhecimentos práticos sobre a natureza e os objetos das notícias, referências 

essas que podem ser utilizadas para facilitar a complexa e rápida elaboração das notícias.  

Traquina diz que a noticiabilidade seria o conjunto de critérios e operações que 

fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. 

 
Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que 
determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto 
é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por 
isso, possuindo “valor-notícia” (TRAQUINA, 2005, p. 63) 

 

Traquina  conta que foram Galtung e Ruge os primeiros interessados em definir os 

valores-notícia que a comunidade interpretativa utiliza em seu trabalho. Eles enumeraram 

doze valores-notícia, entre os quais: a freqüência ou duração do acontecimento, a amplitude 

do evento, a clareza ou falta de ambigüidade, a significância, a consonância, o inesperado, a 

continuidade, a composição, a referência a nações de elite, a referência a pessoas de elite, a 

personalização, a negatividade. 

Quanto à freqüência, Traquina (2005) explica que ela compreende ao espaço de tempo 

necessário para que o acontecimento se desenrole e adquira significado. Sobre a amplitude, o 

autor afirma que quanto maior for a amplitude do acontecimento, maior será a audiência das 

pessoas. A significância é dividida em duas,  que compreende a relevância do acontecimento 

e a proximidade cultural. A consonância é quando um “novo” acontecimento é construído em 

função de uma “velha” imagem, uma “velha” narrativa já existente. O inesperado traz a idéia 

de que se o inesperado acontecer, certamente ele virará notícia. A continuidade compreende 

um acontecimento que virou notícia, e continuará sendo tratado assim durante um certo 



período. A composição é o desejo de apresentar notícias de um modo equilibrado, não 

colocando em um noticiário apenas notícias de âmbito local, por exemplo.  

Quanto às pessoas ou nações de elite, os autores identificam que, geralmente, pelo 

menos em curto prazo, os fatos relacionados a elas são mais importantes que as atividades dos 

outros. A personalização é a tendência em atribuir ao acontecimento como uma conseqüência 

das ações de determinadas pessoas. Por fim, a negatividade resume-se no fato de que as 

pessoas preferem as notícias negativas às positivas. Para os autores citados por Traquina, 

entre outras coisas, elas satisfazem melhor o critério de freqüência e são mais  inesperadas 

que as notícias positivas.  

Traquina cita outros autores, Ericson, Baranek e Chan,  que trazem novas idéias para 

definir os critérios de noticiabilidade na rotina de um jornalista. Eles seriam múltiplos, 

entrecruzados, e não são fáceis de classificar pelo analista de pesquisa. Para os autores, os 

valores-notícia não são imperativos. São elementos que ajudam o jornalista a reconhecer a 

importância dos acontecimentos, a proceder as escolhas dentre as alternativas, e a considerar 

as escolhas a fazer.  

As características dos valores-notícia, citados por Ericson, Baranek e Chan, apud 

Traquina (2005) compreendem a simplificação, ou seja, o acontecimento deve ser 

significativo e claro. O segundo elemento é a dramatização, que está ligada à personalização. 

Seriam os acontecimentos retratados em termos  de personalidades-chave envolvidas no fato. 

O terceiro elemento é a continuidade. Para os autores os acontecimentos específicos são mais 

noticiáveis se forem contínuos. Na verdade, eles explicam que o que tem valor-notícia muitas 

vezes não é o novo, mas aquilo que cabe num enquadramento familiar. Outro valor-notícia 

identificado por Ericson, Baranek e Chan é o inesperado. Mesmo que o consonante e o 

contínuo sempre sejam visualizados, o inesperado pode se tornar algo noticiável, que pode ser 

bom ou mau. No entanto, os inesperados com aspecto negativo acabam por ganhar mais 

importância enquanto valor-notícia. O último valor-notícia identificado pelos autores é a 

infração. Ou seja, a infração das leis, a má gestão, o mau comportamento por parte de um 

funcionário ou qualquer autoridade responsável, e mesmo uma sugestão de impropriedade.  

Assim, com base nesses valores-notícia, identificados tanto por Galtung e Ruge quanto 

por Ericson, Baranek e Chan, foi atribuída uma função do jornalismo, que é o de policiamento 

da sociedade. Traquina se refere a isso, como um “policiamento informativo”, que resulta de 

obtenção de revelações de informação que contribuem para a credibilidade pública.  

 



Os critérios de seleção das notícias implicam em entender o porquê dos jornalistas 

escolherem um acontecimento como um objeto que será transformado em notícia e o porquê 

outros acontecimentos acabam sendo esquecidos. Segundo Mauro Wolf, apud Traquina 

(2005) existem dois sub-grupos dentro deste contexto. Os critérios substantivos que dizem 

respeito à avaliação direta do acontecimento em termos da sua importância ou interesse como 

notícia e os critérios contextuais que dizem respeito ao contexto da produção da notícia. Para 

o autor, os valores-notícia de construção são qualidades da sua construção como notícia e 

funcionam como linhas-guia para a apresentação do material. Assim, sugere-se o que deve ser 

realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento 

como notícia.  

Entretanto, Traquina  diz que mesmo que os valores-notícia sejam partilhados dentro 

da comunidade interpretativa, a empresa jornalística pode influenciar nesse processo de 

seleção dos acontecimentos  por meio da política editorial.   

Outro ponto que merece destaque conforme Traquina (2005, p.93) é que “os valores-

notícia estão enterrados nas rotinas jornalísticas”. Isso se dá principalmente pelo jornalista 

cair numa espécie de rotina dentro da redação, ou seja, devido aos constantes contatos entre as 

fontes e os jornalistas, eles acabam perdendo a percepção do que pode ser notícia a respeito 

dos acontecimentos e assuntos. O autor cita Fishman que explica que o “sentido dos 

acontecimentos” dos repórteres e os seus métodos  de ver a noticiabilidade das ocorrências se 

baseiam em  esquemas de interpretação com origem nos funcionários das instituições e 

usados pelos funcionários das instituições às quais os jornalistas dão cobertura.  

Portanto, mais uma vez, coloca-se o fato de que a direção da organização jornalística, 

ou, os donos da mesma,  podem influenciar no peso dos valores-notícia com a sua política 

editorial, “às vezes por razões pessoais, dando prioridade a certo assunto ou tema” 

(TRAQUINA, 2005, p. 94). Portanto, mesmo que a mídia seja influenciadora da sociedade e 

que ela defina sobre o que deve-se pensar, ela também pode ser influenciada pela posição 

política do veículo.  

Os critérios de noticiabilidade que se referem ao insólito ou extraordinário, à 

negatividade e ao atual são os responsáveis por nortear a análise do trabalho. O insólito, se 

refere a algo mais difícil de ocorrer em nosso dia-a-dia, tornando-se,  conseqüentemente, mais  

propenso a prender a atenção do telespectador. A negatividade remete ao fato que tudo o que 

traz uma idéia negativa sobre determinado acontecimento é mais interessante, tanto perante os 

olhos dos jornalistas quanto do próprio público. Inclusive, fala-se que nas redações dos 

veículos de comunicação atualmente, os critérios negativos se sobrepõe sobre aspectos 



positivos. Por fim, o atual trata de acontecimentos recentes e que é quase uma obrigação por 

parte dos jornalistas de transformar em notícia.  O atual também traz temas que são de 

relevância para a sociedade, e que, às vezes, estão esquecidos.    

 

3.2 TEORIA DO AGENDAMENTO  

 

Como estamos tratando da forma como a interatividade interfere na agenda do Globo 

Rural, é pertinente discorrermos sobre a teoria do agenda-setting. Quando o conceito para esta 

teoria surgiu nos Estados Unidos há cerca de 40 anos, Nelson Traquina (2001) afirma que 

novas idéias se expandiram dentro do espaço da comunicação, trazendo um sentimento 

tranquilizador para a sociedade em geral, tão acostumada a ver o poder dos meios de 

comunicação de massa reduzido ou direcionado a interesses próprios de alguns segmentos da 

sociedade. Segundo Antônio Fausto Neto (2002), o papel das mídias no agendamento de 

nossas vidas surgiu no âmbito dos estudos de investigação, voltado para os efeitos e poderes 

dos meios de comunicação. Portanto, o efeito dos meios de comunicação sobre a sociedade é 

um fator pertinente para estudo porque são os meios que pautam as conversas interpessoais 

sugeridas pelos jornais, televisão, rádio e Internet.  

Traquina  situa o paradigma do agenda-setting na evolução dos meios de comunicação 

e de sua influência sobre as pessoas. Fatores como a industrialização, a mutação tecnológica e 

a mudança dos padrões de vida fizeram com que as formas de mediação fossem cada vez mais 

comandadas pelas novas tecnologias dentro da comunicação. A mídia se sobressaiu como 

vínculo social, interferindo cada vez mais na vida dos indivíduos.  

O paradigma do agenda-setting  surgiu a partir dos anos 70 e representa um regresso à 

problemática dos efeitos limitados. Uma das razões, seria a insatisfação a respeito do 

paradigma, pois, foi apontada a existência dos efeitos mediáticos. McCombs, apud Traquina 

(2001) afirma que a exploração empírica inicial do agenda-setting surgiu num momento da 

história da investigação da comunicação de massa em que o desencanto tanto em relação às 

atitudes e opiniões como variáveis dependentes, como ao modelo de efeitos limitados como 

sumário intelectual adequado, estava a levar os investigadores a realizar estudos e trazer 

novas idéias, ou seja, de que a mídia não era apenas uma simples produtora de efeitos 

limitados ao público.  

A teoria do agendamento inicialmente poderia dizer, de forma bem-sucedida, no que 

as pessoas podiam pensar. Os estudos recentes vão além nesse conceito. Segundo Traquina 

(2001) investigações recentes apontam que explorando as conseqüências da marcação de 



agenda e do enquadramento dos media sugerem que os media não só nos dizem no que 

pensar, mas também como pensar nisso e , conseqüentemente, o que pensar.  

 McCombs e Shaw, apud Traquina (2005, p.62), anos depois, reformulam a teoria do 

agendamento:  

O agendamento é consideravelmente mais que a clássica asserção que as notícias 
nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem sobre o que pensar. As 
notícias também nos dizem como pensar nisso. Tanto a seleção de objetos que 
despertam a atenção como a seleção de enquadramentos para pensar esse objectos 
são poderosos papéis do agendamento (MCCOMBS E SHAW apud TRAQUINA, 
2001, p. 62).  

 

Os autores falam do grande poder dos efeitos da mídia, dizendo que muitas decisões 

dos cidadãos são pautadas pela oferta de certo tema, devido ao grau de importância que a 

imprensa dá a ele. McCombs declara que existem provas de que tanto os editores chefes 

quanto os repórteres desempenham um significativo papel para provocar a percepção da 

realidade nas pessoas. A mídia sabe atribuir à audiência o grau de importância que um fato 

deve ganhar. Ou seja, as pessoas acabam pensando que certo acontecimento é mais relevante 

que outro, por causa do tratamento desigual que a imprensa proporcionou aos cidadãos. 

Portanto, a idéia de influência da mídia sobre as pessoas está, principalmente, ligada à teoria 

do agendamento.  

Molotch e Lester, apud Traquina (2001) explicam, primeiramente, que dentro do 

campo jornalístico são identificadas três categorias de pessoas, posicionadas de forma 

diferente perante a organização do trabalho jornalístico. O item um traz os promotores de 

notícia (news promotors), que são aqueles indivíduos e os seus associados que identificam 

uma ocorrência como especial. A categoria dois traz os news assemblers, definidos como 

todos os profissionais que transformam um perceptível conjunto finito de ocorrências 

promovidas em acontecimentos públicos através de publicação ou radiodifusão. A terceira 

categoria são os chamados consumidores de notícia, ou, aqueles que assistem à determinadas 

ocorrências disponibilizadas como recursos pelos meios de comunicação social. Portanto, 

estudar o processo do agendamento requer localizar as interações recíprocas que regem as 

relações entre os tipos de agenda, a dos meios de comunicação de massa, dos cidadãos e dos 

atores políticos.  

Assim, os autores resumem, para a terminologia do agendamento, que os 

consumidores da notícia são os membros sujeitos à influência dos meios de comunicação de 

massa, formando a agenda pública. Os news assemblers, seriam os que formam a agenda 

jornalística e os news promotors são os que compõem a agenda política, por serem do campo 



político. É pertinente ressaltar acerca da informação de McCombs e Shaw, de que as agendas 

pública e jornalística se relacionam causualmente,  inclusive, para os autores, ambas formam 

uma associação positiva.  

Devido ao poder da agenda jornalística, os espectadores  quando expostos  à notícias 

que tratam de determinado problema em particular, dentro da ordem social, ficam 

convencidos de sua importância dentro do espaço comunicacional. Inclusive, os programas 

das redes nacionais, dedicados ao grande público, possuem a capacidade de moldar a agenda 

pública.  

Ressalta-se que dentro do campo jornalístico, entre as várias vertentes de discussão 

existentes e que mantém maior permanência, está a teoria do agendamento. Inclusive, o efeito 

do agendamento dentro de um programa, por vezes, define uma intenção clara da equipe, que, 

dando a importância à agenda pública e moldando-a ao mesmo tempo, consegue adquirir 

audiência, configurando outro aspecto do agendamento. Behr e Iyengar, apud Traquina (2001) 

dizem que existe a evidência clara de que o noticiário televisivo estabelece a agenda pública.   

Vale lembrar que as três categorias citadas dentro do paradigma do agenda-setting,  

possuem agendas próprias, as quais são constituídas por interesses, que podem influenciar 

outras agendas, inclusive, sob certa pressão. Antonio Fausto Neto (2002), diz que a atividade 

midiática é por natureza um trabalho público, mas que envolve igualmente uma instância 

privada. Para o autor, o lado público está no fato de as mídias precisarem lidar com outros 

campos sociais.  

Ebring, Goldenberg e Miller, apud  Traquina (2001),  descrevem o processo do 

agenda-setting como interativo. Embora o poder exercido pela agenda jornalística, também 

existe a influência da agenda pública sobre a agenda jornalística, sendo tratada como um 

processo gradual, através do qual a longo prazo os critérios de noticiabilidade são criados. Do 

contrário, a influência da agenda jornalística sobre a agenda pública é direta e imediata, em 

particular, quando envolve questões para os quais o público não dispõe de experiência direta. 

Entretanto, além dessa questão da agenda pública influenciar a jornalística, fala-se também 

que a agenda jornalística é imune à agenda pública. Ou, que  a posição do agenda-setting nem 

sempre funciona em relação a todas as questões e pessoas. Baseado nisso, percebe-se a 

complexidade em torno do paradigma dentro dos mass media.   

McLeod, Becker e Byrnes, apud Traquina (2001) confirmam a idéia de que o efeito do 

agenda-setting nem sempre se exerce da mesma forma sobre todas as pessoas e sobre todos os 

assuntos. Eles falam que a agenda jornalística tem maior efeito sobre as pessoas que 

participam em conversas sobre questões levantadas pelos meios de comunicação social do que 



sobre as pessoas que não participam nesses tipos de conversas interpessoais. O segundo 

aspecto que explica essa diferenciação, está relacionado com o que muitas pessoas que 

possuem grande necessidade de orientação, de obter informação, expõe-se mais aos mass 

media. Assim, elas provocam e acabam sendo mais  influenciadas pela agenda jornalística. A 

mídia poderá saciar a busca de informações a partir do agendamento, oferecendo tópicos e 

questões que podem nortear essa audiência que possui certo anseio.  

 Conforme Traquina (2001), muitos perguntam sobre quem determina a agenda 

jornalística e, conforme o autor, os estudiosos a respeito do  agendamento começaram a fazer 

esta pergunta somente atualmente. São duas as variáveis determinantes na constituição da 

agenda jornalística. A atuação dos próprios jornalistas, e, em particular, os critérios de 

noticiabilidade que utilizam na seleção das ocorrências. E, a ação estratégica dos news 

promotors e os recursos que possuem e que são capazes de mobilizar para obter acesso ao 

campo jornalístico.  

Já que a teoria do agendamento procura falar principalmente da influência das notícias 

sobre a sociedade, cabe falar também como são constituídas essas notícias, que caracterísitcas 

nela são dominantes e o porquê de serem como são. Traquina (2001, p. 30) diz que as notícias 

acontecem na conjunção de acontecimentos e textos. “Enquanto o acontecimento cria a 

notícia, a notícia cria o acontecimento”. As notícias são como construções, narrativas e 

estórias. Não querendo dizer que são fictícias, mas sim, ressaltando para a sua importância em 

colocar o mundo a nossa frente. Traquina complementa dizendo  que a capacidade de 

identificar as ocorrências ou questões que devem ser notícia constitui um saber indispensável 

para demonstrar uma capacidade performativa digna de um profissional competente. Portanto 

esse saber de reconhecimento é a capacidade de reconhecer quais são os acontecimentos que 

possuem valor como notícia.  

Traquina afirma que as notícias são um resultado de processos de interação social 

entre os jornalistas, entre os jornalistas e a sociedade, e entre os jornalistas e as suas fontes de 

informação. Inclusive, é importante realçar que os jornalistas são, antes de tudo, pessoas que 

participam da construção da realidade. São pessoas que, às vezes, ditam aspectos da realidade 

para os cidadãos, conforme a avaliação que fazem do acontecimento.  

Traquina diz que conforme o que afirmam os estudiosos acerca do jornalismo, a 

atividade jornalística é mais complexa do que a ideologia jornalística sugere. O autor cita o 

paradigma construtivista de Robert Hackett, que diz que diversos fatores constróem a notícia, 

entre os quais: critérios de noticiabilidade, características tecnológicas de cada meio noticioso, 

a logística da produção jornalística, retraimentos orçamentários, inibições legais, 



disponibilidade da informação das fontes, a necessidade de contar “estórias”, de modo 

inteligível e interessante  a um determinado público, a necessidade de empacotar a notícia de 

um modo que seja compatível com o imperativo comercial de vender as audiências aos 

anunciantes, e as formas de aparência dos acontecimentos sociais e políticos.  

Atualmente,  os jornalistas dizem que algo aconteceu, que existe um acontecimento 

em algum lugar. Stuart Hall, apud Traquina (2001) afirma que a partir disso serão tiradas 

fotografias, serão escritos relatos sobre o fato. Será transmitido quase que automaticamente 

através dos media, até que a audiência perceba o que aconteceu. Portanto, aqui, afirma-se e 

ressalta-se a existência de uma agenda pessoal de cada indivíduo frente aos fatos cotidianos. 

Ou seja, o autor afirma que por trás de um acontecimento, as pessoas terão interesse em 

versões diferentes desse acontecimento, pois,  qualquer fato pode ser construído das mais 

diversas maneiras e se pode fazê-lo significar as coisas de um modo diferente.  

Neste estudo, o agendamento centraliza-se na agenda pública, que tenta colaborar e 

influenciar a agenda jornalística. Nesta esfera, a sociedade e a mídia estão se relacionando e 

se encontrando. O motivo implícito seria  para proporcionar o processo de negociação de 

agendas. Para Antonio Fausto Neto (2002), este fato se sobressai, quando o campo das mídias 

abre mão dos critérios internos que presidem a constituição de sua agenda, para submeter à 

lógica das agendas não-jornalísticas. Isso leva a dizer que o agendamento é um trabalho 

discursivo, que passa pelo modo de dizer de cada veículo. Para Neto, é a peculiaridade do 

modo de tratar a realidade, que cada jornal cria vínculos com seu público, e também a 

maneira pela qual outros campos sociais atribuem confiabilidade ao programa.  

Poucos estudos falam do agendamento feito principalmente por agenda pública. 

Também nos meios de comunicação de massa, especialmente quando se trata de televisão, 

não é fácil encontrar  programas que encaixam o público nas pautas, discussões e dúvidas. 

Conforme o autor Dorine Bregman (1998), do artigo “La función de agenda: una 

problemática en transformácion”, é preciso focar nas interações presentes neste contexto, ou 

seja, a agenda de opinião pública é, por vezes, dependente de outra agenda. Além do mais, o 

autor afirma que pouco se pergunta sobre o retorno desta interação. Outra interação 

estabelecida pelo autor coloca a agenda de política pública como dependente do processo. 

Onde esta faz repercutir ações e sentimentos na agenda dos meios de comunicação e de 

opinião pública.  

 
 

 



 

4 ANÁLISE  

 

4.1 ANÁLISE DOS VALORES-NOTÍCIA QUE COMPÕEM A AGENDA DO GLOBO 

RURAL VIA INTERATIVIDADE 

 

No estudo do processo produtivo do programa da rede Globo, Globo Rural, edição de 

domingo, o fator mais contemplado foi  a interatividade com o telespectador,  que pode 

determinar a agenda jornalística do programa. Um dos blocos, com cerca de dez minutos, é 

destinado à produção das reportagens focadas para as respostas das dúvidas do público. 

Assim, além dos telespectadores sugerirem pautas, interferindo na agenda jornalística, existe a 

possibilidade de os mesmos colaborarem no processo produtivo da matéria. Muitas vezes, eles 

chegam a participar ativamente da reportagem, fazendo perguntas e interferindo com suas 

falas que ilustram como é a vida e o trabalho no campo.    

A interatividade do Globo Rural se manifesta através das cartas, que acabaram 

ganhando um  bloco específico do programa. No bloco que o antecede,  a chamada feita para 

informar os telespectadores sobre o assunto que será abordado depois do intervalo comercial,  

geralmente é: “e a seguir a resposta das cartas”. Já na chamada feita pelos repórteres na 

escalada que entra como complemento à fala dos apresentadores, normalmente eles usam a 

expressão que segue no exemplo: “como prevenir a acidez do leite, este é o assunto que vem 

de São Paulo”. Embora em menor quantidade, existem as perguntas enviadas através de e-

mail.  

Mas, para se ter idéia da importância que as cartas ocupam na linha editorial do Globo 

Rural, além delas terem ganho um bloco dedicado às suas respostas, o endereço para quem 

quer enviar sua dúvida através das correspondências é frisado na tela. Ainda,  durante a 

explanação da dúvida do telespectador, lida pelo apresentador, é dado um “close” para a 

imagem da carta enviada,  focando para o texto do produtor que está participando através da 

interação.  

É pertinente ressaltar  a importância dessa interatividade,  pois, o receptor enxerga o 

referido bloco como uma possibilidade de conversar, falar do seu problema e  de sua dúvida.  

Com as reportagens em formato de resposta da dúvida do homem do campo, este está tendo 

uma relação com o veículo e também com a sociedade, pois, suas indagações são úteis para 

outros telespectadores, principalmente, por terem se transformado em notícia, com base nos 

critérios de noticiabilidade.  



Na verdade, tanto o produto quanto o meio são bastante valorizados nesta interação. 

No caso o produto, é a pauta do telespectador, que ocupa o lugar central na interatividade e na 

conseqüente discussão ao longo da matéria. O meio, são as cartas, e elas acabaram ganhando 

espaço e notoriedade dentro da edição de domingo do Globo Rural.  

 Portanto, ao invés de realçar apenas a interatividade baseada no aparato tecnológico 

que existe atualmente, no Globo Rural, as cartas acentuam o aspecto da interferência 

proporcionada através de um modo convencional e tradicional.  Talvez pelo programa tratar 

especificamente sobre o meio rural, a carta, que foi o principal meio de comunicação existente 

há  anos, acabou valorizada diante da linha editorial do programa. Existe a possibilidade das 

mesmas remeterem à idéia de algo rudimentar, simples, primário.  

As reportagens do programa são apresentadas de forma bastante didática, tentando 

facilitar o entendimento do telespectador. Enfim, as edições, assim como as outras, baseiam-

se no entrelaçamento da informação rural da semana antecedente  com curiosidades e dúvidas 

oriundas do campo brasileiro. 

Mesmo que a TV dê prioridade ao vocabulário coloquial, no Globo Rural, essa 

característica está mais acentuada, sendo este, um outro fator característico do programa. O 

discurso dos apresentadores e também repórteres baseia-se no vocabulário simples, que 

procura ilustrar uma espécie de conversa entre os envolvidos na notícia. Nota-se o uso de 

advérbios como “seu” ou da palavra “dona”, por exemplo, antes dos nomes das pessoas 

envolvidas na notícia. Ainda, palavras no diminutivo ou aumentativo são usadas para 

evidenciar a característica dos objetos relacionados à reportagem, como: “ uma fazendinha de 

leite como esta (...)”.  Além das outras marcas discursivas visíveis, percebe-se, de forma geral,  

o quanto se tenta conversar, e, até, por vezes, ensinar o homem do campo a realizar ações que 

causem melhorias que venham a beneficiar  a produção em sua propriedade.  

A amostra geral das edições analisadas do Globo Rural, foram ao ar nos dias 8, 15, 22, 

29 de outubro e 5 de novembro de 2006. Elas mostram a qualidade existente acerca do 

jornalismo do programa. A informação, aliada à prestação de serviço e entretenimento, 

procura enriquecer a agenda jornalística. Esta, utiliza como valor-notícia vários aspectos, mas, 

principalmente, fatos atuais ou que trazem problemas sofridos pelos homens rurais. Mas, 

presume-se que tudo o que é veiculado prima por  instigar a curiosidade do público e garantir 

audiência.  

Com relação ao bloco das cartas, geralmente, duas ou três acabam se transformando 

em matérias. Isso prova que existe uma seleção na hora de fazer o agendamento, o qual se dá 

através dos critérios de noticiabilidade. Primeiro, o agendamento advém dos próprios 



telespectadores, fazendo com que o mecanismo faça a  agenda pública interferir na agenda 

jornalística. Após, são os critérios de noticiabilidade da equipe do programa que atuam sobre 

a seleção das cartas. De maneira geral, nos critérios, existem os valores-notícia de seleção e os 

de construção. Os primeiros são os responsáveis por selecionar o que é noticiável ou não. Os 

segundos implicam em decidir como contar a notícia. Seriam uma espécie de construir uma 

história e de contá-la ao público, relevando os aspectos importantes da pauta e descartando os 

menos interessantes. Nesse caso, os critérios de construção nem sempre são os mesmos de 

jornalista para jornalista, pois, dependem muito da maneira como qual trabalha. Na verdade, 

os critérios estão presentes durante todo o processo da produção jornalística.  

Portanto, a forma como a agenda pública é filtrada ao fazer parte da agenda do Globo 

Rural é o foco deste trabalho. A observação dos critérios de noticiabilidade de seleção e de 

construção, definidos por Traquina (2005), empregados para delinear o que é enviado pelo 

público e que vai se materializar em matéria,  delineia está análise.  

Entretanto, no telejornalismo, principalmente no Globo Rural, por mais que seja dado 

espaço para a participação do público, normalmente, não há tempo para que todas as 

manifestações populares sejam materializadas. Assim, percebemos a importância em verificar 

quais os critérios de noticiabilidade estão presentes no programa  para formar a agenda 

composta via interatividade.  

A partir de agora, será feita a análise dos valores-notícia presentes em específico no 

bloco das cartas. Os trechos  que serão apresentados agora, correspondem aos  programas do 

mês de outubro e uma edição do mês de novembro de 2006.  

Essa edição corresponde ao dia oito de outubro. As cartas deste dia foram em um 

número de quatro. A primeira trouxe a seguinte dúvida. 

 

Apresentador: José Hamilton Ribeiro conversou com uma especialista 

da Universidade de São Paulo, a bióloga Marilda Cortopassi. 

Ronaldo, de Belo Horizonte, ficou impressionado com um bichinho 

branco na colméia.  

 

A escolha desta carta apresenta como principal valor-notícia o extraordinário, ou 

melhor, o acontecimento desperta interesse porque é mais difícil de acontecer diariamente. 

Entre várias cartas que a equipe pode  ter recebido, essa ganhou destaque por poder explicar 

algo que ainda pode ser desconhecido para muitos telespectadores. Entretanto, após explicar o 

que é o bichinho, que se trata de um ácaro,  a pesquisadora já aproveitou para ressaltar que ele 



não prejudica a colméia. Então, a idéia do extraordinário e do incomum  perdeu força após a 

explicação de uma profissional.  

 

Repórter: mas o ácaro não faz mal para a criação. 

Bióloga: não faz mal, porque ele vive dos restos do nicho das 

abelhas- resto de pólen, abelhas mortas. Eles comem só esse lixinho.  

 

Seguindo com as cartas, a próxima interação, que foi reportada, traz, como principal 

valor-notícia a idéia de negatividade.  

 

Apresentador- O cajueiro do vizinho do Vanderley Azevedo, de 

Uberlândia, Minas Gerais, dá muitos frutos. Mas o seu Vanderley 

não têm a mesma sorte com o único pé do seu quintal, ele quer saber 

por quê. Para responder  à dúvida de seu Vanderley, o Globo Rural 

foi à Embrapa Agroindústria Tropical, que faz pesquisas sobre caju. 

Helen Martins conversou com o especialista Vítor Hugo de Oliveira, 

agrônomo da Embrapa.  

 

Percebe-se, nesse exemplo, ainda mais a idéia de negatividade, ressaltando a  

comparação entre o vizinho e o telespectador. A sensação de que um dos envolvidos na 

notícia está com uma boa produção e de que um outro está prejudicado e não entende o 

porquê foram um dos principais critérios para a matéria e para a elaboração do discurso do 

narrador. Foi feito o uso de expressões que denotam ainda mais o critério negativo, como,  

“único pé do seu quintal” ou ainda “dá muitos frutos”.  

 A próxima carta  segue a mesma linha, ou seja, nota-se a presença do critério da 

negatividade.  

Apresentador: Gian Carlo Soares, de Guarapari, no Espírito Santo, 

cultiva capim- elefante para alimentar o gado leiteiro. Mas diz na 

carta que não consegue um bom rendimento da capineira. O 

repórter Ivaci Matias levou a carta para um pesquisador da Embrapa 

gado de leite, em Coronel Pacheco, Minas.  

 

Novamente, a carta pode ter sido escolhida porque o telespectador trouxe uma questão 

que possui um aspecto negativo para dentro da agenda jornalística. Pelo fato de não conseguir 



um bom rendimento na produção, o repórter se prontificou a ir a campo buscar soluções e 

causas para o problema. Como sempre, a reportagem pode ter se tornado útil também para 

outros telespectadores. 

A quarta e última carta desta edição não foi transformada em reportagem, mas foi 

selecionada para resposta devido à dúvida trazer o extraordinário. Veja: 

 

Apresentador: uma telespectadora nos manda a vagem de uma planta 

que ela não conhece: é a acácia-australiana. Dona Maria Amélia 

Cunha, de Belo Horizonte, está plantando diversas árvores brasileiras 

em sua fazenda. Uma das mudas que plantou acabou se 

transformando em uma árvore de três metros de altura que dá um 

certo tipo de vagem. Como ela não conhece a planta, pede ajuda 

para identificá-la.  

 

Como prova  de que o que chamou a atenção na carta da equipe foi a idéia de algo 

extraordinário e que desperta o interesse do público, a matéria foi chamada de “Vagem 

Estranha”. Quando na televisão ou em qualquer outro meio de comunicação for noticiado algo 

com um título e um enunciado com idéia que traga o incomum, o diferente, o público tem a 

tendência de ter a atenção mais facilmente despertada, fazendo com que a própria reportagem 

possa ser acompanhada do início ao fim.  

As cartas que serão observadas agora, pertencem à edição do dia 15 de outubro. 

Primeiramente, na própria cabeça da apresentadora é possível constatar que a redação do 

Globo Rural recebeu três cartas que tratavam do mesmo problema. Pela dúvida se apresentar 

em maior quantidade, o critério de seleção foi o fator que transformou a carta em reportagem. 

Inclusive, esse critério foi definido por Traquina (2005). Sendo que ele afirma que  esse valor-

notícia da seleção está presente quase que na totalidade de programas onde o público pode 

realizar participação via interatividade. Ainda, a idéia do negativo, de problema, também se 

manifestou como direito à resposta.  

 

Apresentador: a gente tem aqui três cartas com o mesmo problema. 

O bicho da goiaba está atrapalhando a produção do seu Isac Newton, 

de Franscisco Sá, Minas, do seu Alexandre da Silva, de Patu, Rio 

Grande do Norte e do seu Severo José da Silva, de Solânia, Paraíba. 

Eu conversei com um agrônomo sobre o problema. 



 

A seleção operada foi devido às três cartas focarem para o mesmo propósito. No 

discurso do narrador, mostra-se claramente o fato: “três cartas com o mesmo problema”. A 

continuidade do fato, ou seja, algo que está acontecendo freqüentemente e a visão negativa do 

mesmo,  foram requisitos contemplados para as três  cartas serem expostas no vídeo e 

documentadas em matéria. Quando o narrador relata que conversou com um profissional 

sobre o problema, fica claro o uso do vocabulário coloquial e  pessoal, baseado em tom de 

conversa, procurando demonstrar que o programa é uma espécie de tira-dúvidas, que se 

apresenta como um objeto de instrução ao telespectador.  

Seguindo com os valores que compõe a notícia, em especial, no bloco das cartas, 

vejamos agora o próximo exemplo. O critério presente é o extraordinário que se transformou 

em matéria.  

 

Apresentador: uma cabra teve cinco cabritinhos de uma única vez. 

Três machos e duas fêmeas. O sortudo foi o seu Nelson Bueno de 

Moraes, que nos mandou este e-mail de Bom Jesus dos Perdões, São 

Paulo. Ele gostaria de saber se isso é raro. O repórter César Dassi 

foi até a propriedade do seu Nelson para conhecer os cabritinhos. 

 

 No início da citação, já se nota o valor-notícia presente e que influenciou para a 

seleção da carta e o seu direito de resposta.  Conforme o veterinário consultado sobre o caso, 

o fato é uma raridade. Compreende- se o porquê do interesse em noticiar a respeito disso. 

Inclusive, o excesso de imagens do animal e seus cinco filhotes na propriedade rural também 

enriqueceram a matéria, ressaltando a característica do valor-notícia. Com a afirmação “ele 

gostaria de saber se isso é raro”, mostra-se que o vocabulário primou pelo extraordinário, 

procurando instigar o telespectador a acompanhar a posterior reportagem e descobrir se o 

acontecimento é raridade ou é algo comum de acontecer. O off do repórter também demonstra 

a existência do critério que deu prioridade à algo incomum.  

 

Repórter: o seu Nelson é criador de cabras há oito anos e nunca 

tinha visto um caso como este. 

Repórter: para responder então se esse fato é raro ou não nós 

trouxemos aqui o veterinário Enrico Ortolani, consultor do Globo 



Rural para responder as perguntas que o senhor tem prá fazer prá 

ele.  

Veterinário: é um fato relativamente raro. Os estudos mostram que a 

cada 10 mil partos das cabras, uma cabra é premiada e nascem cinco 

cabritinhos.  

 

As próximas cartas apresentadas datam da edição do dia 22 de outubro de 2006. A 

primeira delas corresponde a uma dúvida sobre a criação de ovelhas. O critério, no entanto, 

pode ter sido o atual, já que, a ovinocultura está ganhando destaque dentro do meio rural.   

 

Apresentador:  a primeira reportagem do domingo responde uma 

carta sobre criação de ovelhas: seu Oscar Pereira, de Marília, São 

Paulo, pergunta como fazer a tosquia dos animais para aproveitar a 

lã. A repórter Ana Dalla Pria foi conversar com criadores do Rio 

Grande do Sul, estado que tem o maior rebanho de ovelhas do 

Brasil.  

 

Pela observação de outras edições do Globo Rural, nota-se que a criação de ovelhas 

tem interessado  cada vez mais os produtores rurais. Devido a atualidade que cerca o assunto, 

este pode ter sido o critério mais provável para a transformação em reportagem. Procurou-se 

exemplificar como é o processo da tosquia, especialmente para públicos, que, às vezes, 

chegam a desconhecer o assunto. Sobre esse aspecto, mostra-se o caráter instrucional do 

programa, que procura transmitir ao telespectador, o “como fazer”.  Vindo para o Rio Grande 

do Sul, onde existem grandes criações de ovelhas, relevou-se a importância da pauta, que 

transcendeu apenas à dúvida do produtor, para trazer outras questões, tais como: uma 

amostragem da criação de ovelhas entre os gaúchos, como funciona o trabalho em uma 

cabanha, os cruzamentos possíveis entre raças de corte e de lã e até artesanato feito a partir da 

lã proveniente do animal.  

A segunda carta selecionada e objeto de reportagem também traz a resposta para um 

problema, para um fato negativo que vem acontecendo com um telespectador do meio rural.  

 

Apresentador: a ferrugem se espalhou pelos canteiros de cebolinha 

do seu Ademir Linares, São Paulo. Ele nos escreve perguntando o 

que fazer. Ivaci Matias foi a Teresópolis, na região serrana do Rio de 



Janeiro, município que é o principal produtor de cebolinha do estado. 

Lá, a ferrugem também aparece se alastrando pelos canteiros.  

 

O valor-notícia mais indicado para permear essa discussão é o da negatividade. Ou 

seja, esse assunto foi selecionado pela equipe porque apresenta um problema, um ponto 

negativo,  que está incomodando um produtor que pergunta  “o que fazer”.  

A terceira carta recebeu uma resposta fornecida pelo próprio apresentador. Já a quarta,  

trouxe novamente uma dúvida reportada, possivelmente, devido ao aspecto negativo e 

insólito.  

 

Apresentador: dona Valberleni Silva, se São João dos Patos, 

Maranhão, conta que tem dois pés de cupuaçu que dão flores bonitas, 

mas não produzem frutos. Ela quer saber por  que isso ocorre. Vico 

Iasi foi buscar a resposta no Pará.  

  

Então, faz-se presente esses dois critérios porque, primeiro, a árvore não produz o que 

devia produzir, e, de certa forma, pode frustrar o produtor. Segundo porque esse é um fato 

incomum, já que, o normal é uma árvore frutífera dar as flores e conseqüentemente produzir 

frutos. Por isso, a possibilidade de documentar a resposta para a carta  deixou de fazer parte 

apenas do interesse da telespectadora, para também se materializar em interesse por parte da 

agenda jornalística do Globo Rural. Assim, pensa-se que o insólito despertará o interesse dos 

vários telespectadores que estão a acompanhar o programa.  

A quinta carta da edição trata de um assunto que não virou reportagem, mas, ganhou 

apenas a rápida explanação do apresentador, baseado na explicação de um profissional.  

Agora, o bloco das cartas das quais iremos avaliar os valores-notícia presentes, faz 

parte da edição do dia 29 de outubro de 2006. Na primeira interação, a dúvida selecionada 

cumpre critérios que variam entre o atual e o insólito.  

 

Apresentador: parte da plantação de laranja de Dalva Castanho, de 

Bernardinho de Campos, São Paulo, foi erradicada por causa do 

cancro cítrico. Ela quer saber se a decisão foi correta e o que deve 

fazer agora.  

 



Primeiramente, o atual se manifesta quando se fala em cancro cítrico, ou seja, uma 

doença que desprende atenção por parte das autoridades, e que, conforme o observado na 

reportagem, não possui um controle eficiente, sendo que, não existe produto químico, nem 

poda e nenhuma técnica que controle a doença. Então, o assunto pode ser considerado atual, 

e,  por isso,  ganhou relevância na seção de cartas, ainda mais, baseando-se no fato de que 

existe uma telespectadora que demonstra não ter  conhecimento sobre a doença e nem sobre 

os passos que devem ser tomados a partir do seu surgimento. Já o insólito apresenta-se por ser 

um assunto que chama a atenção e que não é comum de acontecer no dia-a-dia do meio rural, 

ou seja, uma erradicação de um pomar é algo difícil de vermos por motivos quaisquer.  

A segunda carta também não ganhou reportagem. Foi apenas respondida através do 

apresentador, o qual sugeriu, como normalmente o faz, um livreto para o produtor que 

desejava obter informações sobre criação de galinhas no sistema orgânico. A terceira carta 

virou pauta e se transformou em matéria, principalmente, pela continuidade, ou seja, trata de 

algo que cabe em um enquadramento familiar.  

 

Apresentador: seu Francismar da Silva, de Taboão da Serra, São 

Paulo, quer formar um seringal e pede várias informações, desde a 

escolha da muda até a época certa para a colheita.  

 

Esse assunto é basicamente tratado como algo familiar, com o qual todas as pessoas já 

ouviram falar um dia e se identificam. Escolhas de mudas e época para colheita são tópicos 

que não escapam da pauta de uma editoria de rural. Aliás, são assuntos que muitos conhecem 

e sobre os quais trazem experiências próprias. Além deste critério que se faz presente, lembra-

se que o objetivo principal do programa é a informação rural, por isso, é que se procurou 

auxiliar o agricultor que pede informações e encontrou na interação uma maneira de obtê-las.   

 

Apresentador [notapé]: seu Francismar também pergunta se o 

plantio de seringueira pode contar como reserva florestal legal. 

Segundo as leis ambientais, isso só é possível se a propriedade for 

menor que 30 hectares, e se enquadrar num regime familiar de 

exploração.  

 

Essa pergunta também teve a necessidade de ser respondida devido ao fato de tratar de 

um assunto bastante atual e relacionado ao meio-ambiente, pois, trata do fato das reservas 



florestais. Considerou-se pertinente a resposta, já que, atualmente, nos meios de comunicação,  

existe um forte interesse em noticiar sobre meio-ambiente para que a sociedade se 

conscientize e aprenda a cuidar melhor do espaço onde vive.  

  A carta quarta da edição pode ter sido escolhida e, conseqüentemente, documentada 

em matéria, também devido ao valor da negatividade, na qual estão implícitas várias matérias 

televisivas atualmente.  

 

Apresentador: as vacas estão sofrendo com o ataque da mosca-do-

chifre na fazenda de Wilmar Ribeiro, do município de Oliveira, em 

Minas Gerais. Ele quer saber como controlar o problema. A repórter 

Rita Yoshimine foi buscar a resposta em Planaltina, no Distrito 

Federal. 

 

Com o transcorrer da matéria, o assunto, que tem um aspecto negativo justamente por 

apresentar um problema entre o rebanho, também mostra que significa algo atual e que pode 

despertar interesse em outros pecuaristas que estão ou já enfrentaram o mesmo problema. 

Contudo, além do valor-notícia da negatividade, ao longo da matéria, percebe-se que um 

outro valor que está compondo a notícia é o atual.  

 

Repórter: ela se alimenta do sangue do animal e ataca principalmente 

a região do lombo. A mosca do chifre é considerada uma das 

principais causas de perca de peso do rebanho e queda na produção 

de leite.  

 

A última carta desta edição foi respondida pelo próprio apresentador. O principal valor 

que compõe a notícia foi o do insólito ou extraordinário, ou seja, casos mais difíceis de 

acontecer e que despertam interesse, principalmente, no telespectador.  

 

Apresentador: dona Marieny Souto, de Jaíba, Minas Gerais, conta 

que uma planta ficava no terreno vizinho, mas se espalhou e invadiu 

sua propriedade. Ela quer saber que planta é essa e para que serve.  

 



Supõe-se que, ao ler a carta enviada pela telespectadora, a citação “uma planta” 

implica a idéia de indefinição, de querer saber que tipo de planta é essa. Por isso, a equipe 

buscou a explicação.  

No dia cinco de novembro, três cartas foram contempladas com reportagens. A 

primeira  selecionada obtém como principal valor-notícia o insólito, ou seja, algo que vem 

acontecendo e que está contrário aos costumes e regras habituais.  

 

Apresentador: seu Paulo Souza, do município de Oliveira, Minas 

Gerais, tem dúvidas sobre a acidez do leite. O repórter Ivaci Matias 

foi buscar a resposta na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, aí 

mesmo, em Minas.  

Repórter:  Guilherme, o seu Paulo diz aqui na carta, que algumas 

vacas estão produzindo leite ácido. O quê que é isso?  

 

Tanto a apresentadora quanto o repórter, ao apresentarem a dúvida, demonstram que o 

fato é incomum, pois, supõe-se que, ao tirar leite de uma vaca, este não deve sair de forma 

ácida. A pergunta tornou-se pertinente justamente por tratar de algo diferente, que,  perante a 

agenda jornalística do Globo Rural passou a ter o direito de resposta.  Além disso, certamente, 

a carta pode ter se transformado em matéria pelo fato da abrangência, já que existem muitos 

produtores de leite no país.  

 

Veterinário: Seu Paulo, as vacas não produzem leite ácido. Se elas 

tiverem produzindo leite com alguma alteração vai ser devido à 

mastite. E o leite não fica ácido, ele fica ligeiramente alcalino.  

Repórter: quer dizer, o leite fica ácido dentro do tanque né? Não é 

saindo da vaca que ele sai ácido. A confusão deve ser essa né? 

veterinário: exatamente. A principal causa de acidez do leite são 

altas contagens de bactérias que transformam a lactose que tem no 

leite em ácido lático. Mas esse processo geralmente acontece depois 

da ordenha. Para que nós possamos evitar essa acidez no leite, todos 

os utensílios que entram em contato com o  leite precisam estar muito 

bem higienizados, muito bem limpos.  

 



Portanto, percebe-se que a dúvida e a característica de fato incomum, foram facilmente 

desmanchadas logo no início da reportagem. O telespectador ganhou o direito a resposta 

através de matéria, mas se percebeu que o que estava acontecendo não era absolutamente 

como se descrevia na carta. A interatividade não só proporcionou a possibilidade de resposta 

a outros produtores, como também, esclareceu uma informação equivocada sobre a qual seu 

Paulo estava se baseando. Inclusive, no decorrer da matéria, foram explicados passo a passo 

os possíveis métodos para cuidar a produção de leite e evitar a acidez.  

A segunda carta não foi pauta para reportagem, mas sim, apenas para dica feita pelo 

próprio narrador. Trata-se um agricultor que quer aprender a fazer caixa de abelha e escreveu 

pedindo um folheto sobre o assunto. Já a terceira e quarta carta foram contempladas, 

principalmente, através do critério de seleção, ou seja, duas telespectadoras escreveram com o 

intuito de aprenderem a fazer a mesma coisa: cocada baiana.   

 

Apresentador: uma boa receita de cocada baiana. Esse é o pedido de 

duas paulistas: a dona Regina Betani do município de Pedreira e 

dona Édina Moreli, de Lençóis Paulista. A repórter Priscila Brandão 

esteve na Bahia para aprender a receita.  

 

Além da seleção operada devido às duas apresentadoras terem sugerido a mesma 

pauta, funcionou também  o critério da  continuidade. Pois, às vezes, um valor-notícia não é o 

novo, mas sim, aquilo que cabe em um enquadramento familiar. Na reportagem, a repórter 

concentrou-se em uma cozinha de uma casa simples no sul da Bahia. Foram explicados todos 

os passos da receita, utilizando de materiais e de vocabulários simples, que transmitiam à 

idéia de algo familiar. Ainda, foram calculados os gastos e lucros que a produção de cocada 

necessita. Um trecho da reportagem abaixo, ilustra a idéia de familiaridade, levando em conta, 

que todas as falas correspondem exatamente às imagens.  

 

Off do repórter: dependendo da panela, ainda vai levar meia hora prá 

cocada ficar pronta. Aos poucos o doce começa se desprender do 

fundo. Dona Sônia tem um truque prá saber se já está bom.  

Dona Sônia: prá saber se já está realmente no ponto, nós colocamos 

a faca, damos uma sacudidinha prá ver se tá legal. Ó, já tá no ponto, 

tem que tirar da panela. 

 



Conclui-se que, a maioria das cartas analisadas e que interferem na agenda jornalística 

do Globo Rural são norteadas pelos valores-notícia da negatividade, do insólito, da 

continuidade e do atual. A primeira característica acontece devido às cartas relatarem 

problemas que não estão sendo sanados pelo próprio produtor. Problemas que vem os 

preocupando e que parecem estranhos à  primeira vista. Com a explicação do profissional 

escalado na matéria para sanar a dúvida, percebe-se, de imediato, que o problema, é, muitas 

vezes, algo familiar e fácil de ser combatido. 

A segunda característica, que é o insólito, também pode ser enquadrada como o valor 

do  extraordinário, ou seja, um fato incomum em nosso dia-a-dia. Coisas raras e que requerem 

mais atenção quando acontecem. É o caso de plantas desconhecidas, novidades genéticas, 

pragas que aparecem em animais e plantas. Enfim, para todos os meios de comunicação de 

massa, esse valor é muito utilizado e já está presente na rotina jornalística, pois, o que é 

contrário aos acontecimentos habituais e o que pode despertar interesse no público sempre 

será notícia perante outros acontecimentos mais comuns do nosso cotidiano.  

A continuidade se manifestou com menor intensidade, mas, mostrou-se presente em 

casos que traziam cartas com dúvidas que remetiam a casos que se enquadram na rotina 

familiar, ou seja, assuntos mais simples, como dicas de receita ou para plantar determinadas 

mudas de plantas.  

E, o atual,  manifestou-se em grande parte das cartas. Mesmo que muitas tragam 

assuntos considerados não-factuais, muitas cartas sofreram o critério de seleção por 

apresentarem pautas atuais e que a equipe do programa sentiu a necessidade de documentar.  

Pela observação de todas as edições do Globo Rural e não somente das analisadas,  

percebe-se,  que, de forma geral, em uma hora de programa, além das últimas notícias 

informativas vindas do meio rural do Brasil,  o telespectador também recebe uma significativa 

prestação de serviço, onde, por meio do bloco das cartas, procura-se dedicar atenção ao 

homem rural, caracterizando o espaço como um método de suprir dúvidas, fornecer 

entretenimento e levar informação. Essas características existem devido à relação existente 

entre o telespectador e a equipe do Globo Rural. As cartas fazem a interação receptor- 

emissor-receptor, ou,  agenda pública sobre agenda jornalística.   

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÕES 

 

Estudar a televisão brasileira corresponde a uma reflexão acerca de um aparato 

tecnológico muito importante para a sociedade e muito presente no cotidiano das pessoas. A 

tevê adquiriu grande abrangência nacional com o passar dos anos, fazendo com que a 

sociedade fosse construindo uma identidade nacional, que está relacionada ao despertar de 

anseios e de sentimentos diversos acerca do que é veiculado na tela. Ao trazer informação 

para o grande público, a televisão gera debates e  provoca conversas. Ela torna-se um laço 

social diante da sociedade heterogênea.  

Com relação ao jornalismo, a TV possui características peculiares. Entre elas, a 

utilização de formas que podem se tornar atrativas ao público e que facilitem a integração da 

agenda pública com a agenda dos meios. No caso deste estudo, o foco recaiu sobre a 

interatividade no programa Globo Rural.  

Este programa, da edição de domingo, apresenta aspectos importantes para análise. 

Primeiramente, o telespectador possui uma riqueza de imagens que estão propensas a seduzir 

o público e a ilustrar as matérias. Depois, a possibilidade de encontrar no programa  as 

principais informações advindas do meio rural brasileiro enriquecem a  agenda jornalística. A 

editoria de rural ganha força com o programa. Hoje, ela se faz presente na maioria dos 

veículos de comunicação do Brasil, mas, o Globo Rural,  é um dos destaques dentro desta 

editoria, já que, é um dos programas mais antigos na área, estando há mais de 20 anos dentro 

da programação da tevê brasileira,  e que trabalha com um diferencial, que é a interatividade.  

 Este estudo relacionou  a agenda jornalística do programa com a agenda pública. Com 

as  freqüentes observações sobre as edições, percebeu-se que o que acontece é uma  

interferência de pouca intensidade da agenda pública sobre a jornalística, a qual se materializa 

através da interatividade via cartas. O telespectador manda cartas com dúvidas para a redação 

do Globo Rural e a partir daí, as cartas são selecionadas. Para isso, são utilizados os critérios 

de noticiabilidade. Percebe-se a existência dos mais diversos assuntos vindos do público. Por 

conseqüência, estes são avaliados para que possam ou não virar reportagem para documentar 

a dúvida do telespectador. Os principais critérios observados nas cartas, variam, 

principalmente, entre a  negatividade,  o insólito (extraordinário) e o atual. 

Observando-se o critério extraordinário, pode-se dizer que é constante nas 

transmissões televisivas  a apresentação de quadros que possam mexer com as emoções do 



público. Tais apresentações, muitas vezes, se dão de forma espetacularizada, com ingredientes 

que possam fazer parte do imaginário do público.  

 Entendeu-se que a negatividade procura trazer dúvidas que remetem, principalmente, a 

problemas decorrentes na propriedade rural. Inclusive, este aspecto, é imensamente usado nas 

redações dos veículos de comunicação atualmente. A idéia do ruim, do desastre, toma grandes 

proporções entre os jornalistas, e principalmente, entre o público. O atual, que também é 

muito utilizado como critério dentro do jornalismo, está aliado ao fato novo, a notícia factual, 

que adquire valor, principalmente, pelo jornalismo ter por base noticiar sempre o que é a 

atualidade.  

 Sabemos que no meio televisivo não há espaço para todas as manifestações do 

público. Por isso, as informações precisam passar por uma espécie de seleção antes de serem 

publicadas. Os critérios de noticiabilidade que estão presentes nas reportagens oriundas das 

cartas dos telespectadores do Globo Rural são tratados como utensílios indispensáveis e 

presentes na redação do programa.   

Com a interferência da agenda pública sobre a jornalística, o público ocupa um lugar 

que pode ser considerado ativo no espaço comunicacional. Muitas vezes, as pessoas 

necessitam de respostas que são buscadas na mídia. Com isso, elas encontram uma 

possibilidade de conversar, de interferir, de mostrar que não são passivas frente às atitudes 

dos meios de comunicação. A interatividade é uma forma do público mostrar seus anseios 

frente às questões pertinentes à sociedade que estão sendo discutidas no meio televisivo. No 

caso do Globo Rural, é o homem do campo tentando sanar seus problemas através da 

interatividade com a televisão.  

Para o meio acadêmico, este trabalho representou a possibilidade do público, 

especialmente o telespectador, interferir na agenda jornalística de programas televisivos. 

Mostrou-se que, mesmo que existam os critérios de noticiabilidade nos veículos de 

comunicação, o telespectador não ocupa um papel passivo, onde apenas recebe informações 

sem o direito de buscá-las através da interatividade nos meios de comunicação de massa. 

Além disso, talvez tenha sido possível mostrar que não só com novas tecnologias que é 

possível intervir, ou seja, antes da disseminação da internet, um dos meios mais utilizados 

para comunicação era a carta. No trabalho, este aspecto foi valorizado.  

Novos trabalhos podem surgir a partir desta pesquisa inicial sobre a interferência da 

agenda pública sobre a jornalística com as cartas no programa Globo Rural.  Em um primeiro 

momento, pode-se pesquisar sobre outros programas, talvez em outros meios de comunicação, 

que também envolvam essa interferência, ressaltando para a importância desta interatividade.  
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