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RESUMO 

 

Este estudo faz uma análise das praticas do jornalismo televisivo nos dias de hoje, com 
o surgimento de novas técnicas e ferramentas para aprimorá-lo. O trabalho observa como a 
interatividade interfere na rotina produtiva e, principalmente, no agendamento das notícias. O 
programa de transmissão local Pampa Meio-Dia, da Rede Record, através do quadro SOS 
Comunidade, é o alvo deste estudo. Foram tomadas três edições do telejornal, que foram ao ar 
nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, como integrante de corpus. Através dessa 
metodologia foi possível pontuar os critérios de noticiabilidade mais usados pelo telejornal e 
constatar que a interatividade existente no programa faz com que um dos objetivos da 
emissora seja alcançado, que é a proximidade com o seu público. Essa interação é conquistada 
através de uma troca que se estabelece entre as partes envolvidas neste processo, já que o 
telespectador precisa do veículo para ver seu fato se tornar público e, a emissora, precisa do 
telespectador para obter informações de interesse público.  
 
 
 

Palavras-chaves: Jornalismo Televisivo. Interatividade. Critérios de Noticiabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A televisão é um dos meios de maior abrangência e que mais tem conquistado espaço 

nas últimas décadas. Além disso, a televisão, para muitos, é considerada o único meio de 

entretenimento e de informação, o que faz dela um dos mais importantes veículo de 

comunicação existente. 

Atualmente, a TV tem apresentados algumas variações desde a sua programação até 

novos métodos que visam dar mais credibilidade e buscar maior audiência. Podemos citar 

entre as ferramentas que surgiram para agregar mais valor ao veículo, a interatividade, que 

está presente nos mais variados tipos de programas da televisão brasileira.  

A interatividade tem sido usada como forma de aproximar o público com a emissora e, 

além disso, pode interferir na agenda midiática. Dentro desta perspectiva estudamos o 

Programa Pampa Meio-Dia, da Rede Record, exibido de segunda a sexta-feira, das 12h25 às 

13h, que se intitula de comunitário e interativo, já que tem dentro do telejornal o quadro “SOS 

Comunidade”, que recebe e divulga os comentários vindos da população sobre os mais 

variados assuntos, muitos deles são transformados em matéria.  

O objetivo do trabalho é verificar como a interatividade interfere na agenda temática 

do Pampa Meio-Dia. Especificamente, observamos os valores-notícia empregados pelo 

programa provenientes do público através da interatividade. 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. Depois desta breve introdução, que é 

o primeiro, temos o segundo onde são apresentados aspectos históricos e idéias importantes 

sobre a televisão, jornalismo televisivo e sobre a interatividade, ponto que baseia o estudo.  

Já no terceiro capítulo, temos a apresentação de teorias e conceitos importantes para o 

delineamento deste trabalho e para o entendimento das práticas jornalísticas. Temos ainda o 

capítulo 4, no qual é apresentada uma análise de três programas consecutivos, onde 

observamos a interferência da interatividade na rotina produtiva e na agenda do programa 

Pampa Meio-Dia, mostrando que as agendas pública e privada podem se cruzar e se pautar 

uma através da outra.  E por último, temos o capítulo 5 com as considerações finais sobre o 

trabalho. 
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2 A INTERATIVIDADE NA TV 

                                                                                                                                                                           
2.1 TELEVISÃO 
 

A televisão tem um papel importante na sociedade. É através dela que muitas pessoas 

se informam e buscam companhia, pois contam com uma programação diária diversificada.  

A TV ainda é o maior meio de entretenimento da sociedade, como afirma Gontijo 

(2004).  E, é por isso, também, que a evolução deste veículo, desde o surgimento até os dias 

de hoje, é notável aos olhos dos telespectadores. 

 

O que vale destacar é o papel cada vez mais intenso que a televisão representa na 
construção da comunidade. A perda da função social de instituições como os partidos 
políticos, a Igreja, a própria escola – perda não só exacerbada como provocada pela 
televisão em sua luta pela hegemonia da comunicação com todos os setores da 
sociedade – abriu um espaço imenso para a presença da TV nesse domínio e aponta 
para aquela que poderia ser uma de suas atuações mais relevantes numa sociedade de 
massas (...) De todo modo, a tendência é clara: a comunidade é cada vez mais objeto 
da televisão e pode fazer da televisão um instrumento de autoconstrução, desde que 
tenha acesso direto ao veículo (COELHO NETO, Web). 

 

Com a evolução da TV, ela á alvo de estudos e de questionamentos. Atualmente, com 

tanta informação sendo veiculada em diferentes tipos de formatos de programas, discute-se 

muito a qualidade do que é levado à casa de milhares de brasileiros, desde a produção até a 

recepção. Segundo Machado (2003), a qualidade é uma palavra-chave nos estudos 

relacionados à televisão, sendo que até mesmo ela já recebeu o termo quality television 

(televisão de qualidade) para designar o foco de interesse. O autor também salienta que este 

conceito não é consenso para todos, mas que ele deve ser usado em benefício da sociedade. 

 

O objetivo não é criar um gueto de qualidade que possa existir isolado, no meio de 
um mar de mediocridade. Pelo contrário, o objetivo é fazer com que a idéia de 
qualidade possa contaminar tanto a produção quanto a recepção de televisão como 
um todo, a ponto de o adjunto e a discriminação se tornarem desnecessários 
(MACHADO, 2003, p. 13). 

 
 

A qualidade dos programas televisivos pode ser um dos fatores que interfere na 

“escala de audiência” das emissoras. Segundo Machado (2003), essa idéia acaba ficando 

deslocada, pois o público acaba consumindo quase tudo o que é oferecido. 

 

Mesmo o produto mais “difícil”, mais sofisticado e seletivo encontra sempre na 
televisão um público de massa. A mais baixa audiência da televisão é, ainda assim, 
uma audiência de várias centenas de milhares de telespectadores, e, portanto, muito 
superior à mais massiva audiência de qualquer outro meio, equivalente performance 
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comercial de um best seller na área da literatura. Essa é talvez, a contribuição mais 
importante da televisão para a superação da incômoda equação “melhor 
repertório/menor audiência”: agora, mesmo a menor audiência é sempre a maior que 
um trabalho de alta qualidade poderia almejar (MACHADO, 2003, p. 30). 

 
 

Na busca pela audiência, como alerta Wolton (1996), maus programas são oferecidos e 

consumidos pelo telespectador. “Os maus programas dizem menos sobre o público do que 

sobre a representação que se fazem daqueles que os produzem e difundem. Em resumo, 

digam-me quais os programas assistidos e eu lhes direi qual a concepção de público que existe 

na cabeça dos que os produziram” (WOLTON, 1996. p.15). Machado acrescenta: 

 

Na minha opinião, a televisão é e será aquilo que nós fizemos dela. Nem ela, nem 
qualquer outro meio, estão predestinados a ser qualquer coisa fixa. Ao decidir o que 
vamos ver ou fazer na televisão, ao eleger as experiências que vão merecer a nossa 
atenção e o nosso esforço de interpretação, ao discutir, apoiar ou rejeitar 
determinadas políticas de comunicação, estamos, na verdade, contribuindo para a 
construção de um conceito e uma prática de televisão (MACHADO, 2003, p. 12). 

 

Para Machado, ao estudar a televisão e sua trajetória, vamos nos deparar com alguns 

conflitos e pontos a serem abordados. O autor evidencia, assim, a complexidade em se tratar 

de um aparato tecnológico que trabalha ao mesmo tempo com texto e imagem e, muitas vezes, 

tem essa característica utilizada pelos seus produtores para atrair o público. Dentro desta 

perspectiva do autor, podemos analisar a idéia de espetacularização na programação 

televisiva. O espetáculo na TV é considerado por Guy Debord, em A Sociedade do 

Espetáculo, como um fator alienante do público e que é voltado para adquirir audiência. A 

discussão sobre a presença da espetacularização na programação televisiva não faz parte do 

foco deste estudo, mas achamos relevantes enfocar que a teatralização e a dramatização fazem 

parte das práticas cotidianas de muitos canais de TV aberta na atualidade e que isso faz com 

que sejam levantadas discussões acerca da autenticidade e da qualidade da programação do 

meio.  

Sabemos que o espaço dado a programas com características espetaculares pode 

desviar os olhos dos telespectadores de uma programação mais autêntica, mas que, em 

contrapartida, tem aceitação entre o grande público. Temos como exemplo de programas com 

cunho espetacular com aceitação do público o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, o qual 

tem o apresentador José Luiz Datena como centro de suas transmissões e não a notícia. 

Também podemos falar do programa Linha Direta, da Rede Globo, onde a morte é explorada 

de forma plana e igualitária. Independente do caso apresentado, os ingredientes espetaculares 
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vão estar presentes na “novela” jornalística.  Assim, a televisão, até hoje, é sinônimo de 

discussão e de interrogações quando o assunto é o grau de sua contribuição à sociedade.  

 
Falamos todos de televisão sem saber exatamente do que estamos falando. (...) A 
impressão que se tem é de que, na televisão, não existe nada além do trivial. Por mais 
que pareçam avançar os estudos sobre esse meio, permanece ainda muito 
amplamente disseminada a idéia antiga de que a televisão é um serviço, sistema de 
difusão, fluxo de programação, ou, numa acepção mais “integrada”, produção de 
mercado. Segundo essa concepção, o que importa não é o que acontece de fato na 
tela, mas o sistema político, econômico e tecnológico no qual se forjam as regras de 
produção e as condições de recepção ( MACHADO, 2003, p. 16). 

 
 

Ela é considerada “boa” ou “má”, como lembra Machado (2003), ao citar em seu livro 

os estudiosos McLuhan e Adorno, que divergem nas constatações sobre a televisão.  

 

Em resumo, para o grupo adorniano, a televisão é por natureza “má”, mesmo que 
todos os trabalhos mostrados em suas telas fossem da melhor qualidade, enquanto 
para o grupo mcluhaniano a televisão é por natureza “boa”, mesmo se só existisse 
porcaria em suas telas. Isso quer dizer que os adornianos atacam a televisão pelas 
mesmas razões que os mcluhanianos a defendem: por sua estrutura tecnológica e 
mercadológica ou por seu modelo abstrato genérico, coincidindo ambos na defesa do 
postulado básico de que a televisão não é lugar para produtos “sérios”, que mereçam 
ser considerados em sua singularidade (MACHADO, 2003, p. 19). 

 
Observando-se as constatações de Adorno e McLuhan, fica evidente que os olhares 

dos dois autores sobre a televisão, mesmo que contraditórios, recaem sobre a lógica do 

veículo se destacar como aparato tecnológico complexo e, a partir disso, buscar a audiência. A 

visão de Adorno, que faz parte dos pensadores frankfurtianos, é voltada á crítica da 

mercantilização da informação, fato que ele vê como evidente em muitas práticas televisivas. 

Já McLuhan, um dos profetas do determinismo tecnológico, vê a televisão como uma 

tecnologia de boa qualidade, que pode ter grande abrangência e retrospecto social.    

 

 
2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

As primeiras experiências no país aconteceram ainda na década de 1930 com 

transmissões em circuitos fechados. “A novidade de que tanto se falava na Europa e nos 

Estados Unidos despertava o interesse de investidores brasileiros, que começavam a se 

organizar em sociedades anônimas para formar as primeiras empresas do setor” (GONTIJO, 

2004, p. 414).  

A televisão brasileira surge mesmo na década de 50 como uma proposta inovadora e 

atraente para o público. A possibilidade de conciliar voz e imagem fez com que ganhasse uma 
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posição de destaque, que antes era do rádio. No Brasil, a televisão foi um subproduto do 

rádio. Segundo Gontijo (2004), cada meio de comunicação que apareceu disputou a atenção 

do público com os outros veículos que já existiam. Quando a televisão surgiu, todas as outras 

mídias sofreram o impacto e precisaram se reajustar a uma nova realidade. “A idéia de 

trabalhar com imagens está ligada à história da civilização. Já nos tempos primitivos, o 

homem deixava suas impressões em forma de desenhos para que gerações posteriores 

pudessem aprender ou os reverenciar” (Valim, Web).  

 As primeiras imagens veiculadas no Brasil foram feitas em São Paulo, em salões, onde 

alguns poucos aparelhos de TV foram instalados para o público. Depois do início tímido, o 

aprimoramento do veículo foi uma conseqüência. Assis Chateaubrinad, o pioneiro da 

televisão brasileira, inaugurou em setembro de 1950, a TV Tupi de São Paulo, com a razão 

social de Rádio e Televisão Difusora. Logo no começo, as primeiras criações foram frutos de 

agências publicitárias, que tinham o patrocínio dos seus clientes. Iniciando as transmissões, 

um discurso de Chateaubriand previa o que seria o futuro deste novo meio de comunicação. 

 

Atentais e vereis como é mais fácil do que se pensa alcançar uma televisão: com 
Prata Wolff, Lãs Sams bem quentinhas, Guaraná Champagne borbulhante de bugre e 
tudo isso bem amarrado e seguro no Sul da América, faz-se uma buquê de aço e 
pendura-se no alo da torre do Bando do Estado, um sinal da mais subversiva máquina 
de influir na opinião – uma máquina que dará asas à fantasia mais caprichosa e 
poderá juntar os grupos humanos mais afastados (GONTIJO, 2004, p. 415). 

 

 “Em apenas uma década, a sociedade brasileira substituía o rádio capelinha pela 

telinha.Ver e ouvir o mundo através da TV transformou-se na grande aspiração dos que antes 

apenas ouviam as novidades pelo rádio” (GONTIJO, 2004. p. 416). Com o desenvolvimento 

da Tupi, começaram as produções diárias, tendo o improviso como característica forte.  

A televisão brasileira se consolidou quase cinco décadas depois do seu surgimento, 

tendo crescido consideravelmente até chegar ao seu estágio atual. Com toda sua potência, a 

regulamentação do setor aconteceu em 1962, com o Código Brasileiro de Telecomunicações, 

que deixava para o Executivo o poder de julgar e decidir unilateralmente as aplicações de 

sanções e a renovação das concessões (GONTIJO, 2004). É na década de 60 também que 

começam a surgir os grandes festivais de música no Brasil, que são lembrados até hoje por 

terem transformado jovens cantores em ídolos de toda uma geração, como Roberto Carlos, 

Chico Buarque, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa, entre outros. Muitos dos artistas que 

atuaram nessa época sofrem com a ditadura militar e tiveram suas letras e músicas censuradas.  
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Em meados da década de 1960, já existiam 13 milhões de receptores atingindo 
setenta milhões de telespectadores no Brasil, no auge da liberação dos costumes e da 
revolução sexual e religiosa por que passava o mundo.Como terá sido para um país 
de cultura tão plural, com marcantes diferenças regionais e, insisto, com 
aproximadamente 70% da população analfabeta, receber em casa, pela TV, as novas 
verdades? (GONTIJO, 2004, p.418). 
 

Os meios de comunicação, em especial a televisão, tiveram seu percurso afetado com 

o Golpe Militar de 1964. Neste período, cabia à TV o papel de difusão das idéias adotadas 

pelo regime. Em nenhum momento, poderia expressar uma opinião diferenciada do Estado, 

sob a pena de sofrer com a censura e com punições. De 1964 a 1988, os meios de 

comunicação ficaram sob o poder do Executivo e de suas decisões, sendo assim, muitos 

“desmandos” foram cometidos sem que a população soubesse (GONTIJO, 2004).  

Uma das grandes preocupações do regime militar com o veículo foi o fato dele ser um 

agente de modernização, o que poderia representar problemas diante da sociedade. Para tentar 

reverter pelo menos parte dessa situação e escapar da censura, o método usado pelos veículos 

foi o de tentar levar a realidade e a verdade do país através da ficção.  

 

Devido aos fatos dos meios de comunicação serem vistos como agentes da 
modernização e como ferramentas para a manutenção da integração nacional, da 
segurança e da paz social, o regime militar passou também a se preocupar com o 
conteúdo transmitido pelas emissoras de televisão. As empresas de radiofusão 
sempre estiveram sob o controle oficial (MATTOS, 2002, p. 43). 

 
Em 1974 acontecem as eleições e o partido governista de Médici1, já com o seu 

modelo de governo gasto, perde a disputa. É assim, que o rumo dos meios de comunicações 

começam a mudar. No final da década de 1970, no governo do presidente Ernesto Geisel2, 

iniciava o processo de abertura política institucional no país, caracterizada por ser lenta, 

gradual e segura.  

Em 1980, o governo cassou as concessões de todos os canais dos Diários Associados e 

os redistribuiu aos empresários que considerava mais confiáveis: Silvio Santos (SBT) e 

Adolfo Bloch (Rede Manchete). Depois disso, uma grande vitória dos meios foi que a 

responsabilidade pelo conteúdo da veiculação passou a ser da própria emissora. A partir da 

Constituição de 1988, o poder Executivo, que antes dava as cartas, passou a ter que submeter  

                                                 
1 Emílio Garrastazu Médici assumiu como presidente do Brasil em 1969, através de eleição indireta. O seu 
governo foi marcado pelo aumento da repressão aos opositores do regime, pela censura aos meios de 
comunicação e pelas denúncias de tortura aos presos políticos. 
 
2 Ernesto Geisel assumiu como presidente do Brasil de 1974 a 1979. Logo que tomou posse, Geisel anunciou sua 
intenção de promover a abertura do sistema político que visava a levar o país à redemocratização. Durante o 
governo a oposição ao regime militar cresceu muito e a sociedade expressou seu descontentamento. 
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à aprovação do Congresso Nacional as outorgas e às renovações de concessões. A nova 

legislação também garantiu a liberdade de expressão e proibiu a formação de 

monopólio/oligopólio. Já sobre os conteúdos que poderiam ser exibidos, foi estipulado o 

artigo 221 que diz: “promover programas com finalidade educativa, artística, cultural e 

informativa, procurando estimular a produção independente, visando a promoção da cultura 

nacional e regional”. 

 

A transição da ditadura para a democracia foi um processo que se deu ao longo do 
governo Figueiredo, culminando com a eleição indireta do candidato oposicionista, 
Tancredo Neves. Nessa época, dera-se o boom do videocassete, que ampliava ainda 
mais o tempo do telespectador diante da TV e apontava para a tendência da 
interatividade com o meio. Constatou-se também que a televisão recebia 60% da 
verba publicitária destinada a todos os veículos de comunicação, produzindo lucros 
fabulosos para as quatro redes comerciais (Bandeirantes, Globo, Manchete e SBT) e 
para as duas regionais (Record, em São Paulo, e Brasil Sul, no Rio Grande do Sul) 
(GONTIJO, 2004, p. 422). 

 
 

Em 1990, um dos resquícios da Ditadura ainda existia, que era o controle feito por 

parte do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), que tinha por objetivo 

reforçar a vigilância sobre os conteúdos exibidos, principalmente nos que tratavam da ofensa 

moral, familiar e pública. A década de 1990 também foi caracterizada pela implantação da 

Internet e das TVs por assinatura.  

Em 2000, já existiam três milhões de assinantes de TVs pagas no país. Conforme 

Gontijo (2004) no final de 2001, a TV aberta tinha seis grandes redes formadas por um total 

de 348 geradoras operando no país, sendo a maior delas a Rede Globo com 113 geradoras; 

SBT, com 91; Record, com 63; Bandeirantes, com 37; Rede TV!, com 21; e a CNT, com 23 

geradoras. A Globo atingiu o grau de maior produtora mundial de programas próprios. A 

publicidade também ganha mais espaço e se torna a principal fonte de renda dentro da 

televisão brasileira. Segundo Mattos (2002), em 18 de setembro de 2000 , a televisão 

comemorou 50 anos de sua instalação no Brasil, com 286 emissoras geradoras e 8.484 

retransmissoras funcionando. 

 

Nesta fase de desenvolvimento da televisão, o que se observa é a maior 
competitividade entre as grandes redes, um contínuo avanço em direção ao mercado 
internacional, com a Rede Globo implementando, desde 1985, sua expansão 
sistemática no exterior (MATTOS, 2002, p. 120). 

 

Conforme Souza (2004), o êxito comercial da nossa indústria televisiva pode ser 

explicado pela singularidade dos conteúdos exportados, mesclando valores universais com a 
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exuberância da nossa paisagem e as diferenças dos tipos humanos que a povoam. O autor 

ainda destaca que desde a sua invenção até hoje, a televisão é sinônimo de tecnologia, por 

mais que se reconheça a popularidade do veículo.  

Através de todo este desenvolvimento, é que os novos formatos de programas e 

possibilidades de escolhas são disponibilizadas ao público que, a partir disso, tem uma TV 

com uma programação cada vez mais diversificada e com pontos a serem questionados. Com 

as opções surgem problemas como banalização da imagem e de conteúdos, a 

espetacularização, a apelação, assim como, novos métodos para atrair a atenção e a audiência 

da massa. Mattos (2002) sugere que alguns programas mais apelativos surgem como uma 

alternativa de sobrevivência para a televisão. 

 

A vulgaridade continua sendo usada, na tentativa de manter os mesmos índices de 
audiência, para compensar as classes A e B, que estavam migrando para a TV por 
assinatura. As redes passaram a desenvolver programas de baixo nível, cultivando o 
popularescos, tais como o “Programa do Ratinho”, que se identifica como sendo o 
Robin Hood dos tempos modernos, que rouba a televisão dos ricos para dar aos 
pobres: “O meu programa é uma tribuna livre onde apresento problemas sérios de 
pessoas humildes que ninguém ajuda a resolver, histórias engraçadas, novos cantores 
e grupos musicais” (MATTOS, 2002, p. 137). 

 

A televisão, atualmente, ocupa um papel de destaque e se tornou algo muito presente 

no cotidiano. Conforme Souza (2004), esse destaque pode acontecer tanto em relação a outros 

meios como diante da sociedade, seja na sua atuação no universo lúdico das pessoas como nos 

impactos sociais que causa. 

 

A televisão é um elemento importante da vida cotidiana (...), é um fluxo que tem 
presença determinada; ver televisão contribui para o modo como os indivíduos 
estruturam e organizam seu dia, com respeito às suas atividades cotidianas e ao 
tempo, a hora de dormir ou de trabalhar. Atualmente, representa uma tecnologia 
insubstituível, podendo faltar algum (...) eletrodoméstico, mas a televisão é 
indispensável (SOUZA, 2004, p. 23). 

 

Dentro deste longo percurso da televisão não podemos deixar de salientar um dos 

formatos televisivos que mais ganhou espaço dentro da televisão brasileira: o jornalismo. Os 

programas jornalísticos, um dos pioneiros na televisão, conquistaram uma trajetória de 

credibilidade ao longo dos anos. 

O jornalismo na televisão aparece junto com o surgimento da TV no Brasil, também 

na década de 50. Um dos primeiro programas de caráter jornalístico foi “O Seu Repórter 

Esso”, que tinha cerca de trinta minutos de duração e apresentava como característica levar 

resquícios do rádio para TV. O telejornal ficou no ar pela TV Tupi do Rio de Janeiro por 
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quase 20 anos (de 1952 a 1970). Depois dele, surgiram outros telejornais. Isso acabou sendo 

um dos motivos pelos quais o programa caiu da grade de programação. “O Seu Repórter 

Esso” não conseguiu se desenvolver conforme os outros telejornais que começaram a surgir. 

Nesta época, a TV Globo já estava à frente, com uma forte programação, inclusive 

valorizando o telejornalismo.  

A TV Globo investiu na programação, criando um padrão de qualidade e conseguiu 

conquistar boa parte do país em um tempo considerado curto. Um dos programas que 

comprova essa realidade é o Jornal Nacional (JN), que foi ao ar pela primeira vez no dia 1° de 

setembro de 1969 e, neste ano, completou 37 anos de veiculação. O JN é transmitido 

diariamente em horário nobre e consegue atingir uma média de 35 pontos no Ibope. O 

telejornal é uma marca da emissora e, também, um dos programas jornalísticos de maior 

influência, respeitado e lembrado pelos brasileiros.  

 O Jornal Nacional serviu como base para que outras emissoras apostassem no 

telejornalismo. Redes, como SBT, Band e Record, procuraram fazer jornalismo com algum 

diferencial. Algumas uniram informação com entretenimento. Alguns, na busca pela 

audiência, acabaram deixando de lado a informação. “Exercer o jornalismo só para ganhar 

dinheiro ou status social é fazer uma apropriação indébita do jornalismo. O direito à 

informação pertence a sociedade e é em seu nome que é exercido” (NOVAES, 1988, p. 95).  

 

2.3 JORNALISMO TELEVISIVO 

 

Com o crescimento e com a demanda de público, uma extensa programação dos mais 

variados gêneros foi surgindo e ficando à disposição da audiência.  

 

(...) a TV deve fazer uma autocensura sobre o que leva aos lares. O Ibope (referindo-
se aos índices de audiência) não pode estar acima da moralidade (...) a televisão não 
pode escolher seu público e, por isso, aquilo que ela mostra tem que estar em 
condições de atingir a todos (...). Ninguém pode duvidar de que há influência da 
televisão sobre as crianças (GONTIJO, 2004, p 424). 

 
Para Silvana Gontijo, a televisão com toda a sua abrangência e, também, por ter a 

imagem como recurso, pode influenciar diretamente às pessoas. Já Dominique Wolton, não 

compartilha dessa idéia, por defender que o telespectador consegue manter uma relação mais 

sensata com o meio, diferenciando e agregando somente aquilo que convém.  Gontijo (2004) 

ainda ressalta que o telespectador assume um papel passivo, podendo ser induzido pelo 

veículo. “O telespectador, no papel passivo de receptor, vai atrofiando a sua capacidade de 
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compreender e de elaborar o que percebeu daquela realidade. A explicação da imagem 

prescinde da subjetividade do raciocínio abstrato” (GONTIJO, 2044, p. 400). Por mais que 

haja contraponto entre autores, vamos nos filiar às idéias de Dominique Wolton, já que 

estamos tratando de um meio de comunicação que assumiu um papel de agente 

transformador.  

Para Wolton, o público assiste muito à televisão, mas não está por isso “sob a sua 

influência”, desprovido de todo o espírito crítico. O autor ainda diz que o público coloca a 

televisão em um “espaço médio”, que é exatamente o dela, a meia distância entre o espetáculo 

e o mundo. Gontijo contrapõe: 

 

Dificilmente, hoje, uma informação pode ser controlada. A questão que não está 
respondida é: o que acontece com a nossa habilidade de raciocinar de forma abstrata 
e de sonhar? O que vai ser da nossa civilização se mudarmos a forma de repassar 
nosso código ético e nossos valores morais e estéticos para as novas gerações? 
Quando esse papel de transmissor cabia aos pais ou à famílias, junto com os 
ensinamentos vinham toda uma carga afetiva e um contexto de grupo. Desse 
processo, nascia a capacidade individual de identificar-se a si próprio e ao seu grupo 
mais próximo, de reconhecer as diferenças entre esses valores e os de fora desse 
contexto e de avaliar, criticar e, em última análise em consonância com o seu desejo 
(GONTIJO, 2004, p. 401). 

 

Por estarmos tratando de um meio complexo, munido de texto, imagem e som 

acoplados, ressaltamos a sua importância para estudos. Uma explicação para o fascínio e a 

influência que a TV exerce sobre as pessoas segundo, Dominique Wolton, é a imagem. “Esta 

é a razão fundamental do sucesso da televisão e da sua unidade, ou seja, a continuidade e a 

mistura diversificada de imagens, cuja recepção e interpretação ninguém domina” 

(WOLTON, 1996, p. 67). Dentro desta perspectivas, podemos ressaltar que o jornalismo 

televisivo deve ser considerado alvo de análises, já que ele surge com a proposta de agregar 

informação com credibilidade para conquistar o grande público, além de ser munido de 

características que o tornam instigante e atraente ao telespectador: 

 

Dentre os gêneros televisuais mais conhecidos, o telejornal talvez seja o tópico mais 
difícil de abordar. Se entendemos o jornalismo, dentro ou fora da televisão, como 
uma instituição de mediação simbólica entre determinada eventos e um público de 
leitores ou espectadores para quem esses eventos podem ser considerados relevantes, 
é quase inevitável que a discussão a seu respeito seja permanentemente afetada por 
questões de ordem macroestrutural, como os problemas ético-profissionais 
envolvendo a seleção e interpretação das notícias, ou aqueles relacionados com o 
papel das empresas e profissionais na condução dos conflitos que eles têm por função 
reportar (MACHADO, 2003, p. 99). 
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O telejornalismo foi um dos primeiros formatos adotados e implantados no surgimento 

da televisão no Brasil. O papel principal deste tipo de programa é informar o telespectador. 

Machado (2003) lembra que o equívoco deste tipo de abordagem está em pressupor que os 

telespectadores são ingênuos a ponto de repetir de forma acrítica a “intenção”, o parti pris da 

emprensa ou da equipe que faz o telejornal. Essa idéia nos remete novamente a Dominique 

Wolton. Os dois autores filiam-se à idéia de que o telespectador não é passivo frente às 

práticas midiáticas. 

 

Por mais fechado que seja um telejornal, há sempre ambigüidade suficiente em sua 
forma significante, a ponto de interditar qualquer “leitura” simples e unívoca, e há 
também autonomia suficiente, por parte do telespectador, de modo a permitir que ele 
faça uma triagem do que lhe é despejado o fluxo televisual. Uma prova de que o 
público filtra e opera “leituras” diferenciadas daquilo que vê na televisão é o seu 
próprio comportamento diante do telejornal. Durante a Guerra do Golfo pérsico, 
houve manifestações contra a CNN ( Cable News Neywork), nos EUA e em várias 
outras partes do mundo, ora por considerar que a rede favorecia o pentágono e fazia 
propaganda das forças aliadas, ora por achar que ela abria demasiado espaço a 
Sadam Hussein e lhe dava acesso à opinião pública mundial (MACHADO, 2003, p. 
100). 

  

              Wolton (1996) afirma que a significação em um telejornal é função do contexto 

cognitivo ou sociocultural do processo de interpretação. Não podemos esquecer que qualquer 

telejornal serve como um mediador da informação. Repórteres servem de porta-voz das 

notícias, que através de imagens, sonoras e alguns recursos tentam deixar o espectador mais 

próximo da notícia. Para conseguir essa proximidade com os fatos, alguns telejornais 

começaram a adotar modelos diferenciados de programas. Conforme Machado (2003), dois 

modelos se destacam: o “tradicional” ou “convencional”, que seria o telejornalismo do tipo 

polifônico; e o “moderno” ou “pós-moderno”, que seria o opinativo, com forte personalização 

do apresentador.  

 

Na verdade, do ponto de vista dos seus efeitos, ambos os modelos de telejornal têm as 
suas virtudes e os seus problemas. Um telejornal opinativo pode (...) exercer uma 
influência mais ativa junto à opinião pública e produzir uma mobilização real. Além 
disso, esse tipo de telejornal deixa entrever mais abertamente os seus compromissos, 
em lugar de esconder o seu ponto de vista sob a máscara de uma pretensa neutralidade 
(...) Um telejornal opinativo é sempre uma faca de dois gumes, pois tudo é uma 
questão de saber qual é a opinião que ele adota (...) Por sua vez, o modelo 
“polifônico” de telejornalismo pode ser acusado, não sem razão de tentar mascarar o 
fato de que toda produção de linguagem emana de alguém, ou de um grupo, ou de 
empresa, portanto nunca é o resultado de um consenso coletivo, mas de uma postura 
interpretativa “interessada” diante dos fatos noticiados. No entanto, o contrário do 
modelo anterior, ele não pode ser acusado de atentar contra a inteligência do 
espectador ou de pressupor qualquer incapacidade interpretativa por parte da 
audiência (MACHADO, 2003, p. 109). 
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De acordo com Souza (2004), o gênero “telejornalismo” está classificado como um 

programa que apresenta características próprias e evidentes, com apresentador em estúdio 

chamando matérias e reportagens sobre os fatos mais recentes. Sendo assim, o objetivo aceito 

universalmente do telejornalismo é informar. Espera-se das práticas de um telejornal a 

apresentação de informações autênticas e desprovidas de vínculos ideológicos. Mas, sabemos 

que a lógica da emissora, na maioria das vezes, acaba sendo fator importante no decorrer da 

elaboração de um telejornal. Poderíamos parecer ingênuos se achássemos que o telejornal, 

unicamente, busca a difusão de informações e ignora fatores vinculados ao meio. É de 

conhecimento geral que a chamada “teoria do espelho” não é vigente na atualidade e que os 

meios não são completamente isentos. 

 

Mas ao colocar em circulação e em confronto as vozes que “relatam” ou “explicam” 
um conflito, ao tentar encaixar as vozes umas “dentro” das outras, o que mais faz 
exatamente o telejornal é produzir uma certa desmontagem dos discursos a respeito 
dos acontecimentos. Num certo sentido, podemos dizer que o telejornal é uma 
colagem de depoimentos e fontes numa seqüência sintagmática, mas essa colagem 
jamais chega a constituir um discurso suficientemente unitário, lógico ou organizado 
a ponto de poder ser considerado “legível” como alguma coisa “verdadeira” ou 
“falsa”. (...) Por mais que se queira ou se possa manipular as informações, elas 
chegam ao telespectador ainda não inteiramente processadas, portanto brutas, 
contraditórias, sem ordenação, sem acabamento final (MACHADO, 2003, p. 110). 

 

A conquista de espaço e de importância do jornalismo televisivo fez que com a 

multiplicidade dos gêneros jornalísticos na cultura brasileira estimulasse a experimentação 

dos formatos e das comparações com outras categorias da televisão, como sugere Souza 

(2004). Alguns programas da atualidade, que mesclam entretenimento com informação, 

encontram-se na grade de jornalismo das emissoras. Estas buscam uma fórmula de sucesso e 

audiência rápidos. Novamente, voltamos a mencionar o programa Linha Direta, da Rede 

Globo, e o Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, os quais são ilustrações visíveis da fórmula 

jornalismo somado aos ingredientes espetacaulares. Nem sempre o resultado é o esperado, 

pois a qualidade do que é exibido, ponto tão questionado quando falamos de televisão, pode 

ser considerada baixa. Isso não inclui somente qualidade técnica, mas principalmente 

qualidade de produção e de informação.  

Vale lembrar da existência, além dos telejornais nacionais, dos regionais e dos locais. 

Como os próprios nomes dizem, estes jornais apresentam, em sua programação, as principais 

notícias da região e da cidade. Geralmente, são programas diários, de pequena duração e que 

prestam algum tipo de serviço à comunidade. 
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Porque alguns produtos jornalísticos fazem sucesso e outros ficam pouco tempo no 
ar? Naturalmente isto tem a ver com a qualidade. Mas não uma qualidade que 
contempla apenas o aporte tecnológico e sim que envolva a própria produção dos 
conteúdos, o que tem a ver, naturalmente, com o trabalho dos repórteres, 
apresentadores e equipes de reportagem (CAMPOS, Web). 

 

Falando das práticas dos telejornais, não podemos deixar de falar novamente sobre a 

espetacularização. Muitos telejornais estão procurando novos métodos para alcançar a 

audiência do público. É pertinente ressaltar que a quantidade de programas ofertados, 

atualmente, não significa necessariamente qualidade no que está sendo exibido. Segundo 

Souza (2004), o telejornalismo buscou outros formatos, além do telejornal, por isso, mantém-

se em evidência em todas as grades de programação. Além disso, há uma necessidade grande 

de informação por parte das pessoas, que buscam consumir aquilo que melhor possa suprir 

essa necessidade, o que gera a competitividade entre as emissoras. 

 

As pessoas têm uma necessidade muito grande de informações que sirvam para o seu 
dia-a-dia. A competição é muito grande, há várias opções de programas na televisão, 
e o telespectador tem pouco tempo. Por isso, em geral, escolhe aquilo que possa de 
alguma forma melhorar sua vida (PONTUAL, 1994, p. 101).  

 

Como Souza (2004) mesmo diz, a competitividade é cada vez maior. O público, por 

sua vez, com a correria do dia-a-dia, busca a informação de um jeito mais prático. Para 

conseguir prender a atenção desse tipo de telespectador é que muitos programas utilizam o 

recurso da espetacularização. “Descobrir que o importante não é o que os noticiários dizem, 

mas como dizem, ou seja, desvendar o não dito, o que não é mostrado, o silêncio escondido 

nos jornais” (Guareschi, 2002, p. 102). 

Com a tentativa de atrair o público para a programação, alguns métodos e ferramentas 

estão sendo utilizados. Pode-se destacar a interatividade, que se tornou uma tendência na 

programação televisiva e está presente desde a grade de entretenimento até a de jornalismo de 

algumas emissoras.  

 

2.4 INTERATIVIDADE 

 

A interatividade surge a partir dos anos 80 nos meios de comunicação, com o objetivo 

de inovar os meios de comunicação. Desde então, de uma forma geral, ela tem proporcionado 

ao público uma maior participação e também uma proximidade. Alguns autores definem a 

interatividade como a atividade mútua e simultânea da parte dos dois participantes, no caso 

emissor e receptor que buscam a mesma coisa. Conforme Lemos (Web), a interatividade seja 
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ela analógica ou digital, é baseada em uma ordem mental, simbólica e imaginária, que 

estrutura a relação do homem com o mundo. A idéia de usar essa ferramenta como forma de 

aproximar o público do meio de comunicação gerou alguns conflitos sobre o seu real 

benefício à sociedade. 

 
Muitos teóricos de comunicação, trancados em suas teorias de crítica ao 
desenvolvimento dos meios de comunicação, resistem em perceber os benefícios que 
as tecnologias interativas trarão para o desenvolvimento da sociedade. Mas esse é um 
comportamento natural de resistência a mudanças significativas nos processos 
estabelecidos (PRIMO, Web). 

 

Conforme o sociólogo Marco Silva (Web), “há uma crescente indústria da 

interatividade", usando o adjetivo "interativo" para qualificar qualquer coisa cujo 

funcionamento permite ao seu usuário algum nível de participação ou troca de ações”.    

 

Nos anos 90 ocorre com o termo interatividade o mesmo que ocorreu com o termo 
pós-modernidade nos anos 80: banalização. Antes, qualquer coisa era chamada de 
pós-moderna principalmente pela mídia impressa. Hoje muita coisa é definida como 
interativa. Tenho visto o adjetivo ser usado nos contextos mais diversos. A 
conseqüência disso é que o termo interatividade tornou-se tão elástico a ponto de 
perder (se é que chegou a ter!) a precisão de sentido. O termo virou marketing de si 
mesmo. Vende mídias, vende notícias, vende tecnologias, vende shows e muito mais. 
É a chamada “indústria da interatividade” (SILVA, Web). 

 

Na verdade, qualquer ação que permita a participação do público é tratada como 

interativa. “O termo interatividade tornou-se corriqueiro nos meios de comunicação de massa, 

em especial no rádio e na televisão. Por isso mesmo, a palavra interatividade tem sido usada 

de forma livre e, muitas vezes, pouco precisa” (NUÑEZ, 2000, p 63). 

É notável que parte das TVs que se denominam como interativas acabam oferecendo 

ao telespectador um “jogo” de pergunta e resposta, onde o público acaba não expondo o que 

realmente pensa e, basicamente, se detêm em responder um sim ou não. Nesta idéia, pode-se 

ressaltar, como exemplos, o conhecido Big Brother, o já comentado Linha Direta e o já 

extinto Você Decide. Tais programas deixam o público frente à lógica do sim ou não, ou de 

uma opção ou outra. Tal fato evidencia que o público só tem oportunidade de agir de acordo 

com e espaço dado pelo veículo. 

 

A televisão tradicional permite uma interação com a máquina (ligar, “zappear”), sem 
permitir uma interação direta e mais ampla (que a simples votação por telefone), com 
o conteúdo das emissões. Embora emissões brasileiras como “Você Decide”, ou 
“Intercine” sejam interativas num sentido lato, a interatividade se limita aqui à uma 
escolha entre duas ou três opções, a partir de ligações telefônicas (LEMOS, Web). 
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Para ser denominada como interativa, a televisão deve adquirir algumas características 

que validam o uso dessa ferramenta, como a interruptabilidade e a bidirecionalidade do 

processo. “O processo bidirecional de um meio de comunicação é aquele onde os pólos 

emissor e receptor são intercambiáveis e dialogam entre si durantes a construção da 

mensagem” (NUÑEZ, 2000, p. 64). Como citado por Primo, no artigo TV Interativa: um meio 

de comunicação democrática?, Lippman sugere que: 

 

(...) um sistema pode ser chamado de interativo quando as características descritas a 
seguir estão presentes. Interruptabilidade (...)Isto é, cada um dos participantes deve ter 
a capacidade de interromper o processo (...)Como o processo interativo deve ser 
mútuo e simultâneo, cada participante deve ter a possibilidade de atuar quando bem 
entender. Esse modelo de interação estaria mais para uma conversa do que para uma 
palestra. (...) O conceito de granularidade refere-se ao menor elemento após o qual se 
pode interromper. Em uma conversação poderia ser uma frase, uma palavra; no 
cinema poderia ser uma cena, um plano. (...) Portanto, para que um sistema seja 
realmente interativo, essas circunstâncias devem ser levadas em conta para que o 
usuário não creia que o sistema interativo usado tenha "trancado”. Outro princípio 
seria degradação graciosa. Esse princípio refere-se à instância do sistema não ter a 
resposta para uma indagação(...)Os participantes devem ter a capacidade de aprender 
quando e como podem obter a resposta que não está disponível naquele momento 
(PRIMO, Web). 

A interatividade tem que servir como um canal de voz, que de alguma forma dê um 

retorno à sociedade, caso contrário ela fica limitada e o cidadão não tem papel ativo frente às 

transmissões dos meios. “A TV interativa é a união do aparelho de TV com a informática, e 

tem como proposta tornar o espectador parte integrante do processo de comunicação, fazendo 

com que ele seja parte ativa e não mais passiva deste processo” (PRIMO, Web). 

Segundo Primo, interação designa “ação entre entes”, ou seja, “ação entre”, a relação 
entre dois agentes. Interagir significa agir mutuamente. Citado por Primo, Andrew 
Lippman, pesquisar do Instituto de Tecnologia de Massachustts (MTI), define 
interatividade como “uma atividade mútua e simultânea da parte de dois participantes, 
normalmente trabalhando em direção a um mesmo objetivo (NUÑEZ, 2000, p. 36). 

 

É importante ressaltar que um simples “sim” ou “não” como resposta é pouco, perto 

do que a interatividade realmente pode oferecer. Seguindo este método, se consolida uma 

relação mediada e o público fica privado do feedback contínuo e imediato. A interatividade 

deve dar espaço ao telespectador. Ouvir sua opinião. Dar voz à comunidade e ao mesmo 

tempo tentar de alguma forma colaborar/ajudar o telespectador, seja esclarecendo alguma 

dúvida, solucionando um problema, alertando para algum fato ou, ainda, simplesmente 

fazendo a aproximação, uma ponte, entre o veículo de comunicação e o telespectador.  

 

Busca-se agora aproximar os meios de comunicação de massa da comunicação 
interpessoal. Isto pode parecer um paradoxo, mas as tecnologias interativas prometem 
condições que farão a comunicação massiva assemelhar-se cada vez mais a um 
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diálogo ou discussão, onde todos os participantes terão o direito e a possibilidade de 
interferir no processo de produção de conteúdos. De receptor, passa-se a emissor. O 
passivo, torna-se agente. E a discussão das informações ocorre concomitante ao 
desenvolvimento dos fatos em debate (PRIMO, Web). 

 

A televisão que usa a interatividade seguindo “certas normas” consegue desempenhar 

um importante papel diante dos telespectadores e cria um laço social, como sugere Wolton 

(1996):  

 

A televisão, como sempre dizemos, é o “espelho” da sociedade. Se ela é o seu 
espelho, isso significa que a sociedade se vê - no sentido mais forte do pronome 
reflexivo – através da televisão, que esta lhe oferece uma representação de si mesma. 
E ao fazer a sociedade refletir-se, a televisão cria não apenas uma imagem e uma 
representação, mas oferece um laço a todos aqueles que a assistem simultaneamente. 
Ela é, além disso, um dos únicos exemplos em que essa sociedade se reflete, 
permitindo que cada um tenha acesso a essa representação (WOLTON, 1996, p.124). 
  

Depois de muitos programas da televisão brasileira fazerem uso deste recurso, como o 

extinto “Você Decide”, da Rede Globo, e o “Linha Direta” também da mesma emissora, e que 

tinham a participação direta dos telespectadores através de ligações, outros programas 

televisivos passaram a utilizar essa ferramenta. Dentro de um telejornal, o público poderia ter 

uma significativa atuação, sugerindo pautas, expressando opinião, respondendo enquetes, 

fazendo perguntas aos entrevistados, etc. Neste ponto, não podemos deixar de resgatar a idéia 

de que mesmo com um leque de possibilidades, nem sempre o que é oferecido ao 

telespectador é utilizado. 

 

A expansão e modernização das telecomunicações criou vários canais de 
comunicação que ainda não permitem uma relação bidirecional, o diálogo entre o 
emissor e os receptores. Por suas limitações técnicas, a interatividade praticada na Tv 
analógica vem ao encontro do que Machado classifica como “reatividade”, uma vez 
que ao espectador não resta outra possibilidade a não ser reagir aos estímulos a partir 
das respostas que a ele são permitidas. Machado apresenta uma diferenciação 
fundamental entre o que é “interativo” e o que é “reativo”: uma tecnologia interativa 
deve dar total autonomia ao espectador, enquanto a tecnologia reativa oferece um 
leque de escolhas predeterminado. Esse é o modelo praticado na maioria dos 
programas de televisão produzidos e apresentados no Brasil (NUÑEZ, 2000, p.66). 

 

Mesmo com as limitações apresentadas, a interatividade pode representar o início de 

uma proximidade entre emissor e receptor. “Interatividade é hoje em dia uma palavra de 

ordem no mundo dos media eletrônicos. Hoje tudo se vende como interativo; da publicidade 

aos fornos de microondas. Temos agora, ao nosso alcance, redes interativas como Internet, 

jogos eletrônicos interativos, televisões interativas, cinema interativo”, destaca Walker, em 
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seu artigo: Anjos interativos e retribalização do mundo sobre interatividade e interfaces 

digitais. 

Com a utilização dessa ferramenta, devemos levar em conta não somente o elo de 

aproximação que foi criado com o público, mas também como isso é influência na vida do 

próprio telespectador, como a interatividade interfere na jornada dos programas que fazem 

uso dela e, também, como influência na rotina produtiva e na agenda desses programas. 

Conforme Primo (Web), os programas foram se readaptando aos novos contextos assim que 

passaram a explorar mais a interatividade. 

 
 
2.5 PAMPA MEIO-DIA 
  

Não precisamos pensar só em grandes telejornais, de veiculação nacional, para 

constatarmos que a interatividade se tornou uma ferramenta presente. Pode-se ressaltar a 

interatividade no programa Pampa Meio-Dia, que é um telejornal que há dez anos está no ar 

sendo veiculado de segunda a sexta-feira, das 12h25 às 13h, na Rede Record.   

 

O telejornal abrange de forma ampla nove cidades, mas há outros municípios em que 
o sinal chega a alguns lugares de forma mais reduzida. De acordo com o editor do 
telejornal, Airton Amaral, estima-se que o telejornal atinja 850 mil pessoas. Em 
relação à audiência, o telejornal não tem indicadores oficiais, baseando-se em 
pesquisas realizadas por empresas especializadas, como a Revista Amanhã. “Nosso 
referencial é a Revista Amanhã, que avalia as marcas mais lembradas. E o Pampa 
Meio-Dia e eu, como apresentador, fomos os mais lembrados em televisão local 
desde 2000. Na última, em 2002, nós tivemos um índice de 44%, acho. O JA ficou 
com 20,5%” (Borelli, Web) 

 

O programa tem duração de trinta e cinco minutos, que são divididos em quatro 

blocos. Neste tempo, são apresentadas duas matérias locais, um quadro de entrevista, um 

espaço destinado a informações sobre Santa Cruz do Sul, que possui uma representação da 

TV Pampa, notas informativas e, ainda, um quadro específico para ouvir a opinião dos 

telespectadores: o “SOS Comunidade”. Este quadro, que é dividido geralmente em duas 

partes, e que só tem o seu formato alterado caso alguma entrevista tenha um peso maior, será 

o nosso ponto a ser estudado dentro do programa, pois é ele que caracteriza o telejornal como 

interativo. Conforme o chefe de jornalismo e editor do programa, o jornalista Airton do 

Amaral Leal, a idéia de elaborar um quadro interativo veio com a intenção de fazer um 

telejornal que pudesse dar um tratamento diferenciado à notícia.“Nesse sentido, tive a 

convicção de que deveríamos fazer um telejornal diferente do apresentado pela outra TV 

aberta, pois não tínhamos a mesma estrutura e, também, para que servíssemos de alternativa à 
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população, oferecendo a notícia com outro enfoque”, explica o jornalista. A intenção inicial 

do quadro foi e continua sendo fazer com que o telespectador seja o “ator principal” dentro da 

programação, como explica Airton: “Num mundo globalizado de informações instantâneas 

(...) cada vez mais, as pessoas querem se ver, tratar dos seus assuntos. O personagem principal 

do Pampa Meio-Dia, portanto, deveria ser o santa-mariense (...) não apenas 

como coadjuvante, ou seja, um mero receptor” (mais informações ver anexo com a entrevista 

completa) 

  No quadro, grande parte dos comentários são feitos através de ligações para a 

produção do telejornal, que fica responsável pelo o que será lido no ar. A produção do 

programa diz que a grande maioria dos comentários são lidos no ar, apenas recebem um certa 

triagem os que de alguma forma possam ofender ou denegrir alguém (ver anexo com a 

entrevista completa com a produtora do programa). Depois desta triagem, os comentários são 

encaminhados ao estúdio onde o apresentador lê e opina sobre o assunto em questão. Os SOS 

lidos são na sua maioria encaminhados aos órgãos competentes em busca de uma resposta ou 

solução.  

Conforme o chefe de jornalismo da emissora, o jornalista Airton do Amaral Leal, os 

SOS também podem se tornar matéria, de acordo com a sua importância (ver anexo com 

entrevista completa com o chefe de jornalismo). Vale lembrar que a decisão de tornar um 

comentário em matéria televisiva nada tem a ver com a quantidade de 

reclamações/solicitações sobre determinado assunto e, sim, com a relevância do conteúdo 

para a comunidade santa-mariense. (ver anexo com entrevista completa com o chefe de 

jornalismo da emissora). Acredita-se que este processo seja uma forma de mostrar e justificar 

a exibição e a audiência do quadro dentro do programa. “Atualmente o quadro cresceu muito. 

Recebemos semanalmente dezenas de telefonemas, e-mails e etc com sugestões de pautas, 

comentários, reivindicações e etc (...). O SOS Comunidade transformou-se numa espécie de 

porta-voz da população, uma ouvidoria pública”, enfatiza Airton. 

A interatividade, neste caso, interfere de forma direta e efetiva dentro da rotina 

produtiva do programa e, ainda, consegui cumprir um dos principais papéis que ela deve 

exercer que é o de abrir um espaço ao público e não somente deixá-lo restrito a respostas 

marcadas. “Sempre ponderamos em nossas reuniões as sugestões encaminhadas pelo público. 

Muitos telespectadores viraram personagens de matérias exibidas pelo telejornal. Penso que 

assim cumprimos o nosso papel junto à sociedade”, enfatiza Airton. 

 

3 O JORNALISMO  
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3.1 CAMPO JORNALÍSTICO  
 

“Pode-se definir a modernidade como sendo a emergência de diferente ‘campos’: 

universos relativamente autônomos de relações sociais” (TRAQUINA, 2005). O campo 

jornalístico começou a se desenvolver durante o século XIX, quando aconteceram mudanças 

nesta área. O capitalismo, a industrialização, urbanização, educação em massa, o processo 

tecnológico e a emergência da imprensa como “mass media”, foram alguns dos fatores que 

impulsionaram essa questão. De acordo com Traquina (2004), o campo jornalístico deixa de 

ser dependente do “pólo político” e conquista autonomia, na qual os profissionais ganham 

mais liberdade e identidade profissional. 

 

O uso da terminologia “campos” pertence ao senso comum e à conceituação 
científica. Em termos de senso comum, utilizamos, no espaço acadêmico, sem muito 
questionar, as expressões “campo dos educadores”, “campo dos comunicadores” etc. 
para nos referirmos à especificidade de um agrupamento social, mais ou menos 
vinculado ao mundo profissional (ou, se quisermos, a um agrupamento que 
desenvolve, na divisão social do trabalho, funções afins conforme a perícia técnica, 
tipos de saber, objeto e instrumentos de trabalho etc.).  Mas há também a utilização 
dos termos conforme os conceitos desenvolvidos na sociologia crítica de Pierre 
Bourdieu (...) (FERREIRA, Web) 

 

O campo jornalístico tem sido um dos mais observados e até mesmo criticado, pois o 

jornalismo é visto como um poder manipulatório. Para Bourdieu (1997) quando falamos do 

campo jornalístico, devemos remeter a existência de uma “censura invisível”, que conforme o 

autor, permeia a atividade jornalística.  Essa censura partiria de dois pontos, um externo que 

está ligado basicamente à concorrência, e o outro, interno que seria o resultado das pressões 

existente e que influenciam no desenvolvimento da atividade. 

 

Essa censura, do ponto de vista externo, é operada pela concorrência, pelas leis de 
mercado e pelos índices de audiência, enfim, constitui uma censura econômica, que é 
também política. Internamente, como uma autocensura, o efeito dessas pressões 
influencia o comportamento dos próprios jornalistas, que se lêem uns aos outros, têm 
origens sociais semelhantes, visões de mundo parecidas e buscam atender a 
expectativas de um (suposto) determinado público. O resultado disso é a produção de 
informações e abordagens homogêneas (NOGUEIRA, Web). 

 

O jornalismo é uma pratica social atravessada por diversos campos sociais. Com isso 

ele também consegue absorver uma série de valores, além de ter influência direta sobre outros 

campos, como o cultural e o político. 
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O campo jornalístico é formado por algumas características, como a liberdade e a 

objetividade. São através destas características que podemos questionar a legitimidade dos 

fatos e, também, avaliar a sua credibilidade. A objetividade, por sua vez, consegue ser um 

ponto de maior questionamento, como diz Traquina (2004, p. 143): 

 

Apesar de todas as críticas à objetividade, o jornalismo moderno está 
indiscutivelmente associado a uma noção de eqüidistância entre o profissional do 
campo jornalístico e os diversos agentes sociais, atuando com justiça, ouvindo as 
diversas perspectivas, mantendo a sua independência. (...) O fato é que a definição da 
postura do profissional do campo jornalístico não é da exclusiva responsabilidade dos 
próprios “agentes especializados”; a própria sociedade, com base na aceitação 
consensual da teoria democrática, influência fortemente a definição da postura 
profissional dos membros desta comunidade. A objetividade, ou uma outra 
designação de um noção de equilíbrio (balance), está associada pela esmagadora 
maioria dos cidadãos ao papel do jornalista, e é consagrada nas leis que estabelecem 
as balizas do comportamento dos profissionais (...) (TRAQUINA, 2004, p.143). 

 

Conforme Bordieu (1997), o campo jornalístico é constituído pelos princípios da 

legitimação, que são: “o do reconhecimento dos jornalistas pelos pares (por intermédio do 

conhecimento dos princípios internos ao campo) e o da maioria (materializada no número de 

leitores, ouvintes ou espectadores, i.e., nas vendas e seus lucros)”.  

 
3.2 AGENDAMENTO 
  

O jornalismo tem um importante papel dentro do cotidiano das pessoas. De um modo 

geral, os meios de comunicação ainda continuam sendo a principal forma de obter 

informações. Eles têm o poder de passar a informação do acordo com o seu ponto de vista. 

Assim, exercer uma certa influência na maneira de como pensar tal fato, e também, no que 

pensar. Eles normalmente agendam discussões cotidianas das pessoas, o que remete à teoria 

do agenda-setting:  

 

No que diz respeito aos estudos sobre agenda, vale dizer que eles representam uma 
nova faceta de pensar a questão do poder das mídias, atualizando a velha questão dos 
efeitos que, de certa forma, havia sido re-desenhada por outro paradigma, como por 
exemplo, o fluxo da comunicação em dois tempos, e logo depois, os estudos sobre os 
usos e gratificações das mídias. Segundo estes, ninguém consome as mensagens 
midiáticas em situação de uma absoluta nudez cognitiva e psicológica. Ou seja, os 
efeitos das mídias sobre nossas mentes não são assim tão determinantes conforme se 
supôs (FAUSTO NETO, 2002, p.2). 

 

O agendamento de notícias, ou a agenda-setting, trata de como os meios de 

comunicação, neste caso a televisão, vão interferir e tratar de certos assuntos que fazem parte 
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do cotidiano das pessoas. De acordo com esta idéia, a mídia tem o poder de “agendar” e 

tematizar os fatos, ofertando ao telespectador uma maior atribuição à notícia. O criador do 

conceito pretendia, inicialmente, provar como isto interferia no público. “McCombs e Shaw 

visavam estudar o papel dos mídias na formação e mudança de cognições” (TRAQUINA, 

2001, p. 18). 

 

Pesquisadores interessados nas relações nas coberturas midiáticas sobre as eleições, 
passam a construir hipóteses, segundo as quais, as decisões dos eleitores são 
orientadas ou resultam de certa forma da tematização de assunto, e particularmente, 
do modo como as mídias lhes tratam, especificamente. (...) Shaw, em torno de 
exatamente 30 anos, a postular a afirmação segundo a qual as mídias têm o poder de 
dizer e, igualmente o de dizer o que os leitores devem pensar diretamente sobre o que 
os mesmos dizem. Por outras palavras, eles reatualizam a questão dos efeitos da 
mídia, dizendo-nos que as decisões dos cidadãos resultam diretamente desta oferta e 
temas que as mídias nos fazem chegar ao nosso cotidiano (FAUSTO NETO, 2002, p. 
3).  

 

O agendamento surgiu na década de 70 e, segundo Traquina (2001), representou um 

regresso à problemática dos efeitos, embora de sinal contrário. Muitos defendem a idéia de 

regresso por entrar em contradição com o fato do agendamento propor uma limitação dos 

efeitos causados no público. 

 

Outra razão para o regresso é a insatisfação com o paradigma dos efeitos limitados; 
alguns membros da nova geração tinham experiência pratica nos mídias e uma 
experiência pessoal que apontava para a existência de “efeitos midiáticos”. O próprio 
McCombs reconhece esta motivação ao escrever que a exploração empírica inicial do 
conceito de agendamento surgiu num “momento da história da investigação da 
comunicação de massas 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 procurar noutro lado 
(TRAQUINA, 2001, p. 17).  

 

Inicialmente, este conceito surge com a idéia de que os mídias apenas interferiam no 

que o público deveria pensar, mas com a evolução dos estudos, o conceito foi ampliado. 

 

Um pouco mais de vinte anos depois, num artigo que pretende fazer o balanço da 
evolução da pesquisa do agenda-setting, os mesmo autores, McCombs e Shaw, 
escrevem: “O agendamento é consideravelmente mais que a clássica asserção que as 
notícias nos dizem sobre o que pensar. As notícias também nos dizem como pensar 
nisso. Tanto a seleção de objatos que despertam a atenção como a seleção de 
enquadramentos para pensar esses objectos são poderosos papéis do agendamento” 
(1993:32). Concluem McComsb e Shaw (1993:65): “O clássico somatório de Bernard 
Cohen (1963) do agendamento – os mídias podem não nos dizer o que pensar, mas 
são incrivelmente bem sucedido ao dizer-nos em que pensar - foi virado do avesso 
(TRAQUINA, 2001, p. 33). 
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O processo de agendamento tem uma maior influência as pessoas que se expõem mais 

aos meios de comunicação, que precisam obter informações sobre determinado assunto e, 

conseqüentemente, estimulam mais o agendamento. Seguindo esta perspectiva, podemos dizer 

que o agendamento não é igual para todos, pois depende e tem influência do grau de 

informações que cada pessoa necessita. 

Outro ponto que envolve o agendamento das notícias é a relação existente entre a 

agenda midiática e a agenda pública. Esta questão é levantada por Traquina (2001), que diz 

que as relações podem se cruzar ou, até mesmo, uma estabelecer a outra, uma vez que o 

agendamento dita pensamento e interfere no modo de vida. Em outras palavras, tudo o que for 

visto na televisão pode pautar a agenda. Conforme Traquina (2001), autores já evidenciaram 

que programas, no caso do estudo noticiários televisivos, estabelecem a agenda pública.  

 

O objetivo de muitos estudos que seguiram à publicação que deu origem ao conceito 
de agendamento foi precisamente testar a hipótese teórica avançada por McCombs e 
Shaw, ou seja, uma relação causal entre a agenda jornalística e a agenda pública. 
Apesar de existir alguma discrepância nos resultados dos dados empíricos, a pesquisa, 
em geral,  aponta para uma associação positiva entre as duas agendas. Funkhouser 
(1973/1911), MacKuen (1981) e MacKuen e Coombs (1982) descobriram que, salvo 
algumas exceções, a preocupação pública com os problemas reflete as mudanças ao 
longo do tempo na atenção prestada a esses problemas pelos mídia. Ao contrário do 
estudo de McCombs e Shaw (1972), o estudo de Funkhouser (1973/1911) seguiu uma 
análise diacrônica durante um período de dez anos e concluiu que “a cobertura 
midiática e a opinião pública estão fortemente relacionadas” (TRAQUINA, 2001, p. 
34). 

 

Podemos trazer essa relação existente entre agenda jornalística e agenda pública para 

prática, pegando como exemplo, o objeto deste estudo que é o Programa Pampa Meio-Dia e, 

em especial, o quadro interativo “SOS Comunidade”. Como o próprio Traquina (2001) sugere 

“os programas das redes noticiosas parecem possuir uma poderosa capacidade de moldar a 

agenda pública”. Além disso, o contrário também é possível de acontecer, pois a agenda 

pública também pode interferir na agenda jornalística. 

 

(...) a influência da agenda pública sobre a agenda jornalística é um processo gradual 
através do qual a longo prazo os critérios de noticiabilidade são criados, enquanto que 
a influência da agenda jornalística sobre a agenda pública é direta e imediata, em 
particular quando envolve questões para as quais o público não dispõe de experiência 
direta (TRAQUINA, 2001, p. 36).   

 

O programa Pampa Meio-Dia, através do quadro SOS Comunidade, consegue 

estabelecer a relação entre as agenda, uma vez que, tem uma forte interação com seu público. 
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O quadro é interativo e recebe solicitações da comunidade que, muitas vezes, transformam-se 

em matéria televisiva.  

 

As notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a percepção, 
seleção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) num produto (as 
notícias). Os acontecimentos constituem um imenso universo de matéria-prima; a 
estratificação deste recurso consiste na seleção do que irá ser tratado, ou seja, na 
escolha do que se julga ser matéria-prima digna de adquirir a existência pública de 
notícia, num numa palavra – noticiabilidade (newsworthiness). Alias, a questão 
central do campo jornalístico é precisamente esta: o que é notícia?, ou seja, quais os 
critérios e os fatores que determinam a noticiabilidade dos acontecimentos 
(TRAQUINA, 2004, p. 108).  

 

Os comentários no Programa Pampa Meio-Dia passam por uma triagem e alguns são 

selecionados e transformados em matéria. Analisando este processo podemos notar que a 

agenda pública influência de forma direta na rotina produtiva do telejornal. O contrário 

também ocorre, já que quando a notícia for repassa aos demais da comunidade ela terá 

repercussão e poderá interferir e/ou reger a opinião do público.  

 

Na seleção de notícias, sua relevância não é o único critério: “A necessidade de ser 
eficiente penetra nas fases da seleção e da produção (...). Os critérios de relevância 
não existem apenas porque permitem a eficiência, mas mesmo assim se tornam 
relevantes porque também são eficientes (WOLF, 2003, p. 256). 

 

A interatividade, existente dentro da emissora, é um fator de agendamento das 

notícias, as quais são, conseqüentemente, filtradas por critérios de noticiabilidade que vão 

interferir na rotina produtiva do telejornal. Wolf (2003, p. 255) diz que: 

 

A observação vale também para os valores/notícia que, na realidade, não permeiam 
apenas o momento da seleção, mas um pouco de todo o processo de produção, 
inclusive as fases de confecção e de apresentação das notícias, nas quais são 
enfatizados justamente os elementos de relevância que determinaram a 
newsworthiness no momento da seleção (WOLF, 2003, p. 255). 
 

 
3.3 OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE  

 
Nos veículos de comunicação, a seleção das notícias passa por uma triagem, que serve 

para dizer o que realmente terá mais peso ao ser veiculado. “O processo de seleção das 

notícias pode ser comparado a um funil dentro do qual se colocam inúmeros dados de que 

apenas um número restrito consegue ser filtrado” (Wolf, 2003, p. 256). Um dos fatores que dá 

base para essa seleção é a atribuição de valores-notícia às informações. Estes valores não são 

universais e podem variar de acordo com cada programa. Eles também se mostram um critério 
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de análise interessante e eficiente. A existência de valores-notícia dentro do jornalismo serve 

para que os próprios profissionais tenham critérios de escolha acerca do que vai ser noticiado. 

A escolha dos valores também pode determinar o perfil do veículo. 

 

Os valores-notícia são, como já tivemos oportunidade de sublinhar, um aspecto 
fundamental da cultura profissional. Segundo Golding e Elliott (1978), 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, 2005, p. 62). 

 

 Os critérios de noticiabilidade, dentro do jornalismo, vão dizer o que deve ou não se 

tornar público. Também devemos destacar que os valores são partilhados pelos meios.  

 
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” (“newsworthiness”) (TRAQUINA, 2005, p. 63). 

  

Apesar dos valores-notícia serem partilhados pelos meios, com o decorrer dos anos, 

eles sofreram alterações. Com a evolução e a modernização, os valores foram sendo 

modificados de acordo com o interesse do público. Antes, o insólito, as abominações e os 

milagres eram pontos decisivos ao escolher o que seria a principal matéria. Em Traquina 

(2005), Galtung e Ruge enumeram doze valores usados atualmente, são eles: a freqüência ou 

duração do fato; amplitude do evento; a clareza; a significância; a consonância; o inesperado; 

a continuidade; a composição; a referência a nações de elite; a referência a pessoas de elite; a 

personalização e a negatividade. Além desses já citados, outros pesquisadores ainda 

denominam a simplicidade, a infração e a dramatização como valores. 

Podemos conceituar, seguindo as idéia de Traquina (2005), os valores mais usados 

pelos telejornais e, especialmente, levando em conta o quadro SOS Comunidade, como: a 

significância que seria a relevância do acontecimento diante da comunidade e pode ter a ver 

também com a proximidade, denominada pelo autor como “proximidade cultural”; o 

inesperado que diz respeito às notícias mais inusitadas e que chamam a atenção pelo 

inesperado ou pelo raro; a dramatização, que dá ao fato uma indicação de um 

desenvolvimento dramático; a personalização, que está ligada à dramatização, que retrata os 

acontecimentos em termos de personalidade-chaves; a notoriedade que trata do destaque de 

um fato diante da sociedade; a proximidade que diz respeito tanto a proximidade geográfica 

como a cultural; a relevância, que responde à preocupação de passar para o telespectador algo 

que vai interferir na sua vida; a novidade, que vai deixar o telespectador  a par sobre o novo; a 
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notabilidade dos fatos; o conflito ou controvérsia que trata de disputas; a concorrência, que 

procura ter uma notícia em primeira mão; a simplificação, que diz respeito aos fatos simples e 

de fácil compreensão; a amplificação, que é valor porque chama a atenção seja pelo 

amplificação do ato ou pelas conseqüências. 

 

Galtung e Ruge escrevem que um acontecimento será tanto mais noticiável quanto 
maior número de valores possuir, embora, não seja uma regra absoluta. Igualmente, 
os autores consideram que um acontecimento poderá ter pouco de uma valor e 
compensar isso com muito de outro valore. Em suma, a matemática é frouxa 
(TRAQUINA, 2005, p. 73). 

 

Mesmo partilhando certos valores, ao selecionar uma notícia também é levado em 

consideração a perspicácia do jornalista em saber escolher o que realmente merece ser 

noticiado. “Depois de reconhecer as ocorrências ou as questões com valor-notícia, o jornalista 

precisa de mobilizar o saber de procedimento, ou seja, os conhecimentos precisos que 

orientam os passos a seguir na recolha de dados para elaborar as notícias” (TRAQUINA, 

2001, p. 31) 

 

O saber de reconhecimento é a capacidade de reconhecer quais são os acontecimentos 
que possuem valor como notícia; aqui o jornalista mobiliza os critérios de 
noticiabilidade, um conjunto de valores-notícia (tais como a notoriedade, o conflito, a 
proximidade geográfica), o seu faro para a notícia, o seu news judgment, ou seja, nas 
palavras de Tuchman (1972/1993:85), essa “capacidade secreta do jornalista que o 
diferencia das outras pessoas” (TRAQUINA, 2001, p. 31). 

 

Os valores também recebem diferenciação dentro do jornalismo, que são: os valores de 

seleção e de os de construção de notícias. “Para Wolf, os valores-notícia de seleção referem-

se aos critérios que os jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos (...)” 

(TRAQUINA,2005, p.78). Já o valor de construção diz respeito ao elementos existente que 

dão mais força ao fato. “Por valores-notícia de construção entendem-se os critérios de seleção 

dos elementos dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração da notícia” 

(TRAQUINA, 2005, p. 91).   

Como podemos perceber há um grande número de valores existentes. Cada programa 

vai partilhar da mesma idéia de acordo com o seu perfil e com o objetivo que tem ao exibir 

determinado fato ao público. Também devemos salientar que esta vasta escala de opções 

interfere de forma efetiva produção. A escolha dos valores pode agir na condução da rotina 

produtiva de um programa. 
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4 A INTERATIVIDADE NA AGENDA DO PROGRAMA PAMPA MEIO-DIA 

 

O programa Pampa Meio, como já mencionamos anteriormente, tem a interatividade 

como um fator importante na delimitação de sua agenda. Isso se evidencia no quadro SOS 

Comunidade, que é um espaço destinado ao telespectador de Santa Maria e região. Os 

assuntos abordados pelo público, algumas vezes, materializam-se em reportagens, que são de 

caráter comunitário.    

Por opção metodológica optamos por analisar três edições consecutivas. Optamos por 

três episódios porque o telejornal possui uma rotina produtiva com formato repetitivo, os 

quais foram ao ar nos dias 31 de outubro, 1° e 2 de novembro. Só há alteração na estrutura 

corriqueira do programa quando a entrevista de bancada, que ocorre diariamente, for de 

destaque e nortear o decorrer do telejornal.  

 A interatividade adotada pela emissora faz com que a agenda do Pampa Meio-Dia 

sofra uma influência direta do telespectador e, ao mesmo tempo, consiga ficar mais próxima 

de seu público. 

Devemos salientar que muitos dos ítens que são sugeridos pelos telespectadores 

através da interatividade, seguindo critérios adotados, vão se tornar matéria televisiva. Esta 

questão é o ponto específico do nosso olhar sobre o programa. A interferência da agenda 

pública na agenda dos meios é um ponto “chave” do nosso estudo sobre o Pampa Meio-Dia, o 

qual será observado, por uma decisão metodológica, a partir do critérios de noticiabilidade 

enumerados por Traquina (2005). 

Devemos ressaltar que há uma relação existente entre as agendas pública e midiática, 

como afirma Traquina (2001). Tanto uma quanto a outra pode estabelecer essa relação ou 

pode haver um cruzamento de agendas. O que for veiculado pode servir para pautar o 

cotidiano da população, servir para formar opinião e reger as conversas o dia-a-dia. O 

contrário também pode acontecer, a agenda midiática é pautada através do que ocorre no 

cotidiano da sociedade e que, de certa forma, envolve ou interessa às pessoas. Podemos 

destacar que essa relação entre as agendas acontece de forma efetiva no programa Pampa 

Meio-Dia. Parte dessa integração deve-se a existência da interatividade dentro da emissora, 

que abre espaço ao telespectador para fazer seu comentário, e também, à proposta da emissora 

de estar sempre atenta ao que acontece com a comunidade santa-mariense. 

É evidente que no telejornalismo, por mais que dê espaço para a participação do 

público, não há como agendar todas as reivindicações populares. Assim, optou-se por 

verificar, através de alguns critérios de noticiabilidade apresentados por Traquina (2005), 
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como a agenda pública é selecionada na hora de pautar a agenda dos meios. Assim, vamos 

analisar os valores-notícias que compõem a agenda via interatividade.  

Optamos, metodologicamente, por verificar cada edição individualmente. Também, 

por opção metodológica, vamos observar através de valores como a significância, que mostra 

a relevância do fato à comunidade e tem relação com a proximidade; o inesperado que se 

refere as notícias inusitadas; a dramatização e a personalização que possuem uma forte 

relação; a relevância de um fato e, ainda, o conflito ou a controvérsia.  

  Metodologicamente, optamos por transcrever de forma literal os fatos pronunciados 

nas três edições selecionadas para compor o corpus deste trabalho. Daí, observamos as falas a 

partir dos critérios de noticiabilidade propostos por Traquina que já elencamos anteriormente. 

 

4.1 ANÁLISE DA EDIÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2006 - TERÇA-FEIRA 

 

Na primeira edição analisada verificamos alguns dos critérios de noticiabilidade 

selecionados. A maior parte deles aparece durante o quadro SOS Comunidade, que tem um 

vínculo direto com os santa-marienses. Inicialmente, o apresentador faz uma chamada geral 

do quadro para situar o telespectador. Na intenção de sempre manter uma relação estreita com 

o seu público, o apresentador faz uso de expressões simples. Com o anúncio da abertura do 

quadro, o âncora também abre espaço para a participação do público via telefone. 

 

“Agora, no Pampa Meio-Dia, SOS Comunidade. Vamos à participação do nosso 

telespectador pelo 3223.888. Aqui na Pampa você tem voz, tem vez, tem opinião.” 

(apresentador abre o quadro). 

 

 Logo no primeiro comentário (ver anexo com decupagem das falas presentes no 

quadro) lido pelo apresentador, Airton do Amaral, faz referência a um caso de uma senhora 

que estava com dificuldades para se aposentar. O programa mostrou o seu caso na televisão e, 

assim, conseguiu resolver a situação, pois os órgãos competentes tiveram maior interesse no 

em resolver após ver o caso veiculado. Como reconhecimento, o presidente da Câmara de 

Vereadores de Silveira Martins, cidade onde a aposentada reside, enviou uma carta ao 

programa. Ao registrar a carta no ar, o apresentador torna-se indispensável na história, pois 

está contribuindo e construindo o espetáculo. A espetacularização, usada em algumas 

situações do programa, dá mais peso ao fato. Durante a leitura da carta, o âncora tenta ter uma 

conversa com o telespectador, também como forma de se manter próximo dele. 
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“(...)lembram do caso da dona Ema? Que nos acompanhamos aqui, que nos 

mostramos?bom, é o que está motivando a carta” (explica Airton ao telespectador). 

 

Neste caso fica evidenciados três critérios de noticiabilidade: primeiro a relevância do 

fato, que fez com que um apelo feito por uma telespectadora se tornasse matéria televisiva e, 

assim, mostrasse à comunidade o problema; segundo o conflito ou controvérsia, pois também 

foi um fator importante e presente da decisão de tornar este fato público e, por último, a 

proximidade, que se mostra na emissora, que busca ficar mais perto possível do seu 

telespectador para manter uma relação de fidelidade. 

 

“(...) tenho certeza que esse trabalho também foi muito prazeroso para nós aqui do 

Pampa Meio-Dia, como de resto essa proposta que há alguns anos vamos levando de 

estar sempre ao lado da comunidade, prestando serviço à população que mora aqui 

na região centro, vale do Jacuí e Vale do Rio Pardo, como foi o caso da dona Ema. 

Que bom que nós conseguimos ajudar!” (argumenta o apresentador). 

 

Após a leitura da carta, o âncora segue com os comentários enviados por pessoas de 

Santa Maria e região. Como faz normalmente, o apresentador lê o nome e o local onde o 

telespectador mora, como forma de mostrar a interatividade existente. Na seqüência, ele alerta 

sobre o caso de um morador de um bairro da cidade, que reclama de alguns fios da telefonia 

soltos. Neste caso, fica claro a intenção do apresentador de passar informações ao demais 

telespectadores que possam ter interesse no fato e, também, aos órgãos competentes. Também 

podemos destacar que o telespectador tem uma importante atuação na construção do quadro. 

O público se torna a fonte do jornalista, pois passa informações apesar de sofrer o filtro da 

produção ( ver anexo entrevista com a produtora). 

 

“Este é o alerta que o nosso telespectador faz!” (salienta o apresentador). 
 
 

Geralmente, o quadro é divido em duas partes no programa. Essa situação somente 

sofre alteração quando alguma entrevista terá um forte peso dentro do telejornal. Nesta edição 

analisada, a entrevista de bancada realizada em todos os programa, foi com o Prefeito de 

Santa Maria, Valdeci Oliveira, que estava retomando o seu cargo depois de um tempo 

afastado da Prefeitura. Logo, tratava-se de uma entrevista que tem vários assuntos a serem 

abordados e, conseqüentemente, com um valor expressivo à comunidade. Vale destacar 
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também, que os telespectadores podem interferir fazendo perguntas direcionadas ao 

convidado. De qualquer forma, o público consegue manter a sua participação diária e, como o 

próprio âncora destaca, o público pode fazer parte do programa e ser o repórter também. 

 

“Aqui na Pampa você tem voz, tem vez, tem opinião”.(destaca o apresentador). 

 

 Diariamente, são veiculadas duas matérias, geralmente com caráter comunitário, 

seguindo a linha definida pela emissora. Nesta edição do programa, apesar de constar matérias 

de interesse geral da população, no caso policiais, não foram encontradas matérias que tenham 

partido ou sugeridas pelo telespectador. Quando falamos em participação do público, vale 

destacar que, muitas vezes, os comentários lidos no ar são transformados em matéria levando 

em conta os critérios de noticiabilidade. Algumas vezes, também, o próprio telespectador 

pode virar um personagem e contar a sua história (ver anexo da entrevista com o chefe de 

jornalismo). “O personagem principal do Pampa Meio-Dia, portanto, deveria ser o santa-

mariense, atuando como ator principal, não apenas como coadjuvante, ou seja, um mero 

receptor”, como salienta o âncora. 

 

4.2 ANÁLISE DA EDIÇÃO DE 1º DE NOVEMBRO DE 2006 - QUARTA-FEIRA 

 

Na segunda edição analisada, podemos notar mais pontos onde a interatividade atuou 

de forma efetiva na construção da agenda do programa. Neste episódio, vamos nos deparar 

com matérias televisivas que foram elaboradas a partir da participação do público e, ainda, 

mostra como o telespectador pode contar a sua própria história. A importância do quadro 

dentro do telejornal é motivo de satisfação para o âncora. “Penso que o quadro “SOS 

Comunidade” ainda cumpra o seu propósito, ou seja, dar voz ao telespectador, tornado-se um 

dos principais momentos do telejornal. O espaço valorizou-se tanto que hoje tem até 

patrocínios exclusivos para o SOS Comunidade”. (ver anexo o anexo com entrevista do chefe 

de jornalismo). 

Como já descrito na análise da edição anterior, o apresentador abre o quadro fazendo 

uma chamada específica e que já é conhecida do seu público.  

 

                                              “E agora no Pampa Meio-Dia, SOS Comunidade. Vamos no 3223.8888, o canal do 

telespectador. Aqui na Pampa você aí de casa tem voz, tem vez, tem opinião”. 
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 Depois, começa a fazer a leitura dos comentários encaminhados, como o da dona 

Cleuza, que inicia sua exposição saudando nomeadamente o apresentador e logo faz a sua 

reclamação, que tem caráter questionador e conflitante. 

 

“Olá Airton, eu recebi uma notificação da Prefeitura cobrando R$ 40 de imposto 

para a manutenção do túmulo que tenho no cemitério Municipal. A data de 

pagamento é dia 20 de novembro, mas se já pagamos pelo terreno, pelo espaço, 

porque isso agora?” 

 

 Ao encerrar a leitura do comentário, Airton do Amaral opina em cima do que foi lido 

e, ainda, explica, como se estivesse tendo uma conversa com a telespectadora, que o 

comentário tornou-se motivo de uma matéria televisiva, devido ao número de reclamações da 

comunidade sobre o tema. Esta situação é um exemplo claro de que a agenda pública está 

presente na agenda midiática, pois um problema que afeta parte expressiva da comunidade 

tem relevância para o meio. 

 

“Cleuza essa pergunta eu acho que será respondida hoje pela Prefeitura durante o 

Pampa Meio-Dia, porque nós temos uma reportagem trazendo exatamente essa 

indignação que não é apenas sua, mas também de outras pessoas que estão 

inconformadas com essa cobrança e, também, temos a palavra da Prefeitura. 

Portanto, fique ligada ainda hoje aqui no Pampa Meio-Dia!”. 

 

 Aqui, podemos notar critérios como a dramatização do fato, até mesmo pelo uso de 

palavras mais fortes e, a significância da notícia tanto à comunidade como para o telejornal, 

pois se tornou motivo de matéria televisiva. Logo após, o apresentador lê outra reclamação, 

desta vez de uma moradora da Vila Lorenzi, em Santa Maria, que reclama da falta de 

segurança na cidade, pede mais policiamento em certos pontos centrais e, ainda, chama a 

atenção das autoridades sobre o caso. Neste caso, a telespectadora faz uso da relevância da 

informação à sociedade para ter a sua reclamação comentada. O apresentador, por sua vez, faz 

um comentário opinativo sobre o registro feito, que é de caráter conflitante e significativo à 

população. 

 

“(...) também fica o registro, Ariadne, dessa sua reclamação (...) chama a atenção a 

falta da presença física dos policiais. Isso de dia acontece imagina à noite, de 

madrugada, na Rio Branco, Acampamento, Praça Saldanha Marinho. É de 

arrepiar!” 
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  Neste comentário, o apresentador faz uso da dramatização para, mais uma vez, 

chamar a atenção dos responsáveis sobre o assunto. Fazendo esta cobrança aos órgãos 

competentes, o âncora representa a comunidade e, assim, consegue ficar ter mais proximidade 

dela, até mesmo quando exemplifica com questões rotineiras pelas quais muitos cidadãos já 

passaram. 

 No terceiro caso lido durante o quadro, notamos que a proximidade entre veiculo e 

comunidade realmente pode ser constatada, pois vamos verificar a seguir, a população 

relatando fatos do seu cotidiano como forma de contribuir com o programa. O telespectador 

José Carlos, morador do centro de Santa Maria, faz o seu registro e dá sua contribuição. 

  

                                       “Na rua Olavo Bilac esquina com Serafim Valandro, há dois anos existe aqui dois 

rapazes que cuidam dos carros na rua. Nem a Brigada Militar, nem o município dá a 

segurança aos moradores que eles dão. Depois que eles começaram a atuar no local, 

não aconteceram mais atos de vandalismo nos carros estacionados, coisa que era 

comum antes da presença dele”. 

 

Nesta edição, vamos perceber que o SOS Comunidade seguiu o seu formato normal 

dividido em duas partes durante o programa. Na segunda parte do quadro, o apresentador 

segue a mesma linha, fazendo a abertura já conhecida do telespectador e que marca 

significativamente a tendência da emissora. 

 Airton começa lendo o registro do telespectador Lucimar Cardoso que faz a ironização 

de uma ocorrência que tem como base a controvérsia ou conflito e demosntra  a relevância do 

fato, já que o assunto foi polêmico na cidade e envolvia a maior parte da população. 

 

                                               “Olá Airton, os estudantes da USE não precisam pagar meia entrada na Feisma, 

sabe por que? A prova disso é que o presidente da USE votou a favor do aumento das 

passagens de ônibus, lembra? Então deve estar sobrando dinheiro (...). 

                                              Olha aí o Lucimar fazendo uma ironia e ainda lembrando da posição da Use durante 

a votação sobre o novo valor da tarifa, no Conselho Municipal de Transportes”         

( explica o apresentador). 

 

Seguindo a segunda parte do quadro o apresentador lê dois registro que correspondem 

a problemas existentes no transporte coletivo em Santa Maria. Neste caso, os telespectadores 

querem, através do veículo, chamar a atenção do órgão. Os telespectadores que enviam seu 

questionamento ao programa fazem dele uma ponte com a comunidade em geral. Nestes dois 
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casos, podemos notar que a significância e o conflito são critérios presentes nas abordagens 

dos telespectadores, já que se trata de reclamações quanto ao funcionamento do serviço. 

 

“Vamos adiante com Paulo Santos da Vila São João que está reclamando da 

burocracia para renovar a carteira de gratuidade do transporte coletivo”. 

 

“Ainda sobre transporte coletivo, José Inácio, da Avenida Medianeira: 

Airton quero sugerir à ATU para liberar uma quantidade limitada de vales 

transportes para os aposentados”. 

 

 No último registro mostrado, vamos ver mais um caso que comprova a participação do 

público na construção e interferência da agenda midiática do programa. O telespectador 

Vilmar Amaral chama a atenção da Secretaria de Obras do Município sobre a situação de uma 

estrada. O âncora também informa que irá apresentar no fim do programa uma matéria que 

trata sobre o mesmo assunto. Aqui, vemos valores presentes como, relevância e 

personalização em torno do Secretário de Município. Já o apresentador dramatiza dar mais 

consistência ao fato que tem como critério o conflito. 

 

“Vilmar sobre esse assunto, sobre buracos, nós vamos mostrar que moradores de 

uma rua aqui de Santa Maria perderam a paciência e chegaram até a pintar a rua 

em protesto pela buraqueira”. 

  

O apresentador encerra o tempo do quadro e no próximo bloco exibe as duas matérias 

que foram estruturadas de acordo com as reclamações/reivindicações da comunidade. A 

primeira matéria a ser apresentada é sobre a cobrança de uma nova taxa de manutenção nos 

cemitérios municipais e que está causando indignação em alguns santa-marienses. Esta 

situação é mais um exemplo de uma matéria que consegue agregar mais um de valor-notícia. 

A matéria que é elaborada de uma forma bem bairrista tem significância e relevância para a 

comunidade e lida com o inesperado, pois se trata de uma nova cobrança e, ainda, temos 

presente a personalização, já que o problema gira em torno de uma instituições, a Prefeitura. 

 

“Polêmica: Prefeitura de Santa Maria passa a cobrar taxa de manutenção nos 

cemitérios do município e a população reclama”. 

 

 A mesma matéria também apresenta “pitadas” de dramatização. Este ponto pode ser 

visto através de comentários feitos pelo âncora. 
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“Que boa notícia, mais um imposto para a população pagar!”. 
 
 

A segunda reportagem do dia também é fruto da participação da comunidade. Nesta 

matéria, o inesperado e o conflitante são os pontos principais do problema que será 

apresentado. A má conservação de algumas ruas da cidade já é alvo freqüente de reclamações. 

A saída para moradores de uma determinada rua do bairro Rosário, foi fazer algo inesperado 

para chamar a atenção dos responsáveis. Além disso, a matéria tem grande relevância à 

comunidade e tem a personalização do Secretário de Obras, que seria o responsável por 

solucionar o problema. 

 

“Os buracos nas ruas continuam atormentando os motoristas e moradores de Santa 

Maria. No bairro Rosário, teve gente até pintando a pista num protesto bem 

humorado. O Secretário de Obras, Altamir Campos, diz que faltam recursos para 

atender toda as demandas”. 

 

Aqui, outro ponto a ser considerado é o fato do telespectador ser o personagem 

principal da sua história, como o próprio chefe de jornalismo e apresentador fez referência 

anteriormente.  

 

4.3 ANÁLISE DE 2 DE NOVEMBRO DE 2006 - QUINTA-FEIRA  

 

Nesta edição, vamos ter um caso parecido com o primeiro programa analisado, pois o 

quadro SOS Comunidade terá somente uma parte, devido a uma entrevista realizada com um 

vereador de Santa Maria, que ocupou o espaço reservado para a segunda parte do programa. 

Como já falamos antes, o quadro somente é “derrubado” quando a entrevista de bancada tem 

mais destaque. No entanto, também vale relembrar que mesmo não havendo a segunda parte 

do quadro, os telespectadores participam encaminhando perguntas ao entrevistado do dia. 

 Ao iniciar o quadro, o apresentador como normalmente, faz uma breve abertura para 

situar o telespectador e, em seguida, começa a leitura e comentário dos itens enviados. Logo 

no primeiro caso, podemos notar a significância e o conflito do fato, já que trata de algo de 

interesse público e, ainda, de uma denúncia aos órgãos competentes. 

 

“Airton estou indignado. Abriu uma boate nova aqui no Cerrito que não deixou 

ninguém dormir até a 7h da manhã em nossa região aqui do bairro Nonoai e Nossa 
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Senhora de Lurdes. Como a Prefeitura libera o alvará sem o isolamento acústico?” 

(comenta o telespectador). 

 

O âncora, ao ficar a par da reclamação, se coloca no lugar do telespectador dando idéia 

de proximidade, opina sobre o caso e, ainda,  chama a atenção do órgão responsável pela 

fiscalização.  

 

“Bom isso aí não é para menos, ninguém é contra a diversão, ao contrário Santa 

Maria tem uma população jovem muito grande, mas é importante que essas casas 

noturnas obedeçam a legislação e que ofereçam o isolamento acústico, como está 

reclamando e com toda a razão o Valmir. Eu faço a pergunta Valmir: Onde está o 

setor de fiscalização da Prefeitura? Onde?”( enfatiza o apresentador). 

 

Nos próximos comentários, podemos constatar a repercussão de um fato diante da 

comunidade local. No telejornal do dia anterior (1°/11), foi veiculada uma matéria que 

mostrava a indignação de algumas pessoas sobre a cobrança de uma nova taxa em Santa 

Maria. O assunto da mesma matéria havia entrado na pauta do telejornal por ter sido alvo de 

questionamentos. Após a sua veiculação, mais telespectadores continuaram enviando sua 

opinião ao quadro e contando o seu caso na busca de uma solução. No momento que um 

telespectador torna pública a sua própria história, isto comprova a proximidade que o “SOS 

Comunidade” conquistou. Já o apresentador usa a dramatização para instigar mais o 

telespectador e a personalização na Prefeitura que seria a responsável pela cobrança e que 

deve dar explicações à comunidade. 

 

O Roberto Bevillaqua, do centro de Santa Maria: 

“Airton eu não tenho ninguém enterrado no cemitério municipal e veio de R$ 40 para 

eu pagar. Algum problema tem,  né?!” – questiona o telespectador 

Nós vamos enviar à Prefeitura para verificar o que houve no seu caso”( garante o 

apresentador). 

 
Maria Gomes, do Passo da Areia: 

“Destruíram o túmulo do meu marido, Airton, há um mês, e não tenho dinheiro para 

arrumar e ainda vem a Prefeitura cobrar taxa de manutenção. Isso é um absurdo!” 

 

Apresentador comenta sobre os casos: 

“De fato, essa inconformidade é compreensível, pois todos nós já estamos cansados 

de pagar impostos, é taxa disso, é taxa daquilo e da-lhe imposto. E a contrapartida 
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que o poder público tem oferecido à sociedad,e ainda é uma contrapartida que na 

maioria dos casos é difícil”. 

 

             Na primeira matéria do dia, o repórter mostra o caso de um homem que sofreu um 

seqüestro relâmpago. O caso é de relevância e serve de alerta, em especial, para os santa-

marienses. Na matéria, a vítima conta como tudo aconteceu e agradece por estar com vida 

(ver anexo decupagem). 

             Já na segunda matéria veiculada, o repórter mostra como estava a visitação e a 

comercialização no Cemitério Municipal de Santa Maria e, também, volta a falar sobre a 

cobrança da nova taxa no local, que é o assunto em pauta na cidade. A dramatização do fato 

também foi algo que serviu para dar mais ênfase ao caso e até mesmo para fazer com que o 

assunto sirva de pauta novamente. Mais uma vez, o público dá a sua opinião sobre o assunto e 

questiona os setores competentes em busca de explicações. Como já falamos antes, os fatos 

com relevância, que envolvem várias pessoas e são considerados um problema à população 

têm espaço no programa. 

 

“Mas ao contrário de outros anos, nem tudo foi tranqüilidade neste dia de finados. A 

instituição da taxa de manutenção pela Prefeitura foi muito criticada por quem veio 

até aqui” ( passagem do reporte)r. 

 

“Primeiro deveriam limpas para depois cobrar” ( opinião da comunidade).. 
 

                Após a análise podemos ver a relação entre as agendas da emissora e do público. 

Para que essa conversação seja salientada, é prática, desde o início do programa destacar a 

participação do telespectador avisando que ele tem um espaço garantido para dar sua opinião. 

O próprio âncora reforça: “Aqui na Pampa, você tem voz, tem vez, tem opinião”. O programa 

através da interatividade que norteia a rotina e agenda do telejornal, presta uma assistência no 

sentido de publicizar os problemas da comunidade em geral. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observar a interatividade no telejornalismo mostra que o meio pode oferecer às 

pessoas um elo de ligação entre o veículo e o telespectador, fazendo do público um integrante 

capaz de opinar no cotidiano da TV. No caso do Pampa Meio-dia, objeto de análise deste 

estudo, através da interação, o público tem oportunidade de reivindicar sobre problemas 

comuns da sociedade. 

  Através do estudo de caso do programa Pampa Meio-Dia e, em especial, do quadro 

“SOS Comunidade”, tivemos oportunidade de observar mais de perto a participação do 

público na rotina de um telejornal. As análises dos programas mostram como a participação 

do público pauta os comentários do apresentador e, também, de acordo com os critérios de 

noticiabilidade adotados pelo programa, pode transformar-se em matéria televisiva. O quadro 

SOS Comunidade, que diariamente recebe um número significativo de comentários, é o 

grande “protagonista” desta situação. É através do quadro que a comunidade tem 

representatividade. Ela participa efetivamente do quadro e, conseqüentemente, da construção 

da pauta do telejornal. Essa situação pode ser observada como uma maneira de troca entre a 

emissora e o público, pois a primeira escuta e torna público alguns dos anseios da 

comunidade. Temos como exemplos, os comentários encaminhados ao quadro e, também, os 

que se transformaram em matérias, o que comprova ainda mais a importância da participação 

do público.  

Podemos questionar o fato de que a interatividade oferecida tem um limite, ou que a 

última palavra seja da emissora, mas não podemos esquecer que nesta troca no Pampa Meio-

Dia, tanto a emissora quanto do telespectador são alcançados, mantendo assim, uma troca 

benéfica. Através deste estudo, também podemos levar a posição de que a interatividade pode 

ser tratada através de níveis, no entanto qualquer espaço cedido à comunidade e que dê 

representatividade, como já falamos anteriormente, deve ser utilizado a seu favor. 

  Sabemos que todo o discurso midiático passa por filtros. No caso do nosso objeto de 

estudo, não é diferente. Neste caso, além da triagem que os comentários recebidos sofrem, há 

também a agregação de alguns critérios de noticiabilidade que vão dizer o que deve ou não se 

tornar pauta. Seguindo a análise feita nos três programas, foi possível elencar cerca de sete 

critérios de noticiabilidade: significância que tem relação com a proximidade; o inesperado; a 

dramatização e a personalização que possuem uma forte relação; a relevância de um fato e, 

ainda, o conflito ou a controvérsia. A maioria deles possui algum tipo de relação que 

basicamente se refere à proximidade da emissora com a comunidade, ou seja, as notícias 
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precisam, antes de mais nada, ter relevância à comunidade. Isto volta a reforçar o fato da 

emissora se denominar como “interativa” e “comunitária”. Além desses critérios de seleção de 

notícias, podemos avaliar através das análises, que o apresentador do programa também faz 

uso da interação da TV com o público para ficar próximo da realidade do popular, muitas 

vezes, se colocando no lugar do telespectador ou até mesmo dividindo alguma história de 

vida. 

A oportunidade da comunidade ter um espaço para mostrar seus anseios ou dar 

opinião abre um espaço para tentativa de resolução de lacunas deixadas pelas entidades 

competentes e pelo estado. A materialização do quadro SOS Comunidade e a constante 

participação do público no seu cotidiano são a materialização da evidência de que a população 

busca nos meios a resolução de problemas que não foram resolvidos pelas entidades, 

normalmente, preocupadas com isso. Já mencionamos neste estudo o programa Linha Direta, 

da Rede Globo, e o programa Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes, os quais podem ser 

evidenciados como integrantes do mesmo gênero de programa do Pampa Meio-Dia. O Linha 

Direta aproveita as brechas deixadas pela polícia e pelo judiciário para adquirir audiência. O 

Brasil Urgente se apega nas lacunas deixadas pelo estado. E o pampa Meio-Dia é o reflexo 

dos problemas sociais não resolvidos principalmente pela prefeitura.  

Quando observamos o Linha Direta, podemos constatar que sua construção não se dá 

dentro dos moldes da imparcialidade, pois tem uma construção maniqueísta das imagens dos 

criminosos e das vítimas. Quando falamos do Brasil Urgente, percebemos que o seu 

desenrolar é mais baseado na espetacularização das notícias, através do “grandioso” 

apresentador Datena, do que na resolução dos problemas públicos. Assim, podemos inferir 

que a prática da interatividade no Pampa Meio-Dia, além de ser um espaço dado para a 

agenda público dentro da agenda jornalística, é a materialização da imagem da emissora como 

popular. Seríamos ingênuos se julgássemos que o intuito da emissora é somente voltado à 

resolução dos anseios do público. Sabemos que a interatividade é um elemento que pode ser 

considerado agente ativo na concretização do espetáculo midiático e na elevação dos índices 

de audiência. 

Frente às práticas televisivas, temos espaço para questionar o papel de algumas 

atividades jornalísticas nas sociedades atuais, principalmente, quando nos referimos à 

construção da cidadania. Mesmo que a emissora, no momento que abre espaço para o público 

através da interatividade, tenha como uma das finalidades a resolução de problemas sociais, é 

visível que são transformadas em matérias, as notícias que são filtradas através de critérios de 

noticiabilidade, os quais não são desprovidos de ingredientes ideológicos. Claro que não 
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temos a intenção de desqualificar o mérito do Pampa Meio-Dia, apenas de elencar elementos 

que se mostraram como inquietantes durante este estudo. 
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ANEXO 1 

DIA 31/10 – TERÇA-FEIRA 

ABERTURA DO TELEJORNAL 

 

APRESENTADOR – Boa-tarde! São 12h25, 23 graus. Confira agora os destaques do Pampa 

Meio-Dia de hoje: dois homens são presos em uma tentativa de arrombamento em Santa 

Maria; lago Dourado em Santa Cruz vai se tornar ponto turístico; Polícia Federal apreende 

mais de 50kg de maconha na região central do estado e, ainda hoje, ao vivo, uma entrevista 

com o Prefeito de Santa Maria, Valdeci Oliveira. O Pampa Meio-Dia volta após os 

comerciais. 

 

SOS COMUNIDADE – 1ª PARTE 

APRESENTADOR - Agora no Pampa Meio-Doa SOS Comunidade. Vamos a participação do 

nosso telespectador pelo 3223.8888. Aqui na Pampa você tem voz, tem vez, tem opinião. 

Antes os telefonemas eu registro a carta enviada pelo presidente da Câmara de Vereadores de 

São Martinho da Serra, vereador Hélio Martins Guterres: 

Prezados senhores da TV Pampa, diz a carta 

Viemos através desta, atender a solicitação do vereador Arani Silva da Trindade, e agradecer 

o empenho e a dedicação para que a dona Ema do nosso município pudesse se aposentar 

(lembram do caso da dona Ema? Que nos acompanhamos aqui, que nos mostramos?bom, é o 

que está motivando a carta-  explica Airton ao telespectador). Prossegue ainda o presidente da 

Câmara são atitudes como essa que nos dão força e coragem para continuar lutando para que 

haja menos desigualdades entre as pessoas e faça com que cada um tenha os seus direitos 

garantidos. Atenciosamente assina o presidente da Câmara de São Martinho da Serra. 

Vereador Hélio Martins Guterres eu agradeço pela manifestação e da mesma forma o seu 

colega Arani Silva da Trindade, mas também tenho certeza que esse trabalho também foi 

muito prazeroso para nós aqui do Pampa Meio-Dia, como de resto essa proposta que há 

alguns anos vamos levando de estar sempre ao lado da comunidade, prestando serviço à 

população que mora aqui na região centro, vale do Jacuí e Vale do Rio Pardo, como foi o caso 

da dona Ema. Que bom que nós conseguimos ajudar! 

 

APRESENTADOR - Para fechar neste bloco, Daniel do Parque Pinheiro Machado: Três fios 

de telefonia estão soltos na esquina da rua Rio Grande no Norte com a São Lucas. Eles estão a 
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uma altura de 1,80m do chão e podem causar problemas. Este é o alerta que o nosso 

telespectador faz! 

 

ENTREVISTA COM O PREFEITO  

 

MATÉRIA VEICULADAS 

1ª matéria: 

APRESENTADOR- Dois homens foram presos em uma tentativa de arrombamento em uma 

loja de Santa Maria. Foi por volta das 4h30 da madrugada de hoje. 

 

REPÓRTER EM OFF – Foi nessa loja de celulares na rua do Acampamento, a principal de 

Santa Maria. Três homens invadiram o local abrindo um buraco na parede dos fundos, mas as 

intenções foram frustradas por este senhor de 75 anos que mora em um prédio próximo e 

avisou a BM.Ele não quis mostrar o rosto com medo de represália, mas diz que o barulho 

chamou a atenção. 

 

ENTREVISTADO – quem me alertou foi minha filha que foi me chama porque estavam 

batendo nos fundos e achava que estavam arrombando né. Daí eu pulei da cama, fui lá e vi, e 

de fato estavam arrombando lá nos fundos. Daí, peguei direto e telefonei para a brigada. 

 

REPÓRTER EM OFF – Fernando Tiago Osório da Silveira, de 25 anos, e Robson Antônio 

Moraes de Soares, de 19, foram presos em flagrante. Com a dupla, a polícia apreendeu pé de 

cabra, barras de ferro e até um rádio comunicador. Haveria ainda um terceiro envolvido no 

crime que teria fugido. O caso foi encaminhado à polícia civil. 

 

POLICIAL – Os dois eram conhecidos, nós já investigamos essa dupla e mais outras pessoas 

pela pratica de outros delitos semelhantes a este que eles cometeram durante esta madrugada e 

é possível que estejam envolvidos em outros arrombamentos na cidade, principalmente na 

área central, mas existem ocorrências semelhantes nos bairros de Santa Maria, em outros 

estabelecimentos comerciais. 
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2ª matéria: 

APRESENTADOR – Cerco ao tráfico de drogas. E ainda na madrugada de hoje, três homens 

foram presos com mais de 50 kg de maconha na região central do estado. A maior parte da 

droga seria distribuída em Santa Maria. 

 

REPÓRTER EM OFF– A apreensão aconteceu em uma ação conjunta da polícia federal com 

a BM. São 55kg e 800 g de maconha, divida em tijolos de cerca de 1kg. A droga foi 

encontrada depois de um abordagem na Br 158, no trevo de acesso a cidade Tupanciretã, a 

pouco mais de 300 km de Porto Alegre. Ela estava neste dois carros escondida nos bancos de 

trás. 

 

PASSAGEM REPÓRTER – Três homens foram presos com a droga, mas a polícia federal 

não divulgou o nome nem as imagens dos envolvidos para não atrapalhar as investigações. 

 

REPÓRTER EM OFF – A maconha veio do Paraguai. A maior parte dela seria distribuída em 

Santa Maria.Ps três homens que estavam com a droga foram encaminhados ao presídio da 

cidade. O delegado responsável diz que as investigações começaram há 4 meses e mais gente 

vai ser presa nos próximos dias. 

 

DELEGADO – É uma quadrilha de traficantes que vinha agindo há algum tempo na região de 

Santa Maria, Tupanciretã, Julio de Castilhos, Cruz Alta e, com certeza se tratava de um rota 

de tráfico. As investigações continuam e dando conta das investigações provavelmente outras 

pessoas serão trazidas ao processo e, por conseqüência, serão presas. 

 

DIA 1°/11 – QUARTA-FEIRA 

ABERTURA DO TELEJORNAL 

 

APRESENTADOR – Boa-tarde! São 12h26, 19 graus. Confira agora os destaques do Pampa 

Meio-Dia de hoje: moradores de um bairro de Santa Maria pintam a rua em protesto aos 

buracos; escolas da rede municipal de Santa Cruz desenvolvem atividades diferenciadas com 

os alunos; cobrança de taxa de manutenção nos cemitério de Santa Maria causa polêmica e, 

ainda hoje, uma entrevista com o representante dos médicos residentes do HUSM. O Pampa 

Meio-Dia volta após os comerciais. 
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SOS COMUNIDADE – 1ª PARTE 

APRESENTADOR – E agora no Pampa Meio-Dia, SOS Comunidade. Vamos no 3223.8888, 

o canal do telespectador. Aqui na Pampa você aí de casa tem voz, tem vez, tem 

opinião.Cleuza da Waldemar Rodrigues diz “Olá Airton, eu recebi uma notificação da 

Prefeitura cobrando R$ 40 de imposto para a manutenção do túmulo que tenho no cemitério 

Municipal. A data de pagamento é dia 20 de novembro, mas se já pagamos pelo terreno, pelo 

espaço, porque isso agora?  

Cleuza essa pergunta eu acho que será respondida hoje pela Prefeitura durante o Pampa Meio-

Dia, porque nós temos uma reportagem trazendo exatamente essa indignação que não é 

apenas sua, mas também de outras pessoas que estão inconformadas com essa cobrança e, 

também, temos a palavra da Prefeitura. Portanto, fique ligada ainda hoje aqui no Pampa Meio-

Dia! 

 

Ariadne da Lorenzi, em relação a Brigada Militar: 

“Airton também gostaria que a Brigada Militar colocasse mais militares para ficarem 

próximos ao paradão da Avenida Rio Branco e, também, nas proximidades dos bancos nos 

dias de pagamento dos aposentados. Há pessoas suspeitas,enfim, que ficam no local e acabam 

batendo carteiras e fugindo.  

Pois é, Ariadne eu vou acabar repetindo o que dizia no bloco anterior, de que faltam PMs em 

Santa Maria, mas isso também não é nehuma novidade. Há anos o efetivo da Brigada Militar 

não só aqui em santa Maria, mas em todo o Rio Grando de Sul vem diminuindo. A população 

e a criminalidade aumentam, mas o efetivo da Brigada Militar não acompanha esse 

crescimento. Vamos esperar que agora com a nova governadora que se tenhamos mais 

investimentos na área da segurança pública, e fica também o registro, Ariadne dessa sua 

reclamação. Realmente chama a atenção, o que pese que tenhamos as câmeras de segurança 

aqui no centro, mas chama a atenção a falta da presença física dos policiais. Isso de dia 

acontece imagina a noite, de madrugada, na Rio Branco, Acampamento, Praça Saldanha 

Marinho. É de arrepiar! 

 

Para fechar, José Carlos do centro: 

“Na rua Olavo Bilac esquina com Serafim Valandro, há dois anos existe aqui dois rapazes que 

cuidam dos carros na rua. Nem a brigada Militar, nem o município dá a segurança aos 

moradores que eles dão.depois que eles começaram a atuar no local, não aconteceram mais 

atos de vandalismo nos carros estacionados, coisa que era comum antes da presença deles. 
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Por isso José Carlos que eu falava no bloco anterior que eu não estava generalizando em 

relação aos flanelinhas. Há aqueles que cuidam sim, você conhece e eu também conheço, mas 

há outros tanto que estão ali de bobeira. Você sabe né José Carlos?! 

 

ENTREVISTA 

 

SOS COMUNIDADE – 2ª PARTE 

APRESENTADOR - 3223.8888, o canal do telespectador. Aqui na pampa você aí de casa tem 

voz, tem vez, tem opinião.Lucimar Cardoso do bairro Nossa senhora de Lurdes diz: “Olá 

Airton, os estudantes da USE não precisam pagar meia entrada na Feisma, sabe por que? A 

prova disso é que o presidente da USE votou a favor do aumento das passagens de ônibus, 

lembra? Então deve estar sobrando dinheiro para ...? 

Olha aí o Lucimar fazendo uma ironia e ainda lembrando da posição da Use durante a votação 

sobre o novo valor da tarifa, no Conselho Municipal de Transportes. 

 

Vamos adiante com Paulo Santos da Vila São João que está reclamando da burocracia para 

renovar a carteira de gratuidade do transporte coletivo. Todo ano temos que entregar laudos 

que comprovem nossa necessidade especial e, mesmo assim, sempre há uma nova exigência, 

pondera ele.  

 

Ainda sobre transporte coletivo, José Inácio, da Avenida Medianeira: 

“Airton quero sugerir a ATU para liberar uma quantidade limitada de vales transportes para 

os aposentados. Ele quer controlar na verdade o acesso de pessoas com mais de 60 anos no 

transporte coletivo, a medida que isso estaria onerando, diz o José Inácio. 

Pelo o que nos sabemos, em anos de entrevista sobre o assunto, é de que há uma série de 

fatores não somente a terceira idade, mas muitas gratuidades talvez mais sérias que a dos 

idosos, como a de alguns servidores públicos do estado ou da união entram pela porta da 

frente e acabam não pagando a tarifa. 

 

Para encerrar, o Vilmar Amaral, da Medianeira, esta chamando a atenção da secretaria de 

obras: “Existe uma cratera na esquina das ruas João Batista da Cruz Jobim com a José 

Candido Teixeira Medeiros, ali na entrada para o presídio regional. Ele diz inclusive que é 

muito perigoso e pode inclusive causar um acidente no local”. 
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Vilmar sobre esse assunto, sobre buracos, nós vamos mostrar que moradores de uma rua aqui 

de Santa Maria perderam a paciência e chegaram até a pintar a rua em protesto pela 

buraqueira. E, também a seguir nós vamos destacar as reclamações sobre uma taxa de 

manutenção nos cemitérios aqui do município. Voltamos em instantes. 

 

MATÉRIAS VEICULADAS  

1ª matéria:  

APRESENTADOR – Polêmica/ Prefeitura de Santa Maria passa a cobrar taxa de manutenção 

nos cemitérios do município e a população reclama. 

 

REPÓRTER EM OFF – Dona Terezinha foi uma das pessoas que veio ao cemitério cuidar do 

tumulo do seu marido.Ela recebeu em casa essa correspondência da Prefeitura cobrando uma 

tava de R$ 42,70 pela manutenção do terreno que ela tem no local. A dona de casa estava 

indignada. 

 

DONA TEREZINHA - Eu acho errado porque a gente paga o aluguel do terreno e dizia que 

não precisava pagar mais nada, não tinha IPTU, não tinha nada e agora tão querendo cobrar 

isso daí. 

 

REPÓRTER EM OFF– A cobrança vem do código tributário do município que institui uma 

taxa anual de manutenção nos cemitérios públicos, mas apesar dela ter sido aprovada há cinco 

anos, a cobrança nunca foi feita.  

 

PASSAGEM REPÓRTER - Mas ao analisar um relatório de 2005 aqui da Prefeitura, o 

tribunal de contas do estado percebeu que não era feita a cobrança dessa taxa e, então 

notificou o município a faze-la. 

 

REPÓRTER EM OFF – Para os terrenos do primeiro plano do cemitério ecumênico, o valor é 

de R$76,85. No segundo plano, R$ 42,69. Nos demais planos do cemitério ecumênicos e nos 

outros cemitérios do município a taxa é de R$ 25,62. Mas a queixa de pessoas como 

Terezinha, é que a Prefeitura recadastrou há cerca de um mês os proprietários de lotes nos 

cemitérios, mas não teria avisado que era para a cobrança. O secretário de finanças garante 

que isso foi informado no edital de recadastramento. Diz ainda que todo o dinheiro arrecadado 

vai para a manutenção. 
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SECRETÁRIO DE FINANÇAS -  Na manutenção dos cemitérios. Ele vai ser único e 

exclusivamente usado na manutenção. É manter limpo os ambientes, esses mais de zona rural, 

a própria capina e cercamento da área. Temos cemitérios que estão com a cerca caída, os 

muros que são os limites da área, enfim, vai ser totalmente utilizado na manutenção do 

cemitério e quem executa essa manutenção é a secretaria municipal de obras e serviços 

urbanos. 

 

APRESENTADOR – Que boa notícia, mais um imposto para a população pagar! 

 

2ª matéria: 

APRESENTADOR – Os buracos nas ruas continuam atormentando os motoristas e moradores 

de Santa Maria. No bairro Rosário, teve gente até pintando a pista num protesto bem 

humorado. O SECRETÁRIO DE Obras, Altamir Campos, diz que faltam recursos para 

atender toda as demandas. 

 

REPÓRTER EM OFF– Há 2 meses a prefeitura fez uma operação tapa-buracos em alguns 

ruas do centro e bairros da cidade, mas na Manoel Ribas no bairro Rosário isso não 

aconteceu. Nessa quadra fica muito difícil passar com o veículo, até para o pedestre há perigo 

já que muitos motoristas invadem a calçada para fugir da buraqueira. 

 

MORADOR DA RUA – A gente fica preocupado que algum morador ao sair do prédio ou 

sair da casa seja atropelado ou se assustar e se machucar, cair né. 

 

SECRETÁRIO DE OBRAS – Não só a rua Manoel Ribas como a rua Eugêncio Mussoi 

também na vila Santos ta programada para fazer, principalmente pelo estado em que se 

encontram. 

 

REPÓRTER – Quando seria feito este trabalho? 

 

SECRETÁRIO DE OBRAS – Após a conclusão da Acampamento. 

 

REPÓRTER EM OFF – No mesmo bairro a Prefeitura fez melhorias no asfalto em algumas 

ruas, mas outras ficaram de fora. Na José de Alencar e em parte da São Francisco, os 
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moradores pintaram um trecho de 300m com a frase “Campo Minado” para protestar contra a 

pista esburacada. 

 

OUTRO MORADOR – Vieram só até a Ernesto Becker. Da Ernesto Becker para cá não 

vieram mais e daí é isso o que vocês estão vendo cheio de buracos, estraga o carro, estraga 

tudo. 

 

REPÓRTER EM OFF – O Secretario também comentou o protesto dos moradores do bairro 

Rosário e alegou que não tem condições financeiras de realizar as obras como gostaria. 

 

SECRETÁRIO DE OBRAS – Que todas os recursos são limitados, eles têm um limite e é 

dentro desse limite que temos que trabalhar. 

 

APRESENTADOR – Tem ruas aí que dá para fazer um rali pela precariedade. 

 

DIA 02/11 – QUINTA-FEIRA 

ABERTURA DO TELEJORNAL 

 

APRESENTADOR – Boa-tarde! São 12h29, 24 graus. Confira agora os destaques do Pampa 

Meio-Dia de hoje: dia de finados, movimento intenso e de reclamações no cemitério 

municipal de Santa Maria; IPR Corinthias vence a primeira partida no estadual de basquete 

em Santa Cruz; manhã movimentada para a polícia neste feriado, empresário foi vítima de 

seqüestro relâmpago durante a madrugada em Santa Maria e, ainda hoje ao vivo, uma 

entrevista com o vereador Jorge Pozzobom. O Pampa Meio-Dia volta após os comerciais. 

 

SOS COMUNIDADE – 1ª PARTE 

APRESENTADOR – Vamos a participação do telespectador pelo 3223.8888 

Valmir do bairro Nonoai diz: 

“Airton estou indignado. Abriu uma boate nova aqui no Cerrito que não deixou ninguém 

dormir até a 7h da manhã em nossa região aqui do bairro Nonoai e Nossa Senhora de Lurdes. 

Como a Prefeitura libera o alvará sem o isolamento acústico? Nós moradores estamos 

indignados! 

Bom isso aí não é para menos,ninguém é contra  a diversão, ao contrário Santa Maria tem 

uma população jovem muito grande, mas é importante que essas casas noturnas obedeçam a 
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legislação e que ofereçam o isolamento acústico, como está reclamando e com toda a razão o 

Valmir. Eu faço a pergunta Valmir: Onde está o setor de fiscalização da Prefeitura? Onde? 

 

Para encerrar sobre o Dia de Finados algumas reclamações ainda sobre a taxa de manutenção 

cobrada pela Prefeitura que nós mostramos no jornal de ontem. O Luiz Brasil Pippi, da 

Carolina: “O Ministério público deveria verificar se é proporcional essa cobrança que esta 

sendo feita. Desde o tempo do prefeito José Farret eles queriam cobrar, mas não conseguiam 

porque não havia respaldo jurídico”, opina o telespectador. 

 

O Roberto Bevillaqua, do centro: 

“Airton eu não tenho ninguém enterrado no cemitério municipal e veio de R$ 40 para eu 

pagar. Algum problema tem né?!” 

Nós vamos enviar à Prefeitura para verificar o que houve no seu caso. 

 

Maria Gomes, do Passo da Areia: 

“Destruíram o tumulo do meu marido, Airton, há um mês, e não tenho dinheiro para arrumar e 

ainda vem a Prefeitura cobrar taxa de manutenção, isso é um absurdo!” 

 

Madalena Ribas, da Oliveira: 

“A Prefeitura quer cobrar taxa de manutenção, mas deveria se preocupar com a segurança no 

cemitério. O jazigo da minha família já teve a porta arrancada e ninguém fez nada para 

impedir que aconteça de novo”. 

De fato, essa inconformidade é compreensível, pois todos nós já estamos cansados de pagar 

impostos, é taxa disso, é taxa daquilo e da-lhe imposto. E a contrapartida que o poder público 

tem oferecido à sociedade ainda é uma contrapartida que na maioria dos casos é difícil.  

 

ENTREVISTA COM O VEREADOR JORGE POZZOBOM 

 

MATÉRIAS VEICULADAS 

1ª matéria:  

 

APRESENTADOR – Madrugada movimentada para a polícia de Santa Maria no feriado. O 

batalhão rodoviário da BM flagrou um motorista embriaga  depois de um acidente. E na 

região sul da cidade um empresário foi vitima de um seqüestro relâmpago.  
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REPÓRTER EM OFF – Na primeira ocorrência o motorista deste carro, Eduardo Appel, de 

28 anos, que aparece nessas imagens cedidas pela polícia rodoviária estadual, foi detido após 

bater em um poste e na grade de uma revenda de automóveis, foi na Rs 209, no bairro 

Camobi. 

 

POLICIAL – Fomos informados desse acidente que seria com danos materiais. Chegamos no 

local e constatamos que o condutor estava com visíveis sintomas de embriaguez. 

 

REPÓRTER EM OFF -  O teste do bafômetro indicou 9,8 decigramas de álcool por litro de 

sangue, nove vezes mais do que o permitido pela lei. Apesar disso, o delegado de plantão 

liberou o motorista com o compromisso que ele se apresente amanhã na delegacia de trânsito 

da cidade. 

Já este empresário passou 30 minutos de terror. Ele por um amigo junto de seu carro em 

frente a Estância do Minuano, na Vila Severo, região sul de Santa Maria. Foi quando dois 

homens armados lhe abordaram. 

 

VÍTIMA – Eles colocaram a arma na minha barriga e mandaram eu entrar no carro. Eles 

andaram uns 20 m e mais dois entraram no carro. 

 

REPÓRTER – Os ladrões ainda cortaram o bolso da calça de Vinicius para levar o seu 

celular. Também roubaram dele documentos e R$ 40 em dinheiro. O jovem ficou o tempo 

todo com a cabeça coberta pela própria camiseta. Meia hora depois do assalto, os ladrões 

deixaram Vinicius com as mãos amarradas com o seu próprio cinto, no meio de um matagal, 

na Vila Renascença, há mais de 3 km de onde ele foi abordado. 

 

VÍTIMA – Aí eu caminhei por uma estrada de terra que era escura até achar uma casa com 

luz, daí eu bati e a moça meio relutante me atendeu. Eu pedi pra ela me desamarra e ela me 

disse pra que lado ficava a cidade. 

 

REPÓRTER EM OFF - A BM conseguiu recuperar o carro de Vinicius 5 horas depois. O que 

o jovem quer agora é tentar se recuperar do trauma. 
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VÍTIMA – O pânico acaba tomando conta e a única coisa que tu pode fazer é obedecer eles 

pra ver se eles não te matam. 

 

2ª matéria: 

APRESENTADOR – O movimento foi grande no cemitério de Santa Maria no dia de finados, 

mas a polêmica marcou presença. A falta de água e a cobrança da taxa foram as principais 

queixas. 

REPÓRTER EM OFF– A diretoria do cemitério estima que 60 mil pessoas passem pelo local 

durante o dia. Do lado de fora o movimento foi grande nas bancas de flores. Alguns 

vendedores reclamaram de queda nas vendas, outros comemoraram os negócios. 

 

VENDEDORA – Está bom, o calor dá bastante movimento mesmo. 

 

VENDEDOR – Com certeza caiu bastante em relação ao ano passado, menos da metade. 

 

REPÓRTER EM OFF - Do lado de dentro do cemitério, um dos túmulos mais movimentados 

foi o de Mariazinha Pena. Muitos vieram agradecer por graças que dizem terem alcançados 

com a ajuda da jovem, considerada santa pelo povo da cidade. 

 

PASSAGEM REPÓRTER - Mas ao contrário de outros anos, nem tudo foi tranqüilidade neste 

dia de finados. A instituição da taxa de manutenção pela Prefeitura foi muito criticada por 

quem veio até aqui. 

 

REPÓTER EM OFF – Os valores variam de 5 a R$ 72. A prefeitura alega que o tribunal de 

contas do estado notificou o município, já que a taxa existia no código tributário desde 2001 e 

não tinha sido cobrada. 

 

OPINIÃO COMUNIDADE – Eu vim essa semana aqui, limpei pra eu chegar aqui e ter que 

tirar tudo isso. 

 

OUTRA OPINIÃO - Primeiro deveriam limpas para depois cobrar. 
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REPÓRTER EM OFF – A falta de água em algumas torneiras também tirou a paciência de 

quem veio visitar algum ente querido. Garrafas de um litro chegaram a ser vendidas por R$1 

dentro do cemitério. 

 

OPINIÃO – É o fim da picada, como diz o outro né, mas não é a primeira vez, seguido ta 

faltando água aí. 

 

OUTRA OPINIÃO – um dia como hoje né cheio e a gente não ter nem um gota de água pra 

lavar as mãos, a gente chega aqui e não tem água e agora mais essa taxa que querem cobrar. É 

um descaso com a gente né?! 

 

REPÓRTER EM OFF - A administração disse que comunicou a Corsan, mas que o problema 

seria de pressão nos pontos mais altos do local e não poderia ser resolvido. A companhia 

garantiu que vai mandar um equipe até o local para tentar uma solução. 

 

APRESENTADOR – A equipe da Corsan foi até o cemitério nesta manhã e verificou que o 

abastecimento de água é normal,mas vejam só, que algumas pessoas, segundo a Corsan, 

saíram fechando os registros para poder vendar água aos visitantes. 

 

ANEXO 2 

Entrevista realizada no dia 26 de outubro de 2006-10-26, com o Chefe de Jornalismo e Editor 

do Programa Pampa Meio-Dia, o jornalista Airton do Amaral Leal. 

 

- Quando e como surgiu a idéia de elaborar um quadro interativo?  

Em 1995, quando assumi como chefe de jornalismo da TV Pampa, a empresa me deu 

liberdade para formatar um jornal como eu achasse melhor. Nesse sentido, tive a convicção de 

que deveríamos fazer um telejornal diferente do apresentado pela outra TV aberta, pois não 

tínhamos a mesma estrutura e, também, para que servíssemos de alternativa à população, 

oferecendo a notícia com outro enfoque.  

Num mundo globalizado de informações instantâneas, percebo que nesse contexto, cada vez 

mais as pessoas querem se ver, tratar dos seus assuntos. O personagem principal do Pampa 

Meio-Dia, portanto,  deveria ser o santa-mariense, atuando como ator principal, não apenas 

como coadjuvante, ou seja, um mero receptor. Decidi com minha equipe colocar em prática a 
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idéia, anunciando ao vivo o telefone do telejornal. Aos poucos percebi que os telefonemas 

foram aumentando, de modo que criamos um quadro o "SOS Comunidade" para marcar bem 

essa interatividade. 

 

- Qual foi o objetivo inicial para implantar o SOS e se hoje ele ainda é o mesmo?  

Ratifico, o objetivo era criar um quadro que demarcasse bem o espaço do telespectador. 

Atualmente o quadro cresceu muito. Recebemos semanalmente dezenas de telefonemas, e-

mails e etc com sugestões de pautas, comentários, reivindicações e etc. A dimensão e o tempo 

do quadro aumentou. O SOS Comunidade transformou-se numa espécie de porta-voz da 

população, uma ovidoria pública. Todos os assuntos encaminhados, como por exemplo, 

reivindicações são encaminhadas aos órgãos citados. Deste modo, a produção procura 

identificar o telespectador pelo nome, endereço e telefone. 

 

- Atualmente, como avalia a exibição do quadro?  

Penso que o quadro ainda cumpra o seu próposito, ou seja, dar voz ao telespectador, tornado-

se um dos principais momentos do telejornal. O espaço valorizou-se tanto que hoje tem até 

patrocínios exclusivos para o SOS Comunidade. 

 

- Como a interatividade influência no processo de produção de notícias do Pampa Meio-Dia? 

A interatividade influencia na escolha de pautas diariamente. Sempre ponderamos em nossas 

reuniões as sugestões encaminhadas pelo público. Muitos telespectadores viraram 

personagens de matérias exibidas pelo telejornal. Penso que assim cumprimos o nosso 

papel junto à sociedade.  

A principal lição que fica é a de que o telespectador precisa sempre ser ouvido, pois é parte do 

Pampa Meio-Dia, interagindo e expressando suas opiniões e anseios. 

 

ANEXO 3 

Entrevista realizada no dia 26 de outubro de 2006-10-26, com a produtora do Programa 

Pampa Meio-Dia, a jornalista Lizie Antonello. 

- Qual a importância da interatividade dentro da emissora? 

A interatividade é um dos diferenciais da programação da Tv Pampa e, na minha opinião, o 

que a torna tão popular em Santa Maria e região. A participação das pessoas é uma fonte 
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inesgotável de pautas o que contribui para o caráter comunitário da emissora “aqui na cidade”. 

Além disso, acaba funcionando como um termômetro de audiência.   

 

- Como funciona o quadro SOS Comunidade no Pampa Meio-Dia? 

O SOS é o espaço em que a comunidade pode se manifestar, expor sua opinião, sobre os 

assuntos que estão “palpitando” na cidade. Também podem enviar perguntas aos 

entrevistados do programa e dar sugestões. Depois de irem ao ar, as manifestações são 

encaminhadas às pessoas a que foram dirigidas, ou órgãos responsáveis. Elas contém nome, 

bairro e telefone do telespectador que ligou (só são aceitos sos’s com identificação) e é 

esperado que os responsáveis dêem retorno aos telespectadores. Algumas questões levantadas 

são respondidas pela própria produção do programa, que entra em contato com as fontes. 

  

- Os comentários recebidos passam por um filtro? Quais os critérios utilizados? 

O filtro é o bom senso. Não aceitamos, nem encaminhamos, nenhum comentário que seja 

agressivo aos nossos convidados ou às pessoas a que se dirijam. 

 

 - Como avalia a participação do público no quadro? Acredita que isso aproxima o 

telespectador da emissora? 

Acho q já respondi isso na primeira pergunta, mas, com certeza, aproxima muito as pessoas 

da tv e vice versa; além de ligarem para a emissora, muitas pessoas vão até a tv; elas sabem 

que a tv é receptiva e que elas vão chegar e serem atendidas, no caso, pela produtora do 

programa. Isso também aproxima muito. Elas sentem que alguém ouve suas opiniões e suas 

reivindicações se tornam públicas e, de certa forma, se tornam a voz de muitas outras pessoas 

que passam pelas mesmas situações. O quadro também coloca as pessoas em contato com as 

“autoridades”, das quais elas, normalmente, não teriam chance de se aproximar. Afinal, não é 

todo o dia que um morador da periferia, por exemplo, pode ter uma pergunta respondida pelo 

prefeito, deputado ou ator conhecido. Mas não apenas pessoas de bairros e vilas que 

interagem com a Pampa, muitos ligam do centro, distritos e de outros municípios. 

 

- Quais as influências do quadro na rotina produtiva do telejornal? 

A produtora e, às vezes, o repórter trabalham muito no atendimento às pessoas, além das 

atividades normais de produção de um telejornal; são dezenas de telefonemas diários e de 

pessoas que vão até a tv. Como já disse, os sos’s também servem como pautas e as pessoas 

que nos procuram como ‘cases’. 
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