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RESUMO 
 

A pesquisa busca estudar as notícias veiculadas no Jornal do Almoço, RS, com ênfase 
nos blocos estaduais. A proposta foi observar como o interesse público é determinante 
como critério de noticiabilidade para os editores do Jornal do Almoço. Entre os 
objetivos estão verificar qual a idéia de “interesse público” que os editores do programa 
possuem, analisar os critérios de noticiabilidade usado por eles e mapear as editorias que 
se destacam para identificar as tendências de conteúdo. Para dar conta dos objetivos 
propostos, considerando que a notícia é um processo complexo e que envolve a 
captação, elaboração e edição, realizou-se pesquisas teóricas sobre televisão, opinião 
pública, interesse público e critérios de noticiabilidade. Entre os procedimentos 
metodológicos, foram feitas a análise de conteúdo, entrevistas com os profissionais do 
jornal e acompanhou-se um dia da redação do programa. A pesquisa comprovou, entre 
outras coisas, que o interesse público é um fator levado em consideração na hora de 
produzir às matérias do Jornal do Almoço. 
 

Palavras-chave: Critérios de Noticiabilidade. Notícia. Interesse Público. Opinião 
pública. Telejornalismo. 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The research seeks to study the news reported on “Jornal do Almoço”, RS, focusing on the 
state parts. The proposal was to observe how the public interest is determinant as a test of 
reporting to the editor of “Jornal do Almoço”. Checking what idea of “public interest” the 
editor has, reviewing the test of reporting used by them and mapping the most important 
editorial to indentify the content trends are among the goals of this research. Considering the 
news a complex process and that it involves the capture, elaboration and edition, there was a 
theoretical research about television, public opinion, public interest and tests of reporting to 
handle the proposed goals. Among the methodological procedures, I have been done the 
content analysis, an interview with the journal professional and a monitoring day of the 
program editor. The research proved, among other things, that the public interest is a 
considered factor for the reporting production of “Jornal do Almoço”. 
 
Key-words: Reporting tests. News. Public Interest. Public opinion. Telejournalism.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se entra na faculdade de Jornalismo uma das primeiras coisas que se 

aprende é que a notícia tem que ser um fato novo, atual e impactante para poder 

interessar ao público. Mais tarde, quando se estuda as Teorias do Jornalismo aprende-se 

que para um fato se tornar notícia ele precisa possuir o que os pesquisadores e 

profissionais chamam de “valores/notícia” e, então, se configuram por eles e pela 

organização de trabalho, na rotina cotidiana, os critérios de noticiabilidade. Entre esses 

critérios estão presentes: o novo, o factual, o impacto, o interesse público, entre outros.  

Baseando-se nesse fato, dedica-se neste trabalho a falar sobre a notícia e o 

interesse público, buscando entender, a partir do ponto de vista dos profissionais, de que 

forma o interesse público é determinante como critério de noticiabilidade. Delimita-se a 

partir de uma escolha justificada no alcance, a tomar como objeto de pesquisa a 

televisão. No Brasil e no Rio Grande do Sul, a televisão faz grande sucesso, através do 

seu alcance regional, uso de imagens e pelo fato de não fazer distinções entre as classes, 

pois, não é necessário saber ler e escrever para assistir à televisão.  

Especificamente, escolheu-se os blocos estaduais do programa jornalístico Jornal 

do Almoço (JA1), que faz parte da programação da RBS TV, desde a década de 60, no 

Rio Grande do Sul e pode ser considerado um programa tradicional no Estado. Além 

disso, o JA vai ao ar ao meio-dia e, em várias regiões do Brasil, assim como no Rio 

Grande do Sul (RS), esse é um horário considerado nobre para a televisão, pois 

normalmente, ao meio dia, as pessoas estão chegando em casa para almoçar ou se 

preparando parar sair, ou seja, um horário de grande transição nas casas o que colabora 

para  audiência. 

Um aspecto relevante de se destacar é que, conforme Hinerasky (2004, p. 15-17) 

no RS “a questão regional possui inexorável importância devido à constituição da 

identidade gaúcha, caracterizada2 pelo fato de a população compartilhar costumes de 

uma cultura baseada no modo de vida rural e considerada símbolo da identidade 

                                                
1 O Jornal do Almoço também é conhecido pela sigla JA. 
2 Os trabalhos de Rubem Olivem (1992) e Nilda Jacks (1998, 1999) inspiram as reflexões acerca da cultura 
e identidade gaúcha.  
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regional, mesmo que a população seja predominante urbana”. Tais costumes são 

garantidos por um calendário de eventos e sustentados pela:  

 
Programação da TV, rádio, e Internet e pela publicação de matérias, 
artigos, análises, crônicas, jornais, revistas e livros. É importante 
enfatizar, que o grupo RBS tem papel importante na configuração e 
reconfiguração da identidade gaúcha, através de sua diversificada 
programação de TV e rádio, das campanhas veiculadas e dos eventos 
que realiza (HINERASKY, 2004, p. 17)  

 

A presente pesquisa é relevante por buscar um enfoque inédito entre os estudos já 

realizados a respeito da emissora e o Jornal do Almoço no estado, entre os quais: RBS: 

A Network de Bombacha, SCARDUELLI, 1998; A “comunidade imaginada” dos 

produtores culturais da RBS TV, HINERASKY, 2000; O PAMPA VIROU CIDADE: um 

estudo sobre a identidade cultural nas produções de teledramaturgia da RBS TV; 

HINERASKY, 2004; A cultura da mídia no Rio Grande do Sul: o caso MST e Jornal do 

Almoço, CRUZ, 2006; Mídia e Comportamento Social: “o amor é a melhor herança 

cuide das crianças”- Um Estudo de Caso, BACHES, 2006; O Jornal do Almoço e a 

Regionalização, PANIZ, 2007; O gaúcho na tela: a representação da identidade cultural 

regional na série Historia Curtas; GARCIA, HINERASKY E ROCHA, 2007; 

Repensando o “Princípio da Supremacia do Interesse Público Sobre o Particular”, 

ÁVILA, 2007.  

Nenhum dos trabalhos apontados estuda sobre o interesse público nas notícias 

dos programas da RBS TV, o que faz deste um trabalho pioneiro, já que embora se 

reconheça a importância deste critério, anteriormente não se aprofunda nos conceitos e 

nas suas relações. Foi de onde surgiu o interesse para a pesquisa, que se apresenta neste 

primeiro capítulo, a introdução. 

Para poder falar sobre interesse público nas notícias do JA, foi necessário uma 

pesquisa teórica que enriquecesse o conhecimento sobre o tema. Dessa forma, iniciou-se 

o segundo capítulo deste trabalho falando sobre a opinião pública, assunto, igualmente, 

não estudado profundamente no campo acadêmico, pois tanto o interesse público, como 

a opinião pública são assuntos mais explorados na área da Sociologia ou Ciências 

Sociais. Assim, o capítulo sobre Opinião Pública e Opinião do Público foi baseado nas 

teorias dos sociólogos Tarde (1992) e Tönnies (1922) que explicam que a opinião 

pública surgiu na época em que os jornais começaram a se expandir, no século XVII. 

Tarde explica, também, sobre a troca de interesse que existe entre os jornais e o público, 
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pois os jornais precisam do público para funcionar e o público quer ver nos jornais 

assuntos que sejam do seu interesse.  

Assim, passa-se para o terceiro capítulo que fala sobre a notícia e o interesse 

público, no qual se explica que as notícias são criadas a partir dos critérios de 

noticiabilidade e o interesse público é mais um critério que ajuda a definir/selecionar as 

notícias e, ainda, que as notícias também passam por um processo de construção e 

seleção constituídos pelo senso comum dos jornalistas (mas não só). Nesse mesmo 

capítulo, coloca-se a questão do Interesse Público e a Audiência Presumida, 

esclarecendo que na TV os profissionais utilizam a audiência para definir as notícias que 

são de interesse para o telespectador e, como já se falou anteriormente, conhecer o seu 

público. Portanto, encerra-se a parte do referencial teórico com o subcapítulo “As 

notícias na TV”, que mostra quais os critérios que são utilizados para a construção da 

notícia na TV e como se dão as rotinas produtivas nesse meio de comunicação.  

Na metodologia, capítulo seguinte, explica-se os procedimentos metodológicos 

utilizados para realizar a pesquisa, ou seja, conta-se o processo de delimitações e 

escolhas para obter a resposta da questão-problema. Foram feitas entrevistas com os 

editores do programa, além de uma pesquisa exploratória com algumas edições do JA 

gravadas, na qual se mapeou as editorias que se destacaram nos blocos estaduais do 

Jornal do Almoço.  

No quinto capítulo, coloca-se um breve histórico da TV no Brasil, o surgimento 

do grupo RBS e seu papel no contexto nacional, esclarecendo sobre sua expansão ao 

longo dos anos, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, para 

finalizar essa pesquisa, vem o sexto capítulo com a análise do JA desde sua descrição 

até chegar ao entendimento que os editores do JA têm em relação ao interesse público, 

como é o processo de seleção das notícias do programa, de que forma a audiência 

influencia na escolha das notícias 

Vale ressaltar que a escolha do tema esteve vinculada ao fato das temáticas 

fazerem parte do cotidiano do jornalista. E, para uma estudante de jornalismo que está 

saindo do meio acadêmico para se inserir no mercado de trabalho, é interessante 

entender e acompanhar as rotinas produtivas de um telejornal e entender o ponto de vista 

da equipe do mesmo. Com certeza será uma experiência de contribuição para um futuro 

profissional. Da mesma forma, estudar os conceitos de opinião pública, interesse 

público, TV e os critérios de noticiabilidade e poder casar esses assuntos e saber a 
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opinião dos jornalistas sobre esses temas, fazem deste trabalho, mais uma contribuição 

teórica para o campo da comunicação social.  



2 ENTENDENDO A OPINIÃO PÚBLICA 

 
2.1 O PÚBLICO E A OPINIÃO 

 

Quando se refere ao público de um teatro ou show está-se falando de multidão, 

porém, desde a invenção da imprensa que aconteceu no século3 XVII, na Europa, 

começou a surgir uma espécie de público diferente, cuja expansão tornou-se um dos 

traços mais marcantes da nossa sociedade.  

O público é como se refere Gabriel Tarde (1992, p. 34), uma espécie de clientela 

comercial. O simples fato de determinadas pessoas comprarem os mesmos produtos e 

freqüentarem os mesmos lugares estabelece entre elas um vínculo social. Existem 

diferenças e semelhanças entre vários tipos de públicos, mas esses públicos podem 

formar juntos um único e mesmo público, por concordarem em alguns pontos 

importantes. E é isso que se chama opinião.   

Neste processo, que data do século XVII, foram os jornais, que começaram a 

manifestar a opinião. Inicialmente com a opinião local dos grupos de classe média alta, 

reproduzindo as fofocas e discussões de seu cotidiano e assim direcionando e modelando 

a opinião que queriam. 

 
Coube à imprensa, tendo chegado à fase do jornal, tornar nacional, 
europeu, cósmico tudo aquilo de local que, outrora, qualquer que fosse 
interesse intrínseco, teria permanecido desconhecido além de um raio 
limitado (TARDE, 1992, p.87). 

  

 Desde então, a imprensa e o público estão constantemente ligados, existindo uma 

troca de interesse e informações. O jornal tem um público alvo a atingir (mesmo que o 

público seja diverso ou variável) e esse público busca no jornal um meio que mostre sua 

opinião e informações que sejam do seu interesse.  

 
O público reage às vezes sobre o jornalista, mas este age continuamente 
sobre o público. Após alguns tenteios, o leitor escolheu seu jornal, o 
jornal selecionou seus leitores, houve uma seleção mútua, ou seja, uma 
adaptação mútua (TARDE, 1992, p.42). 

                                                
3 Segundo o jornalista Luiz Garcia, de o Globo, em seu artigo intitulado “Era uma vez...”, desde o século 
XVII já havia na Europa um conceito de editora que colaborou para ampliar a circulação dos jornais.   
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 No entanto, os jornais se interessam pelos fatos públicos porque a sociedade 

necessita dessa informação e porque existe quem trabalha para buscar e construir uma 

versão do que está ocorrendo.  
 
 
La responsabilidad de la produción de informacíon pública es 
directamente proporcional a la importancia que las notícias tienen y se 
les atribuye: aportan a la formación de la opinión pública, consolidan 
los imaginarios sociales, construyen una parte de la realidad social, y 
posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pudem 
acceder de maneira inmediata (MARTINI, 2000, p. 15).  

  

Desse modo, a opinião pública trata-se da opinião dominante que diversos 

públicos podem possuir entre si, e ela se manifesta na mídia através da relação que 

existe entre o jornalista e o público.  

 

2.2 A OPINIÃO PÚBLICA E A OPINIÃO DO PÚBLICO  

  

Dentro do conceito de opinião pública existe a diferença entre opinião pública e 

opinião do público. A opinião pública é um consenso de muitos ou da maioria dos 

indivíduos, de acordo com a sua opinião individual (privada) e a pública. E a opinião do 

público é a opinião geral que expressa uma vontade unificada, como a vontade da 

pessoa.  Para Beatriz Marocco e Christa Berger (2006, p.57) essa diferença se divide em 

três pensamentos:  

 
1) Opinião pública representa a "opinião publicamente expressa" de um 
indivíduo, ou seja, uma opinião endereçada a recipientes em geral e 
diferente da opinião "interna", particular de um individuo. 2) Opinião 
pública aparece quando uma opinião publicada se torna na opinião de 
muitos, de uma maioria de um "círculo" aberto ou fechado, 
especialmente se ela expressa apoio ou oposição. 3) Opinião do público 
onde sua formação e expressão estão relacionadas a um (grande) 
publico que aparecem em "estados agregados", determinados pelo grau 
no qual o público "é internamente harmonioso".  

  

Existem também as diferenças e mudanças de opinião. As diferenças de opiniões 

podem ser entre partidos políticos, cidade e campo, escolarizados e analfabetos, mas a 

divisão mais profunda está entre a classe dominante e a classe dominada, o que nos dias 

de hoje está em transformação, tendo em vista a complexidade de analisar as diferentes 
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classes sociais. De qualquer forma, as mudanças de opinião ocorrem no que Tönnies 

adaptou, analogicamente, para os estados sólidos, fluído e gasoso da física, pois as 

opiniões são inconstantes e mudam rapidamente.  

 
A solidez da opinião do público depende fundamentalmente de quanto 
unido - politicamente, ou ao menos, mental e moralmente - o público 
como um portador do espírito do tempo: quanto mais unido, tanto mais 
sua visão comum e convicção aproximam a sólida opinião do público 
(Tönnies, apud MAROCCO, 2006, p. 231).  

  

 
A opinião do público é imparcial e sempre significa o bem comum, ela se torna 

fluida quando ocorrem mudanças na sua imparcialidade. Já uma opinião gasosa muda 

rapidamente, mas ainda assim, depende da opinião fluida e a opinião sólida do público. 

E é na opinião gasosa onde se percebe claramente as mudanças de opinião. Assim, as 

opiniões precisam de tempo para ficar mais fortes e se tornarem evidentes para uma 

pessoa ou mesmo para vários grupos de pessoas.  

A partir desse entendimento, passa-se para a compreensão da questão do interesse 

público no processo da produção da notícia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 A NOTÍCIA E O INTERESSE PÚBLICO  

  

Como já se falou anteriormente, os meios de comunicação procuram manter 

fortes laços com o seu público, pois desejam ser aceitos por ele. Quer dizer, eles buscam 

chamar a atenção do público, porque sabem que esse público quer se identificar com 

suas produções e propósito editorial, além de conhecer suas opiniões/posições e 

tendências. Para conquistar esse interesse, os meios procuram atingir um grande número 

de pessoas, através de seus programas e reportagens. Martini (2004, p.113) fala que o 

êxito do público depende de que a informação seja interessante para grandes grupos de 

pessoas. 

Além disso, o público busca na mídia as notícias de maior proximidade com o seu 

mundo, ou seja, aquelas notícias que fazem parte da sociedade e do lugar onde vive e 

que podem afetar o seu dia a dia de forma imediata.  

 
Un criterio central en el trabajo productivo, relacionado con el interés 
público, es que la noticia es más noticia cuando remite a la cercanía 
geográfica a los que la consumem: " Las sociedades siempre se 
interesan por lo que les pasa a ellos primero. Salvo en los hechos 
relevantes: la guerra, las torres... (Castro)" (MARTINI, 2004, p. 113).   

 

 Entretanto, a notícia é um fato que deve ser considerado novo, atual, impactante e 

de interesse público, a partir do trabalho em conjunto de toda a equipe que produz as 

notícias.  
 
La noticia es relato de un hecho que implica una ruptura en el devenir 
cotidiano del mundo y que revela lo que se ignora. Tiene que responder 
a los criterios de novedad, imprevisibilidad, excepcionalidad, 
relevancia, interés público, jerarquía de los protagonistas, efectos en el 
futuro de la sociedad, y también a la curiosidad, la extravagancia, la 
riqueza y el conflicto, que ocurra en geografías cercanas, se publique 
también en otros medios y respete los tiempos cortos (MARTINI, 2004, 
p. 117).  

  
 

A notícia faz parte de um processo de seleção (gatekeeping)4 e de construção 

(newsmaking)5, considerando valores e ethos profissionais. Esses valores levam em 

                                                
4 Segundo Nelson Traquina, (2004, p. 150) a teoria do Gatekeeper fala que o processo de produção da notícia é 
concebido como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por vários gates, isto é, “portões” 
que são mais do que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é o gatekeeper, tem de decidir se vai 
escolher essa notícia ou não.  
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consideração o conteúdo que será apresentado, a disponibilidade de recursos, a 

audiência presumida e a concorrência. "É notícia" o fato que for pertinente para os 

veículos e para as empresas, ou seja, fatos que possuem valores/notícia. Para Wolf 

(1994, p. 179) os valores/notícia derivam de pressupostos implícitos ou de considerações 

relativas: 

a) às características substantivas das notícias, ao seu conteúdo (diz 
respeito ao acontecimento a transformar em notícia); b) à 
disponibilidade do material e aos critérios relativos ao produto 
informativo (diz respeito ao conjunto dos processos de produção e 
realização; c) ao público (a imagem que os jornalistas têm acerca dos 
destinatários); d) à concorrência (diz respeito às relações entre os mass 
media6 existentes no mercado informativo) (WOLF, 1994, p. 179). 

 

Nessa perspectiva, os profissionais de comunicação acabam desenvolvendo uma 

percepção sobre os acontecimentos, através dos critérios de noticiabilidade baseados nos 

valores e concepções determinados pelo chamado senso comum7 das redações. 

Concordando com Pereira Jr. (2001, p. 87) é a rotina do trabalho que instaura o chamado 

senso comum das redações "o chamado instinto jornalístico, o faro jornalístico, palavras 

muito comum no jargão da categoria dos jornalistas".  

Também é importante reiterar, a respeito da produção jornalística, que as notícias 

são classificadas em três fases: a captação, a seleção e a apresentação. Na primeira fase 

acontece a captação das matérias através das fontes (que podem ser instituições ou 

pessoas) e das agências de informações. E especificamente na TV os fatos chegam 

através das fontes e das agências de notícias. Cabe ao jornalista selecionar o que dessas 

informações são de maior interesse público. Porém na TV o fluxo de conteúdo é ainda 

maior, por ser um veículo que atinge grande parcela da população e, com o fator tempo 

sempre presente, na hora do fechamento, alguns fatos acabam sendo excluídos na 

edição.   

 
 

                                                                                                                                                   
5 Termo em inglês: news = notícia + making = fazendo. A teoria pode ser traduzida como teoria da produção da 
notícia ou feitura da notícia.  
6 Os Mass Media são sistemas organizados de produção, difusão e recepção de informação. Estes sistemas são 
gerados, por empresas especializadas na comunicação de massas e exploradas nos regimes de concorrências, 
monopolistas ou mistos. As empresas podem ser privadas, públicas ou estatais. 
7 Senso comum é a forma de como o mundo é interpretado pela maior parte das pessoas. Por ser um 
conjunto de concepções fragmentadas, muitas vezes, incoerentes, condicionam a aceitação mecânica e 
passiva de valores não questionados (ARANHA, 1992, p. 56). 
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O conjunto de fatores que determinam a noticiabilidade dos 
acontecimentos, por exemplo, os limites rígidos de duração dos 
telejornais, asseguram a cobertura jornalística diariamente, mas torna 
difícil o aprofundamento de muitos aspectos importantes dos fatos que 
viram notícia, que são deixados de lado. A noticiabilidade constitui-se 
um elemento de distorção involuntária da cobertura informativa dos 
mass media (VIZEU 2000, p. 40).  

  

Portanto, o jornalista está sempre "correndo contra o tempo" e precisa trabalhar sob a 

pressão de ter a matéria até a hora do fechamento, para dar conta as empresas trabalham 

em estratégias que possam "controlar" essa imprevisibilidade. Os critérios de 

noticiabilidade se constituem, portanto, na dinâmica da seleção cotidiana das redações 

que envolvem fatores estruturais, mercadológicos, profissional e, também, dos vários 

fatos do dia a dia o que será mais importante para o público.  

 

3.1 INTERESSE PÚBLICO E A AUDIÊNCIA PRESUMIDA  

  

Dentro dos meios de comunicação, o jornal impresso é o meio que mais mostra a 

opinião do seu público, através de sessões, como a carta do leitor e os artigos 

publicados. Muitas vezes, as opiniões dos leitores são afetadas e mudadas por artigos de 

jornal, sejam eles verdadeiros ou falsos. Porém, para Tönnies (apud MAROCCO, 2006, p. 

77) é errado afirmar que o jornal é um gerador de opinião pública, para o autor o jornal é 

um órgão que expressa à opinião assim como pode modificá-la. 

 
Especificamente, os jornais podem expressar uma opinião do público, 
ou influenciar a opinião pública. A equiparação da opinião pública 
popular com opinião do público é enganosa, pois os jornais não são nem 
órgãos de opinião do público nem o contrário (Tönnies, apud 
MAROCCO, 2006, p. 78).  

  

Desse modo, mesmo os jornais sendo os veículos da opinião pública por 

excelência e pela própria história da imprensa, a TV também tem o interesse público 

como um critério fundamental para a formação e definição das notícias, considerando o 

fator audiência. O repórter de TV sempre procura ter uma idéia do seu público: segundo 

Olga Curado (2002, p.129) "a relação do jornalismo de TV com o público é medida pelo 

índice de audiência. Esse é o medidor que revela a aceitação do programa".    
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Na TV, as notícias são produzidas por uma equipe de jornalistas, cinegrafistas, 

técnicos, entre outros que trabalham orientados pelos índices de audiência os quais 

orientam a programação e criam condições de sustentação comercial. A edição em TV 

considera a audiência o ponto forte na hora de escolher o que vai ser colocado no ar.  

Porém, nos estudos feitos por Vizeu (2006, p.28), na hora da edição, pode-se 

notar que quando o jornalista pensa no tipo de notícias que é importante para o seu 

público, ele se utiliza mais da opinião sobre os acontecimentos do que de dados 

específicos. Isso porque se pressupõe que as notícias selecionadas vão ao encontro da 

audiência.  

 
Mesmo tendo à disposição dados e pesquisa sobre o comportamento e 
hábitos do público, os jornalistas parecem não levar isso muito em 
conta. [...] os dados considerados mais significativos estão relacionados 
com a capacidade de fazer frente às dificuldades em compreender os 
termos usados e tentar traduzi-los para a audiência (VIZEU, 2006, p. 
29)  

  

Os profissionais se preocupam com a audiência de forma didática, ou seja, em 

apresentar de forma acessível às notícias produzidas. E para isso, dão uma maior atenção 

na edição das matérias, na redação e, inclusive, na opinião dos seus colegas. E é desse 

modo que, muitas vezes, é estruturada uma idéia de audiência nas rotinas produtivas. Em 

The Audience in the News, Dewerth-Pallmeyer (apud VIZEU, 2006, p. 30) traça um 

panorama geral dos estudos relacionados com a presença da audiência nas notícias.   

 
O autor defende que a imagem que os jornalistas fazem da audiência, 
apesar de ser incompleta, existe e é muito forte na formatação dos 
textos jornalísticos. Ele argumenta que a audiência é tacitamente 
fabricada no processo de produção da notícia e que as noções da 
audiência ajudam a definir o que pode ser considerado um valor-notícia 
(apud VIZEU, 2006, p. 30). 

 

 Para complementar, Dewerth-Pallmeyer (apud VIZEU, 2006, p.30) explica que o 

interesse, o impacto e a importância são valores fundamentais que os jornalistas levam 

em conta na hora de construir as notícias para o público e, além desses valores, os 

profissionais se fundamentam na audiência (“presumida” ou por aferição dos dados) 

para ajudar na escolha das notícias. Pois, é através dos telespectadores que os 

profissionais descobrem quem é o seu público e, partindo desse fato, eles procuram 

divulgar os fatos que sejam de interesse para esse público.  
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3.2 A NOTÍCIA NA TV  

  

A televisão, assim como o rádio, surgiu como um meio de entretenimento. Como 

essa pesquisa busca estudar esses conceitos dentro da TV, é importante dizer que a 

notícia tem formatos diferentes em cada meio de comunicação. A TV depende da 

imagem e faz o uso da mesma o seu grande diferencial. Dependendo da intensidade, da 

força, uma imagem que aparece no ar por escassos 15 segundos permanece na mente do 

telespectador por muito tempo, às vezes para sempre, explica Paternostro (1999, p. 63). 

Nesse caso, a estrutura de produções de notícias da televisão se baseiam: na 

informação visual; no imediatismo, pois é possível mostrar o fato no exato momento que 

acontece; no alcance, já que não existe diferença de classes sociais e econômica; na 

instantaneidade da mensagem; no envolvimento que tem com o telespectador, podendo 

transportá-lo para "dentro" da história; e nos índices de audiência. Sem deixar de lado os 

critérios de noticiabilidade citados anteriormente.  

 
La distinción de los suportes se sustenta en las posibilidades técnicas 
que hacen a la percepción y las formas de conocimiento, y a las formas 
de producción: La linealidad del papel, la exigencia de la escucha de la 
voz en el aire (que no requiere del saber letrado ni de la capacidad para 
ver la imagen), la superficie de la imagen (que implica al hemisferio 
derecho en la operación perceptiva) (MARTINI, 2000 p. 65). 

 

Sendo assim, a TV é o meio que exige um maior trabalho de equipe e mais 

diversidade entre as tarefas, porque agrega além das rotinas dos outros meios, o trabalho 

de edição de imagem, som e texto escrito. Segundo Stella Martini, a televisão necessita 

de muito espaço físico para a produção e emissão das notícias que vão ao ar.  

 
En general las emisoras asignan dos pisos o dos estudios a los 
noticieros. Los estudios de un noticiero suelen guardar formas y 
características similares, en todos está la escenografía del programa, su 
isla de edición y en algunos tiene un pequeño set donde se graba 
previamente el pronóstico meteorológico. En la redacción están los 
productores y el coordinador de móviles, los conductores y cronistas, y 
los redactores. Las tareas se dividen entre la mesa de producción, la 
mesa de redacción y la edición (MARTINI, 2006, p. 102). 

 

Toda equipe que trabalha na televisão tem consciência de que o trabalho de 

equipe é fundamental e que é através desse trabalho que o jornal consegue ir ao ar todos 
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os dias com notícias atualizadas. A pesquisadora destaca quanto ao trabalho das rotinas 

produtivas:   

 
La agenda y el ensamblado8 del conjunto de notas, imágenes, 
entrevistas, etc.., se decide en las reuniones de produccíon. Ésa es en 
realidad la tarea más ardua (la de todo el día, previa a la salida al aire) y 
se puede pensar que sería casi imposible observarla en su conjunto 
porque combina el trabajo de los móviles en la calle, las decisiones de 
produccíon y las ediciones del material seleccionado y preparado. 
(MARTINI, 2006, p. 103)   

  

Entretanto, alguns autores (MARTINI, 2006 e CURADO, 2002) defendem que o 

fato de a TV ser um meio que atinge as massas e de grande vinculação com o público, 

no Brasil, e em outros países, algumas vezes  as notícias tendem à espetácularização em 

detrimento da informação. Ou seja, alguns programas jornalísticos usam a informação 

como “espetáculo” para ganhar audiência ou deixam de lado a informação para 

apresentar apenas entretenimento.  

 
A importância da notícia é geralmente julgada de acordo com a sua 
abrangência, isto é, segundo o seu universo de pessoas às quais pode 
interessar. Esse é o critério mais utilizado em jornalismo de televisão 
que, dando ênfase ao aspecto da amplitude, pode tender a transformar a 
notícia em entretenimento ou em espetáculo (CURADO, 2002, p. 16). 

 

Martini (2006, p. 70) explica que o problema está em tratar a informação como 

um produto de mercado. Para a autora, os meios de comunicação sempre foram um 

negocio, o problema é quando o negócio sobressai mais que a informação de interesse 

público.  

Assim, pode-se concluir que as notícias nasceram de uma idéia de tornar público 

o que é de interesse de uma maioria e ao longo dos anos os jornalistas foram 

desenvolvendo técnicas para aprimorar sua busca por notícias. Nos dias de hoje, o difícil 

é introduzir práticas produtivas estáveis em fatos que podem variar muito e nem sempre 

se podem prever.  

 

 

 

                                                
8 Ensamblado significa montagem em português, segundo o Collins Dicionário.  



4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: do editor ao (interesse) público e 

vice-versa  

 
 

A realização desse estudo partiu de uma pesquisa teórica de conhecimento sobre 

a questão do interesse público como um importante critério de noticiabilidade na escolha 

da notícia. Daí, escolheu-se o programa Jornal do Almoço (RS) como objeto desta 

pesquisa. 

Na primeira etapa, portanto, pesquisou-se sobre a opinião pública, o interesse 

público, audiência, critérios de noticiabilidade e teorias do jornalismo. 

Obrigatoriamente, também, buscou-se dados históricos sobre o início da TV no Brasil, a 

fundação da RBS e do Jornal do Almoço como parte da programação da RBSTV, além 

de um levantamento descrito sobre a atual grade de programação da emissora. 

Partindo da teoria, iniciou-se uma pesquisa qualitativa dos programas através de 

algumas gravações feitas do JA9. Essas observações foram feitas como nível 

exploratório. Segundo Triviños (1987, p. 109) os estudos exploratórios permitem ao 

pesquisador aumentar sua experiência em torno de determinado problema. O 

pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade 

específica, buscando antecedentes, maior conhecimento para em seguida, planejar uma 

pesquisa descritiva ou de tipo experimental.  

Utilizou-se o método de análise de conteúdo, para verificar as diferentes 

temáticas ou categorias que complementam as edições. A proposta foi mapear as 

editorias que preponderam. Escolheu-se examinar apenas os blocos estaduais do Jornal 

do Almoço, que correspondem ao 3º e 4º bloco e possuem cerca de 15 min. de duração. 

Os dias gravados foram a partir do dia 09/09/2008 até dia 13/09/2008 e o dia 

09/10/2008, quando a pesquisadora esteve na redação do programa, em Porto Alegre, 

para realizar as entrevistas com os editores do JA.   

A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido 

dentro das ciências sociais empíricas. Minayo (2003, p. 74) enfatiza que a análise de 

conteúdo visa verificar hipóteses e ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo 

manifesto. “O que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou 

                                                
9 O Jornal do Almoço também é conhecido pela sigla JA.  
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simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a identificação do 

conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente)”. 

No entanto, Gaskell (2000, p. 201) alerta que a mistura de categorias deve ser 

evitada na análise de conteúdo, os códigos devem se originar de uma única dimensão, 

por exemplo, o valor “notícia de televisão” junto com um formato de notícia, iria violar 

o princípio de formato de notícia. Nesta via, as categorias partiram do próprio objeto, ou 

seja, foram identificadas através da observação dos programas gravados, sendo 

evidenciadas as seguintes: economia, geral, política, esporte e variedades.  

Na fase seguinte do trabalho, passou-se para a parte central da pesquisa, a 

entrevista com os editores do JA, e para isso, entrou-se em contato com a equipe do 

programa, para marcar as entrevistas. Desse modo, foi elaborado um roteiro de 

entrevista semi-estruturada, que pudesse servir de orientação no desenvolvimento do 

mesmo. Esse roteiro teve como base as teorias estudadas e as observações feitas do 

conteúdo do programa. 

Como foram feitas entrevistas semi-estruturadas, o processo foi se adaptando a 

cada entrevistado, sem seguir uma ordem rígida nas questões, permitindo selecionar as 

temáticas para aprofundamento e introduzir novas perguntas. Assim, foi possível manter 

a flexibilidade e garantir que todos os entrevistados respondessem aos mesmos 

questionamentos. Segundo Triviños (1987, p. 130-142), a entrevista semi-estruturada, 

em geral, é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferece amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo, à medida que recebem as 

respostas do informante.  

Como já se mencionou, as entrevistas foram realizadas no dia 09 de outubro de 

2008, na redação do Jornal do Almoço, da RBSTV de Porto Alegre, sendo que a 

pesquisadora foi recebida pelo editor-chefe, José Pedro Villalobos. Tanto a entrevista 

realizada com ele, quanto aos demais editores foram na sala de reunião de pauta, cada 

entrevista teve uma média de 15 min. E, quando concluídas encaminhou-se para a 

redação do jornal onde se observou de maneira simples suas rotinas de trabalho.  

Foi acompanhada a dinâmica da redação do programa, por meio da técnica de 

observação que, segundo Becker e Geer (apud GASKELL, 2000, p. 72), é a forma mais 

completa de informação sociológica. Como tal, ela fornece subsídios para complementar 
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outros métodos. Porém, os autores apresentam limitações no que dizem respeito à 

entrevista, as quais surgem do fato de que o entrevistador se apóia na informação do 

entrevistado no que se refere às ações que acorreram em outras circunstâncias de espaço 

e tempo.  

Após o fechamento das entrevistas, foram analisados os pontos de vista dos 

profissionais e relacionadas às respostas nas notícias observadas, suas visões sobre a 

audiência presumida, sobre o entendimento que os editores têm sobre o interesse público 

e de que forma o critério é determinante na seleção/edição do que vai ao ar diariamente 

no JA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 A RBS TV NO CONTEXTO NACIONAL 

  

A RBS faz parte da história da TV brasileira como uma das pioneiras na 

formação das redes de TV. E a televisão aterrissa no país através da TV Tupi, em 1950, 

que pertencia aos Diários de Emissoras Associados. Seu proprietário era Assis 

Chateaubriand10, dono de uma grande parte do mercado de comunicação brasileiro. Ele 

possuía 36 emissoras de rádio, 34 jornais e 18 canais de televisão. Após a inauguração 

da TV Tupi começaram a surgir outros canais: em 1951 foi inaugurada a TV Tupi do 

Rio de Janeiro e a Rádio Televisão Paulista; e em 1953 a TV Record, no Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 1 - Fachada da antiga TV Tupi, Rio de Janeiro 
 

No início, a programação da TV era improvisada e ao vivo, não havia uma 

linguagem própria e tudo que se produzia tinha como base o que era passado no rádio. 

Os canais apresentavam programas de teleteatro, balé e música clássica (ORTIZ, 1989 p. 

47). A televisão também não despertava muito interesse para as agências publicitárias 

devido ao pequeno número de aparelhos nas residências, pois seu preço era muito alto.  

                                                
10É possível encontrar a vida e a obra de Assis Chateaubriand, na obra homônima de Fernando Morais (1994) - 
Chatô, o Rei do Brasil. Também, existe o filme baseado no livro de Fernando Morais, porém esse filme ainda 
não foi lançado ao público, pois existe uma suspeita de que o diretor, Guilherme Fontes, tenha se envolvido em 
um grande escândalo de mau uso de verbas governamentais destinadas ao cinema e à cultura. O filme não foi 
concluído apesar de o produtor-diretor ter captado, desde 1996, recursos de leis de incentivo.  
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Porém, aos poucos a TV foi conquistando espaço e aperfeiçoando as técnicas. 

Segundo Capparelli (2004, p.67), em 1958, a televisão recebia apenas 8% das verbas 

publicitárias, dez anos depois, essa percentagem chegou a 42%. Aumentou o número de 

residências que possuíam televisores e, a programação dos canais mudou para poder 

atingir as diferentes classes sociais. E é nessa mesma época que o conceito de indústrias 

culturais se consolida na prática, trazendo ampliação no capital e apoio na produção dos 

aparelhos televisivos.  

 
Se, por exemplo, em 1964, o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública), que media a audiência no Brasil, indicava que 48% dos 
telespectadores tinham assistido a um determinado programa de música 
clássica, no fim da década os canais de televisão já buscavam 
programas menos elitistas (Mattos apud CAPPARELLI, 2004, p. 67). 

 

 

Figura 2 - Apresentação dos musicais no programa “Noite de Gala”, na TV Tupi, Rio de Janeiro 
 

Essa época, também é o início dos grandes musicais e shows que tem a Broadway 

como referência. A TV Globo inaugura em 1959 e, mais tarde, assina um contrato com o 

grupo Time-Life11 dos Estados Unidos. Em 1964, acontece o Golpe Militar e durante o 

período de ditadura (que foi de 1964 até 1983), os militares escolheram a televisão para 

a conquista da opinião pública. 

                                                
11 Em 1967, o proprietário Roberto Marinho assinou um contrato de colaboração entre a Globo e o grupo Time 
Life. O acordo parecia ir contra a lei brasileira, na medida em que dava a uma empresa estrangeira interesses em 
uma empresa nacional de comunicações, recebendo severas críticas, vindas principalmente do grupo Diários 
Associados. Já que o acordo dava vantagens da ordem de seis milhões de dólares, enquanto que a melhor 
emissora do grupo Tupi tinha sido montada com trezentos mil dólares. Foi o embrião para a criação da futura 
rede de televisão. No entanto, o acordo não foi considerado ilegal, pois previa apenas colaboração tecnológica e 
financeira, que, dada a polêmica, foi encerrado, e a dívida adimplida ao longo da década de 70. 
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Alguns anos depois, a Globo que já tinha se consolidado como um "moderno 

canal de televisão" rompeu o contrato com o grupo Time-Life e iniciou sua extensão em 

outras regiões do país. As primeiras emissoras afiliadas à Rede Globo foram a TV 

Triângulo (Rede Integração de Uberlandia), TV Gaúcha (RBS TV Porto Alegre), no ano 

de 1967, e a TV Anhanguera (Rede Anhanguera), em 1968. 

 

 

Figura 3 - Estúdio da TV Gaúcha, em 1960 
 

A história da RBS TV inicia, pois, em 1961, quando o Canal 12 foi concedido a 

Maurício Sirostky Sobrinho12 pelo presidente Juscelino Kubitschek, no final do seu 

governo. Sua inauguração foi em 20 de dezembro de 1962, como "TV Gaúcha" e foi a 

pioneira por não possuir ligação ao um grupo nacional. A programação da TV Gaúcha 

era transmitida de Porto Alegre, com programas ao vivo e notícias locais e seu slogan 

era: "A imagem do Rio Grande". Segundo Schirmer (2002, p. 40) não demorou muito 

para que esses programas fizessem sucesso, principalmente os de variedades, os 

musicais e os teleteatros.  

 
A TV tinha apenas 12 anos no Brasil quando a Gaúcha foi ao ar. O 
privilégio de ver TV era quase restrito aos telespectadores de Porto 
Alegre. Poucas famílias de classe média tinham na sala o tubo preto-e-
branco com enormes molduras de madeira (GRUPO RBS, 2007, p. 48). 

                                                
12A vida e obra de Maurício Sirostky Sobrinho estão detalhadas na biografia escrita por Moacyr Scliar (1991) - 
Maurício: a trajetória, o cenário histórico, a dimensão humana de um pioneiro da comunicação no Brasil.  
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Em 1965, a TV Gaúcha começou a anunciar novos programas, principalmente à 

noite, entre eles foi lançado o Jornal Feminino, que ia ao ar de segunda a sexta-feira, 

séries, filmes, seriados enlatados, e telenovelas, conforme a matéria da revista TV Sul 

(apud HINERASKY 2004, p. 31).  

Do período de 1967 até 1971, a TV Gaúcha repetia a programação da Excelsior, 

até transferir do seu convênio operacional para a Globo em 1971. A partir desse período, 

grande parte do que ia ao ar era do Rio de Janeiro, tirando os programas regionais. 

Depois de obter controle acionário, o grupo estendeu-se para o interior do Rio Grande 

do Sul fundando a TV Caxias do Sul e, logo após, comprou a TV Tuiuti de Pelotas.  

 
A TV Gaúcha ficou conhecida como "A Emissora da Comunidade" e 
manteve a estratégia de programação, segundo seus próprios 
profissionais, de valorização das questões locais e, também, de 
compromisso com a população (HINERASKY, 2004, p. 31).  

 

Em 1972, mesmo com o incêndio que destruiu parte das instalações da TV 

Gaúcha, em Porto Alegre, Sirotisky não se abalou e compra a TV Imembuí de Santa 

Maria, que mudou para TV Santa Maria e continuou sua expansão com emissoras nos 

principais pólos econômicos do estado (TV Erechim, TV Uruguaiana, TV Bagé, TV Rio 

Grande e TV Cruz Alta).  

Também, em 1972 aconteceu a primeira imagem colorida que foi em Caxias do 

Sul, na Festa da Uva. A TV difusora realizou o teste oficial de geração em cores via 

Embratel, e a TV Gaúcha participou do grupo de emissoras que transmitiram a 

programação especial. E em 1979, conquista Santa Catarina com a fundação da TV 

Catarinense, em Florianópolis, criando a Rede Brasil Sul (RBS).  

Até então, o brasileiro “coloria” as imagens de TV com uma tela de plástico 

colocada diante do tubo. A tela, com faixas de cores primárias, manchava as imagens em 

PeB.13 (Grupo RBS, 2007, p. 54) 

Conforme Dulce Cruz (apud HINERASKY 2004, p. 32), dois motivos 

contribuíram para a expansão da RBS no interior do RS. “Em primeiro lugar, na década 

de 70, o estado era uma das maiores rendas per capita e o terceiro mercado consumidor 

do país. Em segundo lugar, mesmo num momento de integração nacional - em que a 

Globo queria que o país tivesse uma só programação - os administradores da Rede 

                                                
13 Preto e branco 
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nacional perceberam que esta não podia ser a política em um estado de cultura tão 

diversificada e enraizada como os gaúchos”.  

 
O assessor da Central Globo de Afiliadas explica porque programação 
local e receita caminham juntas. "Quando uma emissora produz notícia 
local, ela cria empatia com a comunidade. E quando a comunidade 
começa a se ver na emissora, ela passa a ter interesse em anunciar 
naquela emissora. [...]. A Globo incentiva isso" (Scarduelli, apud 
HINERASKY, 2004, p. 34). 

  

Até o final dos anos 80, o grupo investiu em novos jornais diários e emissoras de 

televisão e rádio14 firmando sua programação regional. Os anos 90 é marcado por um 

período de incertezas no país, que enfrenta crise política e econômica. E, mesmo no 

meio dessas turbulências a RBS incorpora mais dos jornais, lançando: o Pioneiro, em 

Caxias do Sul e o jornal de Santa Catarina, em Blumenau e diversifica sua linha de 

trabalho para a TV por assinatura, lançando a TVCOM, a primeira TV comunitária do 

país e, também, estréia projetos de mídia online, lançando o ZAZ e o site ZH Digital15, 

além de se expandir para empresas de telecomunicações e serviços de informação. 

Atualmente, o Grupo RBS atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em 

algumas regiões do Paraná e, segundo informações do próprio site do grupo16, possui 

oito jornais, um portal de Internet clicRBS17, três emissoras locais de televisão, uma 

operação para o mercado rural, uma gravadora de CDs para bandas e músicos gaúchos e 

catarinenses, a Orbeat Music, uma empresa logística, a viaLOG e uma empresa de 

marketing, a Direkt. Além disso, possui 18 emissoras de televisão afiliadas à Rede 

Globo, 25 emissoras de rádio (FM E AM) e mais quatro novas em implantação. Dessa 

forma, torna-se a maior rede regional da América Latina.  

A RBS também tem iniciativas nas áreas social, educativa e cultural, através da 

criação de projetos, campanhas e apoios a entidades. Em 1987 criou a Fundação RBS, 

uma organização sem fins lucrativos que após o falecimento de Sirotsky, passou a se 

chamar Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMS). Além disso, o grupo promove 

campanhas institucionais ou de iniciativas filantrópicas e as divulga nos intervalos 
                                                
14A formação da rede de rádio FM da RBS iniciou em 1973. A Rádio Atlântida FM no RS, por sua vez, foi 
lançada em 1976 e em Florianópolis, em1981. Só em 1982 a Rádio Farroupilha é adquirida pelo grupo. 
15  Integrado no portal clicRBS.   
16 www.gruporbs.com.br 
17 O clicRBS é um portal de internet do Grupo RBS que oferece conteúdo online para os estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. Integram o clicRBS os sites dos veículos de mídia impressa e eletrônica do Grupo RBS 
e canais próprios de notícias e serviços. 
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comerciais das emissoras e nos outros veículos da Rede, conforme Hinerasky (2004, 

p.28) há campanhas de conscientização que incentivam os telespectadores a terem 

determinados comportamentos, outras divulgam teatro e algumas têm o objetivo de 

apoiar causas sociais como: "Use a cabeça, dirija pela vida" (contra violência no 

trânsito), "O Amor é a Melhor Herança. Cuide das Crianças" (2003/2004), "Duplicação 

da BR-101. Esta idéia não pode morrer" (2003/2004) etc. Estas iniciativas são formas de 

a empresa complementar sua filosofia de envolvimento comunitário e fortalecer sua 

imagem.  

E considerando a afiliação com a Rede Globo, atualmente, a grade de 

programação da RBS TV se encontra distribuída da seguinte maneira: 

Segundas a sextas-feiras 
05:05 Telecurso 2000 
06:05 Globo Rural 
06:30 Bom Dia Rio Grande  
07:15 Bom Dia Brasil 
08:05 Mais Você  
09:30 TV Globinho 
11:30 OS Simpsons  
12:00 Jornal do Almoço  
12:45 Globo Esporte 
13:15 Jornal Hoje 
13:45 Vídeo Show  
14:30 Vale a Pena Ver de Novo 
15:55 Sessão da Tarde 
17:50 Malhação 
18:25 Novela das 18h 
19:10 RBS Notícias  
19:30 Novela das 19h 
20:30 Jornal Nacional 
21:10 Novela das 20h 
22:10 Tela Quente (segunda-feira), Casseta 
& Planeta, Urgente (terça-feira), Algum 
campeonato de futebol nacional ou 
mundial(quarta-feira), A Grande Família 
(quinta-feira), Globo Repórter (sexta-feira) 
22:45 Toma Lá, Dá Cá (terça-feira), Casos 
e Acasos (quinta-feira) Ó Pai, Ó (sexta-
feira)  
23:40 Profissão Repórter (terça-feira)  
00:20 Jornal da Globo 
00:55 Programa do Jô 
01:55 Intercine 
03:45 Corujão 

Sábados 
06:10 Globo Educação 
06:25 Globo Ciência  
06:50 Globo Ecologia 
07:15 Globo 
Universidade 
07:40 Ação 
08:05 TV Globinho 
10:05 Hannah Montana 
10:35 TV Xuxa 
12:00 Jornal do Almoço 
12:45 Globo Esporte  
13:15 Jornal Hoje 
13:45 Estrelas 
14:35 Caldeirão do Huck  
16:35 Sessão de Sábado 
18:25: Novela das 18h 
19:15 RBS Notícias 
19:35 Novela das 19h 
20:30 Jornal Nacional 
21:10 Novela das 20h 
22:10 Zorra total  
23:15 Supercine  
00:45 Altas Horas 
02:45 Uma Família da 
Pesada 
03:10 Sessão de Gala  
 
 
 

Domingos 
06:00 Campo e 
Lavoura  
07:00 Galpão 
Crioulo  
07:30 Pequenas 
Empresas  
08:05 Globo Rural 
09:00 Auto Esporte 
09:20 Esporte 
Espetacular  
12:25 Turma do Didi 
13:00 Temperatura 
Máxima 
14:55 Domingão do 
Faustão 
16:45Algum 
Campeonato de 
Futebol Nacional ou 
Mundial  
19:00 Domingão do 
Faustão 
20:45 Fantástico 
23:10 Faça Sua 
História  
23:45 Domingo 
Maior  
03:20 Corujão  
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Este capítulo foi uma breve introdução histórica do início da TV no Brasil e do 

surgimento da RBS, para falar-se de um programa específico da emissora, o Jornal do 

Almoço, que é o objeto de estudo dessa pesquisa.  



6 JORNAL DO ALMOÇO 

 

O Jornal do almoço é um programa produzido pela emissora RBS TV, desde 1972, 

quando ainda não havia na programação nacional da Rede Globo espaço para telejornais 

locais ao meio dia. Para colocar o programa no ar, a TV Gaúcha interrompia a 

programação da Globo, que tinha duração de duas horas. Segundo Scarduelli (apud 

Hinerasky 2004, p. 34), o Jornal do Almoço foi um diferenciador da RBS, porque ela 

apostou no intervalo do meio-dia como horário nobre, pois no interior do Brasil, a maioria 

das pessoas ainda volta para casa na hora do almoço. E, geralmente, ligam a televisão para 

saber das novidades. 

No Rio Grande do Sul18 as emissoras da RBS TV do estado produzem blocos locais 

que são transmitidos em suas regiões de cobertura. O jornal vai ao ar de segunda a sábado 

e é apresentado por Cristina Ranzolin, desde 1996, e por Rosane Marchetti, desde 2000, 

como âncoras. O JA conta ainda com os comentários de Ana Amélia Lemos (direto de 

Brasília), Lasier Martins e Paulo Sant'Ana. É conhecido pelo seu jeito informal e 

descontraído de apresentação das notícias estaduais, de variedades, agenda cultural e 

entrevistas. Segundo o editor-chefe, José Pedro Villalobos19, o Jornal do Almoço tem o 

formato de revista eletrônica e por isso possui a característica de informalidade ao 

apresentar as notícias e nos comentários das apresentadoras.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Editor-chefe do JA, na redação do programa, em Porto Alegre 

 

                                                
18Em Santa Catarina, a RBSTV Chapecó é a única que leva ao ar o Jornal do Almoço totalmente local, as demais 
emissoras produzem três blocos locais e o resto é gerado em Florianópolis. 
19 A partir de agora, todas as citações do editor-chefe, José Pedro Vilallobos foram feitas em entrevista 
concedida a pesquisadora, no dia 09/10/2008 
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Figura 5 - As apresentadoras Cristina Ranzolin e Rosane Marchetti, no estúdio do JA 

 

 

O formato revista eletrônica é dado para programas que conseguem conciliar a 

informação com o entretenimento. Segundo Aronchi (2004, p.130), a formação do 

gênero revista é muito parecida com a dos programas de jornalismo e variedades, tendo 

como diferencial a postura mais comprometida com a categoria informativa do que com 

a de entretenimento. Nesse caso, a diferença entre um telejornal e um programa revista 

eletrônica está na maneira como os apresentadores expõem as notícias, nas entrevistas, 

reportagens, quadros interativos, entre outras atrações que garantem a multiplicidade de 

assuntos e informações.  

 
A gente encara o JA como um programa, e em um programa têm espaço 
para musical, tem espaço pra entrevista ao vivo e espaço pra discutir 
comportamento. Isto jamais vai ser visto no RBS Notícias, por exemplo 
(Editor-Chefe do JA). 

 

Como já se destacou, o Jornal do Almoço tem como característica abranger tanto 

pautas factuais, quanto pautas de variedades como cultura, moda e comportamento. E 

isso, para o editor-chefe, é o diferencial do JA em relação aos outros jornais do estado.  
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O que diferencia o JA de um jornal comum, seria algo mais subjetivo, 
são pautas que "alimentam" a conversa do dia a dia das pessoas, aquelas 
pautas sobre comportamento, por exemplo, quando alguém descobre 
que está aumentando a venda de pacotes de férias pro exterior ou a 
moda das sandálias de verão. E isso é assunto pra gente, não é uma 
notícia clássica, mas é um assunto que nos interessa. (Editor-Chefe do 
JA).  

 

Entretanto, para o editor-chefe, José Pedro Villalobos, o Jornal do Almoço já foi 

muito mais informal do que ele é hoje em dia e, ultimamente, caminha pra uma linha 

mais próxima do telejornal, mostrando muito mais matérias e tendo menos “conversa”. 

Ou seja, há menos entretenimento e comentários dos apresentadores; seguindo a 

proposta de um telejornal tradicional.  

Em relação aos comentários feitos pelas “âncoras”, eles normalmente surgem na 

hora; a equipe do programa se refere a eles como “os cacos” do final da matéria, mas 

existem casos em que as apresentadoras recebem uma orientação pelo ponto. O editor-

chefe explica que todo o jornal enfrenta uma equação de tempo X conteúdo, então se 

sobra tempo dá pra fazer algum comentário sobre o conteúdo, se não sobra tempo é 

vinculada outra matéria em seguida.  

Observa-se aqui que as dinâmicas de seleção são subordinadas ao cotidiano; na 

TV essa equação de tempo X conteúdo é ainda mais acirrada do que nos outros meios de 

comunicação, pois os programas têm um tempo determinado para apresentar seu roteiro, 

e para que esse tempo seja bem aproveitado é preciso escolher o que for de prioridade 

naquele momento. 

 
Mas, por exemplo, no caso que tivemos esses tempos, do menino onde 
os pais estavam fazendo um apelo pra achar um doador compatível de 
medula, porque o filho está com leucemia. A gente dá a notícia, e claro, 
as pessoas se emocionam, nesse caso não dá para simplesmente voltar 
na matéria sem fazer um comentário. Então, existem casos que elas já 
sabem que podem fazer comentários, e mesmo durante o programa eu 
entro no ponto pra dizer se vale ou não um caco (Editor-chefe JA). 

 

Esses comentários servem, também, para aproximar o público do JA. A editora e 

apresentadora Cristina Ranzolin20 esclarece que a linguagem informal aproxima o 

público, porque mostra a idéia de que o apresentador está conversando com o 

telespectador e não somente veiculando a notícia.  
                                                
20 A partir de agora as citações da apresentadora e editora, Cristina Ranzolin foram concedida a 
pesquisadora em entrevista no dia 09/10/2008. 
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Já os comentários de Lasier Martins e Paulo Sant' Ana21, normalmente, são sobre 

o assunto de mais impacto do dia, na opinião deles. O editor-chefe explica que tanto o 

Lasier, quanto o Paulo Sant' Ana, também, têm total liberdade sobre os comentários 

deles, porém o Lasier Martins costuma conversar e/ou combinar antes sobre o assunto 

que vai ser abordado. 

 
Existe situações, em que a gente pede pra eles não tocarem no assunto 
ou pra ter cuidado sobre algumas coisas, como por exemplo, situações 
mal esclarecidas, situações que estão em processo de investigação da 
polícia ou do Ministério Público, nessas situações a gente tenta ter o 
cuidado de não julgar ninguém (Editor-chefe JA). 

 

Sendo assim, verifica-se a seguir como se dá o processo de seleção das notícias 

para os editores do JA e como o interesse público é visto por eles.  

 

6.1 A SELEÇÃO DAS NOTÍCIAS DESDE O PONTO DE VISTA DOS EDITORES 

  

A primeira fase da seleção das notícias se dá na reunião de pauta, que acontece 

todos os dias, depois que o JA vai ao ar22. Nessa reunião, a equipe do jornal discute, 

analisa e decide se os assuntos sugeridos são de interesse para o Jornal do Almoço, 

conforme o perfil editorial. 

 
As notícias são pensadas junto com a equipe do JA, a gente sugere 
algumas pautas, ouve a sugestões dos colegas, e decidimos em conjunto 
o que vai ir ao ar (Editora do JA, Anelise Silveira, em entrevista 
concedida a pesquisadora, dia 09/10/200823). 

 

A seleção das notícias é feita de duas formas: como é um programa tele- 

jornalístico de abrangência estadual, num horário “nobre”, como já se destacou, a 

                                                
21 O Paulo Sant’Anna está no Jornal do Almoço, desde 1972, quando o jornal começou, ele é o comentarista 
mais antigo, e por isso, ele pode improvisar o seu comentário e comentar sobre o que ele quiser. (José 
Pedro, editor-chefe JA, entrevista concedida a pesquisadora, dia 09/10/2008. 
22 Embora fosse o objetivo da pesquisa fazer uma observação extensa das rotinas produtivas do JA e 
participar da reunião de pauta, foi cedida à pesquisadora apenas um dia de visita à redação do jornal. Dessa 
forma, as rotinas produtivas foram observadas de forma que não interferissem no trabalho da equipe do 
programa. 
23  A partir de agora todas as citações da editora do JA, Anelise Silveira, foram concedidas em entrevista 
realizada com a pesquisadora, no dia 09/10/2008 
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preferência é por notícias factuais, que podem ser a ocorrência de um determinado 

crime, acidentes ou notícias na área de economia, política, saúde e esporte.  

A editora e apresentadora Cristina Ranzolin, explica que o telejornal procura 

trazer notícias que possam influenciar no dia-a-dia do seu público. Isto, porque o jornal 

vai ao ar num horário onde as pessoas geralmente estão em casa, com a família, “essas 

pessoas almoçam com a gente” e por isso, a procura por notícias que acrescentem a 

discussão do dia a dia dessas pessoas. Os profissionais que trabalham no programa 

precisam ter uma visão super ampla do que está acontecendo no mundo, “mas sempre 

deixando o pé na nossa realidade”, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, 

destaca o editor-chefe.  

Além disso, o Jornal do Almoço veicula o que se denomina no jargão jornalístico 

de pautas 500, ou seja, pautas solicitadas pelo Departamento Comercial, neste caso, 

sobre algo que está relacionado à RBS ou a Globo. Leandro Marshall (2002), no artigo 

Jornalismo Transgênico24, explica que é normal a influência do departamento comercial, 

do departamento de publicidade ou da própria diretoria geral da empresa jornalística na 

linha editorial, determinando a produção de notícias específicas, que atendam aos 

interesses da organização. As "pautas 500", já fazem parte do cotidiano das redações 

jornalísticas na imprensa de massa do mundo ocidental e oriental. 

 
A pauta 500 acaba se transformando em notícia híbrida, exposta em 
meio ao espaço editorial da empresa jornalística. Apenas as "partes" 
interessadas percebem a "maquinação" por trás da informação. O leitor 
comum, leigo nos meandros do processo, absorve a informação sem 
desconfiança (MARSHALL, 2008). 

 

As emissoras do interior do Estado, também, são fontes de matérias para o JA. E 

tudo isso entra na discussão que é feita diariamente na reunião de pauta. 

 
Além do material produzido em Porto Alegre, a gente tem muito 
material que vem do interior do estado, e com isso, a gente prioriza o 
assunto pela quantidade de pessoas que ele vai atingir, a abrangência, 
ou claro, se for um assunto novo, inusitado (Editora JA Cristiane 
Pastorini).  

 

                                                
24 O artigo foi escrito em 27/02/2002, no site Observatório da Imprensa, 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/da270220024.htm 



36 

Entre os critérios de noticiabilidade contemplados, pelos profissionais, no dia-a-

dia, todos os editores do JA entrevistados (ao todo quatro) falaram dos critérios básicos 

do jornalismo (estudados por WOLF, 1994; VIZEU 2000; TRAQUINA, 2004; 

MARTINI, 2004): o factual, o novo, o inusitado, o impacto e principalmente ao critério 

da abrangência. Para os jornalistas da emissora, a notícia depende muito do número de 

pessoas que ela pode atingir e o impacto que essa notícia pode causar na vida das 

pessoas. A este respeito, Cristina Ranzolin, acrescenta que pelo horário que o JA vai ao 

ar, é preciso ter cuidado sobre o que vai ser mostrado.  

 
A gente procura não dar algo muito violento, jamais vai ter uma cena 
violenta, mas a gente fala de tudo, principalmente economia domestica 
saúde e esporte (Editora e apresentadora Cristina Ranzolin em 
entrevista concedida à pesquisadora, dia 01/10/2008). 

 

E então, chega-se ao ponto chave dessa pesquisa, pois conforme os editores do 

programa, dentre esses critérios citados acima, a abrangência está completamente ligada 

ao Interesse Público. Para o editor chefe, inclusive, o interesse público é a abrangência e 

a importância que os fatos do dia têm na sociedade, ou seja, o número de pessoas e a 

forma como esses fatos podem atingi-las. E ainda, a editora Anelise Silveira complementa 

dizendo que “na hora de escolher as pautas, o interesse do telespectador é sempre a primeira 

questão, interesse público na verdade”.  

Por sua vez, o Interesse Público não é citado verbalmente como um critério de 

noticiabilidade, entre a maioria dos editores entrevistados; ele pode ser subentendido ou 

substituído pelo critério da abrangência. No entanto, a opinião dos editores corresponde 

ao Interesse Público (MARTINI, 2004), no qual a informação para conseguir êxito 

precisa tratar do cotidiano das pessoas, fazer parte da sociedade onde vivem e atingir um 

grande número de pessoas. Além do mais, segundo Curado (2002) a abrangência é o 

critério mais utilizado em jornalismo de televisão, a notícia é julgada conforme o 

universo de pessoas que pode interessar. Ou seja, o interesse público e a abrangência se 

complementam na prática jornalística, ambos têm como critério atingir as pessoas, pois 

o critério da abrangência é atingir o número máximo de pessoas, e o critério do interesse 

público, além de atingir o número máximo de pessoas, é mostrar as notícias que fazem 

parte do dia-a-dia dessas pessoas.  
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Isso foi possível constatar através das editorias evidenciadas nos programas 

gravados25, entre elas: geral, economia, política, saúde, esporte e variedades, entre as 

quais preponderaram: geral, economia, política e variedades. Verifica-se que dentro da 

editoria de geral o factual é realmente um critério importante, por exemplo, na edição do 

dia 11/09/2008, na qual o Jornal do Almoço adaptou suas notícias em função do grande 

temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, naquela noite. A maior parte das matérias foi 

sobre as pessoas que ficaram desabrigadas, sobre os municípios que decretaram situação 

de emergência e a devastação que o temporal causou. Segundo, Bistane (2005, p.   42), 

temporais comuns, normalmente, são notícias apenas nos jornais locais, entretanto, 

ganham dimensão nacional quando provocam tragédias ou produzem imagens 

dramáticas. Foi o que aconteceu na ocasião, a notícia repercutiu extra-Jornal do Almoço. 

O interesse público extrapola o estado.  

Ainda, na editoria de geral, nos dias analisados ela apareceu em, pelo menos, uma 

matéria ou nos comentários dos comentaristas. Em algumas notícias a editoria de geral 

está ligada a outras editorias, como no comentário feito por Ana Amélia Lemos sobre o 

acordo entre o Brasil e a Argentina, para construir a usina Garabí, no dia 09/09/2008. 

Pois, nesse comentário pode-se ver presentes as editorias de geral, economia e política.  

Na editoria de economia observa-se que os assuntos noticiados estão bastante 

ligados à economia popular, normalmente são feitas matérias que dão dicas de como 

economizar ou sugestões de onde fazer pequenas aplicações, como por exemplo, no dia 

09/10/2008 quando foi feita uma matéria sobre o que dar de presente no dia das crianças. 

Foram mostrados os preços dos brinquedos e sugestões sobre onde comprar e o que 

comprar.   

 
A gente faz muita pauta que é sugerida e pedida pelo telespectador, às 
pessoas interagem muito com o Jornal do Almoço e isso acaba ajudando 
na hora de definir as pautas. A gente sabe, por exemplo, que pautas 
culturais ou de economia popular tem muito interesse do público. 
(Editora do JA, Cristiane Pastorini, em entrevista concedida a 
pesquisadora, dia 09/10/200826)  

 

                                                
25 Os dias gravados foram a partir do dia 09/09/2008 até dia 13/09/2008 e o dia 09/10/2008, quando 
realizadas as entrevistas.  
26 A partir de agora, todas as citações da editora do JA, Cristiane Pastorini, foram concedidas em entrevista 
a pesquisadora, no dia 09/10/2008.  
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Ainda sobre as pautas de economia percebe-se que muitas delas, possuem o 

caráter de impacto, como as notícias de fraudes ou infração contra o dinheiro público. 

Por exemplo, a matéria sobre a operação feita pelo Ministério Público contra fraudes na 

Lei de Incentivo a Cultura, apresentada no dia 12/09/2008, ou ainda a matéria sobre o 

depoimento do técnico do grêmio, Celso Roti, acusado de esquema de lavagem de 

dinheiro para fora do país (Operação Ouro Verde), mostrada no dia 09/09/2008.  

Observando as edições gravadas, comprova-se que a editoria de economia é entre 

as editorias que preponderam, a mais importante para os profissionais do JA. Pois, é a 

editoria que mais aparece nas matérias dos programas gravadas, por exemplo, nos dias 

09/09/2008 e 10/09/2008, são apresentadas três matérias de economia em cada edição e, 

nos dias 12/09/2008 e 09/10/2008 a editoria de economia aparece duas vezes, nas 

respectivas edições. E ainda, a maior parte dos comentários de Ana Amélia Lemos e 

Lasier Martins são sobre economia: no dia 10/09/2008, Ana Amélia Lemos abre o 

programa comentando sobre a medida provisória de renegociação das dividas agrícolas 

do estado e nesse mesmo dia, Lasier Martins comenta sobre a suspeita de lavagem de 

dinheiro, de Celso Roti, o comentarista afirma especificamente que o caso é de interesse 

público porque pode ter ocorrido infração contra o sistema financeiro.  

A editoria de variedades também possui espaço diferenciado no Jornal do 

Almoço, pois ela apareceu em todos os programas gravados. Nos dias 12/09/2008 e 

09/10/2008 as pautas de variedades aparecem respectivamente duas e três vezes. Dentro 

dessa editoria existem as pautas que predominam, como: comportamento, cultura e 

moda. Essas pautas, normalmente, trazem dicas, sugestões e informações sobre alguma 

banda, peça de teatro que vai estrear, ou então dicas de roupas/acessórios e saúde. E isso 

vai ao encontro do que a editora do JA, Anelise Silveira comenta:  

 
Quando é uma pauta de cultura ou comportamento que é mais a minha 
área, a gente acaba tentando levar pra TV, dúvidas e informações do dia 
a dia, por exemplo, nessa época do ano as mulheres estão preocupadas 
com a estética e a gente procura responder algumas questões ou dar 
algumas dicas (Editora do JA, Anelise Silveira).  

 

Do mesmo modo, na editoria de variedades há os quadros interativos, como já se 

citou antes. Um exemplo é o quadro “Repórter Kzuca” que vai ao ar, normalmente, às 

sextas feiras; esse quadro traz questões que fazem parte do dia-a-dia dos jovens e 

adolescentes, como: namoros, paqueras, festas, sexo, estudos e comportamento.  
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Quando os programas foram gravados, era época de eleição para prefeito e 

vereador nos municípios do país. Isso justifica a quantidade de pautas de política, pois 

nos dias observados apareceram, pelo menos, uma pauta de política ou a série A Vez do 

Cidadão.  Segundo o editor-chefe, a Globo mandou para todas as suas empresas afiliadas 

a série “A vez do Cidadão”, o qual trazia matérias baseadas nas reclamações, sugestões e 

o cotidiano do cidadão brasileiro.  

Já as “pautas 500” que apareceram em mais duas notícias: no dia 11/09/2008 foi 

apresentada uma nota coberta 27sobre a 4º edição lançada pela Associação Gaúcha 

(AGES), do relatório social na Capital (o documento é um levantamento feito com as 

emissoras afiliadas para determinar quanto tempo comercial foi disponibilizado para 

projetos comunitários, assistenciais e ecológicos), e no dia 12/09/2008, foi apresentada a 

matéria sobre a divulgação do documentário Mistério Farroupilha, que tem entre os 

patrocinadores a RBS. Também revelam/indicam a distribuição/composição das pautas 

do programa no qual embora preponderem as noticias factuais e o interesse público, 

atende de uma estrutura organização mercadológica, todavia algumas delas, que servem 

apenas para divulgação, mas, também podem ser de interesse para o telespectador e não 

inviabilizam o critério interesse público e a função social do jornalismo.  

Em função de os programas também terem sido gravados próximo ao Dia do 

Gaúcho, há matérias sobre o acampamento Farroupilha, e em algumas delas, foram 

feitas ligações entre o acampamento Farroupilha com assuntos factuais, como por 

exemplo, a Lei Seca. No sábado, dia 13/09/2008, o Jornal do Almoço foi apresentado 

direto do acampamento, tendo muito mais característica de programa de entretenimento, 

do que jornalístico. No entanto, o programa deu algumas informações sobre os jogos de 

futebol que iriam acontecer no fim de semana e apresentou as pesquisas eleitorais 

realizadas, em algumas cidades, do estado, mostrando os números dos candidatos que 

estavam na frente.  

O British Broadcasting Corporation, conhecido como BBC (apud SOUZA, 2004, 

p. 38-39) argumenta que o entretenimento é necessário para toda e qualquer idéia de 

produção, sem exceções. Pois, todo programa deve entreter, senão não haverá audiência. 

E desse modo, ver-se-á como a idéia de audiência influencia na concepção de interesse 

público que os editores do Jornal do Almoço possuem.    

                                                
27 Nota cuja a cabeça é lida pelo apresentador e o texto seguinte é coberto com imagens. Esta nota pode ser 
gravada ou ao vivo. 
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6.2 A AUDIÊNCIA PARA OS EDITORES DO JA  

 

Outro aspecto que influência na concepção que os editores do Jornal do Almoço 

têm sobre o interesse público é a audiência, talvez um dos preponderantes. É a partir das 

pesquisas realizadas sobre audiência que os editores do jornal sabem quem é o seu 

telespectador, e isso ajuda na hora de escolher as notícias que vão ao ar. Assim, através 

das pesquisas qualitativas e quantitativas, os editores do JA afirmam que o seu público é 

bem variável e a maior parcela desse público tem nível socioeconômico baixo.  

 
O público do Jornal do Almoço é o mais amplo possível, as pesquisas 
que a gente tem de qualitativas e quantitativas de audiência, nos dão 
uma fatia maior na classe C, até porque a classe C é a maior classe no 
país e aumentou muito nos últimos anos, devido à instabilidade na 
economia, mas a gente tem fatias, na classe A, B, D e E, porém a classe 
C é a predominante (Editor Chefe do JA). 

 
  

Por sua vez, o horário em que o programa é apresentado também influencia no 

tipo de público que o JA possui. Trata-se de um público diversificado e heterogêneo, 

porque esse horário do meio dia é um horário de muita transição de pessoas nas casas. É 

o que relata a editora Cristina Ranzolin.   

 
Quando eu entrei, o programa começava a partir das onze meia da 
manhã e ia até a uma hora da tarde e esse  é um horário que atinge os 
jovens, as crianças , donas de casa e ainda o pessoal que está chegando 
em casa (Editora e apresentadora, Cristina Ranzolin). 

 
 
Isso faz parte do comportamento das pessoas, segundo Luciana Bistane (2005, p. 

44), as pesquisas indicam que aposentados e donas de casa ficam a maior parte do tempo 

em casa. E também que a maioria dos adolescentes, mesmo os que trabalham, costumam 

almoçar com a família. Sendo assim, mães, filhos, avós são uma parte significante da 

audiência dos telejornais que vão ao ar ao meio-dia a duas da tarde, o que justifica 

reportagens sobre comportamento dos jovens, quadros fixos sobre bandas musicais, 

novas tribos, matérias sobre economia doméstica, saúde e aposentadoria  

Como se destacou no capítulo Interesse Público e Audiência Presumida, a TV 

necessita muito das aferições de audiência pra saber quem é o seu telespectador. Ainda 

assim, através das ligações, e-mails e abordagens nas ruas os editores percebem que o 
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telejornal conquista muito o público feminino, donas de casa e famílias que se reúnem 

no horário do almoço.  

Para os editores do JA, é muito importante ter uma forte ligação com o seu 

público e para isso, o contato da equipe com os telespectadores é de livre acesso. 

Segundo eles, qualquer pessoa pode ligar para redação do jornal e falar com editores e 

repórteres ou mandar e-mail para dar sugestões de pautas, solicitar informações e fazer 

reclamações. É importante ouvir o que as pessoas acham do jornal, é preciso estar 

sempre aberto e tentar buscar algo novo, coloca a editora do JA, Cristiane Pastorini.  

Outra característica de aproximação com o público que o JA possui é a escolha 

por pautas que possam mexer com o sentimento do telespectador. Os profissionais que 

trabalham no Jornal do Almoço procuram essas pautas para fortificar os laços e 

aproximar o público do telejornal. Para o editor-chefe, o JA tem que ter emoção, não 

pode ser um jornal frio, ele precisa criar uma identificação com o público.  

 
Se for comparar a matéria da cadelinha do interior de Erechim, que 
adotou seis gatinhos vai ver que essa não é uma pauta de interesse 
público, mas entra naquele percentual de matéria que emociona que 
deixa o jornal mais leve (Editor-Chefe do JA). 

 

Essas pautas foram confirmadas na análise dos programas gravados, por exemplo, 

no dia 12/09, um dia depois que aconteceu o grande temporal no estado e deixou várias 

pessoas desabrigadas, como já se falou. Foi ao ar uma matéria sobre a solidariedade de 

algumas pessoas com as vítimas dos estragos causados pelo tornado. Luciane Bistane 

(2005, p. 41) explica que tais fatos pitorescos, inusitados, além de aliviar a carga dos 

noticiários, despertam a curiosidade e atraem audiência.  Dessa forma, constata-se que o 

Jornal do Almoço depende muito do “fator audiência” para conhecer e manter o seu 

público. E para isso, a equipe do jornal, está sempre buscando novas estratégias para 

conquistar esse público. Conseqüentemente, a maioria das matérias selecionadas procura 

corresponder ao interesse público.  

Além do mais, foi possível perceber durante as observações do programas que 

mesmo tendo notícias variadas, o Jornal do Almoço traz muitas pautas detalhadas, como 

as pautas “500” e “sentimentais”. E ainda, o JA procura manter a mesma estrutura e 

mesmo tópicos regularmente, como a previsão do tempo, os comentários do Lasier 
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Martins e Paulo Santanna e quase o mesmo tempo de duração dos blocos, estabelecendo 

contrato de leitura com o telespectador.  

Como observação geral, percebemos que o JA procura abranger através das pautas o seu 

público telespectador de forma ampla, conforme o perfil socioeconômico e cultural, o que 

justifica ter sempre pautas de economia, muitas vezes, voltadas para a classe média. Além 

disso, as pautas de variedades estão sempre presentes, por serem um dos diferenciais do 

programa, assim como a presença dos comentaristas e logicamente, as pautas que contam 

histórias que possam mexer com os sentimentos das pessoas. Onde o editor-chefe fala que 

“existem boas e más histórias; existem histórias bem ou mal contadas. Nosso objetivo é 

sempre ter as melhores histórias e contá-las da melhor forma possível. A emoção fica por 

conta de quem assiste”. E essas são as estratégias da equipe do Jornal do Almoço, para manter 

e conquistar o telespectador que vai ao encontro com a lógica do telejornalismo: informação, 

imagem e emoção. E é buscando atingir o seu público que a equipe do jornal apresenta pautas 

que podem ser de interesse público.   

 

 



7 CONCLUSÕES  

 

Essa pesquisa buscou compreender a respeito do interesse público nas notícias 

dos blocos estaduais do Jornal do Almoço, RS, tendo como objetivo geral verificar de 

que forma o interesse público é determinante como critério de noticiabilidade para os 

editores do JA. Como já se destacou, foi necessário estudar o interesse público, como 

surgiu a opinião pública e a diferença entre a opinião pública e opinião do público. Logo 

em seguida, explica-se como acontece o processo de formação da notícia na TV, quais 

são os critérios utilizados, como a audiência influencia na escolha da notícia e descreve-

se o percurso do grupo RBS até os dias de hoje.  

O interesse público é um assunto bastante comentado entre os jornalistas, porém 

quando iniciada a pesquisa teórica desse trabalho, percebe-se que o interesse público, 

assim como a opinião pública não são estudados profundamente na Comunicação, 

especificamente. Nessa perspectiva, considera-se que esse trabalho abre, mesmo de 

forma sucinta, uma oportunidade de entender o conceito, pois foi através dos estudos 

realizados que se descobriu que o interesse público é um critério de noticiabilidade. 

Partindo desse viés, descobriu-se como esse critério interfere/participa no 

cotidiano dos profissionais do Jornal do almoço, através das entrevistas feita com os 

mesmos. Constata-se que para a maioria dos editores do programa, o interesse público 

está ligado com o critério da abrangência, onde a prioridade na notícia é o numero de 

pessoas que ela pode atingir e de que forma ela vai atingir essas pessoas, levando em 

conta que a notícia precisa fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Além disso, para os 

editores, a notícia também precisa incluir os critérios básicos, como: a novidade, o 

factual, o inusitado e a relevância.  

Outro fator relevante na hora de selecionar a notícia é a audiência, uma vez que, a 

equipe do JA leva muito em conta pesquisas quantitativas e qualitativas da audiência. 

Para os editores entrevistados, é através delas que eles conhecem o seu público e, 

segundo o editor-chefe, nas pesquisas feitas atualmente, comprovaram-se que o maior 

público do Jornal do Almoço é a classe C. Dessa forma, os jornalistas do programa 

procuram produzir e selecionar matérias que possam interessar a classe C.  

Na pesquisa exploratória feita das edições gravadas do JA, percebeu-se que 

existem as editorias que preponderam, como geral, economia, política e variedades.        
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Dentro dessas editorias economia doméstica, comportamento e eleições, foram as 

temáticas de destaque. Em relação à editoria de política é preciso levar em conta que era 

época de eleição para prefeito e vereador, nos municípios do país, por isso tal 

constatação pode ser um panorama temático geral, grosso modo, o que os profissionais 

do programa consideram de interesse para o telespectador.  

De acordo com o editor-chefe, o Jornal do Almoço é um programa jornalístico, de 

formato revista eletrônica, o que pode justificar o porquê a editoria de variedades ser 

predominante, pois a revista eletrônica tem como objetivo conciliar informação com 

entretenimento. Em relação à editoria de economia, pode-se perceber que para a equipe 

do JA é interessante para o seu telespectador saber sobre o que está acontecendo com o 

dinheiro público do estado ou sobre economia doméstica, já que a maior parte do seu 

público, como se falou antes, é classe C. E essa é a classe que mais oscila de acordo com 

a economia do estado e país. Nesse sentido também se guiam o caráter do interesse 

público, pois para a equipe essas pautas podem ser consideradas de interesse público por 

tratarem de assuntos do dia-a-dia do telespectador.  

O Jornal do Almoço é conhecido pelo seu jeito informal de apresentar a notícia, 

com os comentários das âncoras e a presença dos comentaristas e isso é uma forma de 

inovar na maneira de vincular a notícia, com o objetivo de chamar a atenção do público, 

ou nas matérias que contam histórias que tentam/buscam mexer com os sentimentos do 

público. E isso nada mais é que uma estratégia para criar e manter um vínculo com o 

telespectador. 

Desse modo, é possível constatar que mesmo os jornalistas não nomeando o interesse 

público como um critério de noticiabilidade, eles o contemplam através dos critérios, já 

citados anteriormente, como: a abrangência, o novo, o factual, o impactante e a relevância, no 

intuito de atingir os telespectadores.  

Assim, conclui-se que mesmo os jornalistas não se referindo diretamente o interesse 

público como um critério de noticiabilidade, ele está inserido nos outros critérios, pois o 

jornalista tem como objetivo buscar as notícias que vão atingir o público, ou seja, podemos 

considerar o interesse público um critério de noticiabilidade que na prática fica subentendido 

nos outros critérios. Ou, também, pode-se pensar que o interesse público é visto muito mais 

como um valor-notícia do que como um critério de noticiabilidade, o que não invalida sua 

importância. Por fim, interesse público é um assunto que nem todos os profissionais aprendem 

na faculdade, mas acabam interiorizando no exercício das rotinas produtivas.   
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