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RESUMO 

 

Ao enquadrar o Jornal do Almoço (JA) na hibridização que as categorias televisivas vêm 

sofrendo, o objetivo da pesquisa é identificar as estratégias que o programa utiliza para 

aproximar-se do telespectador, analisando as marcas deixadas pelo programa nesse sentido. 

Programas como o JA – objeto deste estudo – eram vistos como pertencentes ao gênero 

telejornal, categoria de informação, hoje alguns autores já classificam esses programas em 

uma nova categoria denominada Infotenimento (informação unida ao entretenimento). A 

pesquisa procura verificar o contrato de leitura proposto pelo programa; analisar as marcas 

de interatividade entre o programa e seus receptores, identificar as categorias de 

participação dos telespectadores no conteúdo veículo; verificar os traços gerais da 

linguagem corporal dos apresentadores e repórteres; e, na análise de todos esses fatores, a 

pesquisa busca delinear o novo formato híbrido do programa. O trabalho foi dividido em 

três capítulos. Em um primeiro momento discorre o embasamento teórico, buscando 

conceitos para comunicação como encontro, contrato de leitura, entretenimento, interação e 

por fim a união das duas categorias, infotenimento. Na segunda parte encontram-se os 

métodos aplicados: análise de conteúdo e modos de endereçamento e por fim, a análise do 

corpus.  Ao total, são seis edições analisadas no período de julho a agosto de 2011. Foram 

criadas três categorias para que fosse possível identificar as estratégias: formatos do 

conteúdo veiculado; forma de apresentação; marcas de interatividade dentro do programa. 

Através da análise conclui-se que o Jornal do Almoço aproxima-se do público usando 

estratégias enunciativas, elementos semióticos, expressão corporal, interação entre 

apresentadores e com o telespectador propondo assim, que o contexto audiovisual torne-se 

mais dinâmico e atrativo. As estratégias condicionam que o telespectador participe e insira-

se no programa, trazendo marcas de informalidade e de entretenimento. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com a hibridização das categorias televisivas, surge um novo formato 

telejornalístico. A união da informação com o entretenimento constitui uma nova categoria 

que alguns autores já classificam como infotenimento. O embaralhamento dos gêneros 

telejornal e revista eletrônica, citado por Gomes (2006), baseiam este estudo, que tem como 

finalidade verificar as estratégias usadas pelo programa analisado para aproximar-se do 

publico e, assim, identificar as marcas geradas. A motivação foi devido à identificação de 

um novo um novo contrato de leitura, da informalidade e da interação na linguagem 

audiovisual. 

O objeto de estudo é o Jornal do Almoço (JA), programa mais antigo apresentado na 

RBS TV
1
 veiculado pela Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS)

2
, empresa pioneira em 

modelo regional de televisão no Brasil e a mais antiga afiliada da Rede Globo. São dezoito 

emissoras localizadas no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No total, 709 

municípios acompanham a programação da maior rede regional de televisão do país. 

 Em 45 minutos diários, são abordados assuntos diversos, como noticias, variedades, 

comentários, música, cultura, temas da atualidade e comportamento. A equipe do JA de 

Porto Alegre é composta pelo editor-chefe, Raul Ferreira, editora-executiva, Michelle 

Guerra, pelos editores Ana Luzia Pizarro, Carla Fachim, Cristina Ranzolin, Greice 

Beckenkamp, Inessa Haas, Luiz Antonio Barbará, Thiago Zenker e Vinicius Brito. O 

programa tem participação da comentarista Carolina Bahia, quer traz informações políticas 

de Brasília e dos comentários de Paulo Sant‟ana e Lasier Martins ao vivo no estúdio. 

O JA é apresentado pelo estúdio de Porto Alegre, ao vivo, de segunda a sábado, a 

partir do meio dia. O programa possui espaço destinado para as praças do interior, 

momento em que são levadas as informações locais e regionais às áreas de abrangência. Na 

                                                
1 Informações disponíveis em: <www.clicrbs.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2011. 
2
 Informações disponíveis em: <www.rbs.com.br>. Acesso em: 25 out. 2011. 

 

http://www.clicrbs.com.br/
http://www.rbs.com.br/
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proposta da pesquisa, há referência para o programa apresentado do estúdio de Porto 

Alegre, portanto transmitindo as informações do estado. 

O programa passou por transformações no seu perfil
3
, mostra-se mais espontâneo e 

dinâmico. Com as mudanças que ocorreram a partir do modelo apresentado na tela pela 

primeira vez no dia 22 de novembro 2010, seus apresentadores passaram a ficar mais 

próximos e acessíveis para o público. As principais características do novo cenário são a 

tecnologia, a simplicidade e a versatilidade, como destaque um supertelão com touch 

screen, computadores de mão, que possibilitam a interação instantânea com o telespectador.  

 Os apresentadores e câmeras mostram e circulam livremente pelo estúdio, deixando, 

assim, a apresentação mais dinâmica. Os âncoras passaram a interagir mais entre si e expor 

a sua opinião, tanto por meio da linguagem verbal quanto da não verbal.  

 Esta pesquisa, que tem como finalidade analisar o conteúdo gerado, tem o corpus 

formado por edições do Jornal do Almoço de Porto Alegre a partir do segundo semestre de 

2011. Serão analisadas todas as editorias; portanto, os 45 minutos do programa, a fim de 

verificar as estratégias usadas pelo JA para se aproximar do telespectador e identificar as 

marcas geradas pelo conteúdo no âmbito informal e interativo.  

 A motivação do estudo foi gerada pela observação acerca da hibridização que as 

categorias televisivas vêm sofrendo. Alguns programas, como o JA, eram vistos como 

gênero telejornal da categoria de informação. Hoje, entretanto, alguns autores já classificam 

esses programas em uma nova categoria denominada infotenimento, que contempla a união 

da informação com o entretenimento. 

Para que pudesse chegar ao objetivo geral, foram determinados alguns passos. 

Primeiramente, verificar o novo contrato de leitura; analisar as marcas de interatividade 

entre o programa e seus receptores; identificar as categorias de participação dos 

telespectadores no conteúdo veiculado; verificar os traços gerais da linguagem corporal dos 

apresentadores e repórteres; situar a informalidade e a interação entre apresentadores; e, por 

fim, delinear o novo formato híbrido do programa. 

                                                
3
 Informações disponíveis no blog do Jornal do Almoço, disponível em: 

<http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/rbstvrs>. 
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A propósito das classificações de Aronchi de Souza (2004), JA pode ser 

considerado um programa pertencente à categoria de informação, gênero telejornal, mas 

caracteriza-se como um programa da categoria entretenimento, gênero revista, pois são 

identificados vários formatos do gênero: telejornalismo, quadros humorísticos, musicais, 

reportagens, enfim, assuntos diversos como os enfocados por revistas impressas. 

 O “embaralhamento” de fronteiras entre informação e entretenimento no 

telejornalismo é tratado por Gomes (2006) como o fenômeno que tem aparecido na 

literatura da área sob a expressão de infotainment. 

 

As discussões sobre infotainment são amplamente centradas no reconhecimento do 

fenômeno e em sua descrição, seja pelas estratégias semiótico-discursivas que 
emprega, seja pelos conteúdos que previlegia, seja pelo tipo de produto que gera. 

Do ponto de vista das estratégias, procura-se dar conta de recursos muitos 

distintos, mas que reúnem sob o propósito de atrair a atenção do espectador 

(GOMES, 2008, p. 17). 

 

A escolha pelo veículo televisão deve-se à credibilidade, investimento e audiências 

consideráveis de diferentes grupos sociais. De acordo com Becker (2005, p. 21), as 

emissoras não fazem a programação da TV aberta, sem antes avaliar os dados 

socioeconômicos do país. “A TV não exige escolaridade e poder aquisitivo, como outros 

bens e serviços culturais, é relativamente barata. Ou seja, a abrangência é maior e o 

consumo é bem maior do que revistas ou jornais específicos para um público somente”. 

Entre os fatores que condicionaram a escolha do objeto de estudo, Jornal do Almoço 

da RBS TV, está a sua abrangência. O público em potencial é de cerca de 17 milhões entre 

os dois estados. O fato da vida do telespectador e seus anseios estarem na telinha incitou 

ainda mais a pesquisa. “Entrar” na casa das pessoas e mostrar gestos simples é uma forma 

de também entreter, dramatizar e de humanizar a televisão. Esse processo é identificado, 

por vezes, como “síndrome do protagonismo”, que não deixa de ser uma forma de 

aproximar os dois elos. 

 

A partir de alguns posicionamentos teóricos que vêm levantando questões sobre a 

natureza dos fatos midiáticos, busca-se a estética do protagonismo dos atuais 

gêneros „de realidade‟: híbridos que reivindicam a „verdade‟ documentada pelas 

próprias audiências, mas trabalham na fronteira entre ficção e realidade, 

deslocando sujeitos comuns da posição habitual de recepção ao âmbito da 

produção do espetáculo (MORAES, 2008, p. 13). 
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A pesquisa é de relevância para a área de comunicação, pois um meio que sempre se 

manteve atento a transmitir a informação, priorizando a formalidade, hoje, passa por uma 

transformação. A proposta atual, que parece ser uma nova tendência do telejornalismo, é de 

entreter ainda mais o público. Por isso, objetiva-se identificar as estratégias para que haja 

essa interação, baseado no novo contrato de leitura estabelecido com o telespectador, quem 

pode se identificar a partir das novas marcas engendradas pelas estratégias. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 COMUNICAÇÃO COMO ENCONTRO 

 

A comunicação, em princípio, ocorre a partir da existência de uma mensagem, onde 

a matéria da comunicação pode ser uma informação. Essa informação pode ser entendida 

também como possibilidade de ser, quando apropriada como descoberta, provocando um 

efeito de sentido possível. Nesse caso, é tomada uma relação de comunicação sem 

informação, o que não quer dizer que seja sem mensagem. 

A história da comunicação remonta a várias teorias desenvolvidas para explicar 

como se dá a relação dos indivíduos no ato social. Segundo Peruzzolo (1998), os modelos 

comunicacionais consagrados como modelos pragmáticos da ação comunicacional integram 

a perspectiva ora da informação como relação ordem/desordem, ora da comunicação 

processo de transmissão, como processo de influência, ou ainda como processo de partilha. 

Peruzzolo ainda salienta que a maioria dos modelos são mecânicos, pois tem o 

sistema maquínico. Embora seja de ampla aceitação os “modelos da informação”, o autor 

acredita que sejam modelos muitos problemáticos, porque estão associados à ideia de que 

se pode transmitir algo no conteúdo independente da transmissão. “O significado da 

mensagem deve ser procurado na pessoa que a produz e na a que recebe, e não nela própria, 

não se desconecta a ideia de transmissão e de troca” (PERUZZOLO, 1998, p. 103). 

Alguns autores trabalham com a ideia de que comunicação sugere troca, 

reciprocidade. A mensagem precisa uma contraproposta para que haja uma comunicação, é 

a resposta que constitui uma afirmação na relação. Assim como Auricicchio, citado por 

Peruzzolo (1998, p. 106), afirma: 

 

Ela a comunicação, ocorre apenas quando um indivíduo é submetido a algum 

estímulo ambiental e faz alguma coisa, isto é, dá uma resposta discriminatória ao 

estímulo. A mensagem que não tem resposta, não é comunicação. Somente o 

comunicador pode saber se ela se realizou ou não. Isto é, se a resposta ou a 

mudança comportamental foi ou não a que ele pretendia. 
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Porém, outros acreditam que a reciprocidade está na natureza do mesmo, ou seja, a 

mensagem organizada é primeiramente resposta ao desejo e necessidade do outro para o 

desejo e necessidade próprios. Por isso essa relação não é considerada como mensagem: “é 

a representação que vai operar como comunicação. E é sua recepção que vai fazer da 

representação uma mensagem” (PERUZZOLO, 1998, p. 105). Contudo, não se trata de 

uma resposta discriminatória a um estímulo, e sim de encontros que produzem um efeito de 

resposta. 

 Nesse sentido, a importância de compreender o sistema de comunicação para os 

meios de comunicação de massa está na importância de entender a finalidade da 

informação. Os meios são os instrumentos que têm o poder de influenciar, poder este que 

reside precisamente na capacidade de espalhar mensagens entre multidões de pessoas. Para 

Sodré, a finalidade da informação é: 

 

[...] ordenar (ou reordenar) e experiência social do cidadão promovendo o seu 

convívio com setores contingentes. A informação tem, assim, uma função 

política. Por esta razão, um produto da cultura não pode ser analisado em termos 

puramente estéticos ou poéticos, mas também em função das intenções do 

sistema comunicador (SODRÉ apud PRUZZOLO, 1998, p. 71). 

 

   

 1.2 CONTRATO DE LEITURA 

 

É necessário compreender por que os programas de televisão em geral nos fazem 

acreditar que o mundo evidenciado por eles é o mundo real. Segundo Becker (2005), para 

isso existem regularidades, marcas enunciativas que são preenchidas pela trama factual do 

mundo - no caso, as notícias. A autora fala que os processamentos das informações 

realizadas pelos profissionais imprimem sentido nas construções discursivas, mediante à 

estratégia de cada emissora. Os sentidos são criados durante toda a produção dos 

acontecimentos: na escolha da pauta, na apuração, na reportagem, na edição, na transmissão 

e na interação dos receptores. 

Para compreender os discursos da informação, o essencial é descrever as estratégias 

enunciativas. “Quem fala em enunciação, fala em escolha. Não há estratégia enunciativa se 
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o emissor do discurso não fizer uma escolha entre as diferentes maneiras de expressar um 

mesmo enunciado” (VERON apud BECKER, 2005, p. 30). 

Os enunciados dos telejornais funcionam, para alguns autores, como palavra de 

ordem que utilizam determinadas associações entre texto e imagem, depoimentos 

testemunhais, gráficos e mapas que visam garantir a objetividade, gerando um efeito de 

verossimilhança. Entretanto, alguns autores já consideram que o verossímil é passível de 

opinião, como Becker (2005, p. 24), que traz a importância da investigação nesse campo. 

Na tentativa de compreender construções de experiências do cotidiano, as relações de poder 

e comunicação e o conceito de atualidade, deve-se perceber como esse discurso se constrói, 

se estrutura, produz significações, até mesmo para denunciar ou relativizar o seu poder, e 

exatamente discutir se é verdadeiro ou falso. Com base nesse conceito, Becker (2005) 

afirma a presença da informalidade, uma vez que é “possível opinar, mesmo com a ideia do 

verossímil, percebe-se [a informalidade] na interação entre apresentadores e até mesmo na 

participação dos telespectadores”. 

Mediante o dispositivo de enunciação, o emissor constrói sua imagem e propõe um 

modo de relação com o receptor. As estratégias determinadas pelos dispositivos de 

enunciação das diferentes mídias, a forma como vários sujeitos ou várias vozes se 

organizam e dialogam nos discursos numa determinada situação de comunicação é 

denominado contrato de leitura. Em outras palavras, contrato de leitura é 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
um conjunto de regras e de instruções construídas pelo campo da emissão para 
serem seguidas pelo campo da recepção, condição em que ele se insere no 

sistema interativo proposto e pelo qual é reconhecido, e consequentemente se 

reconhece como tal. O estabelecimento e o funcionamento dos contratos de 

leitura pressupõe, por outro lado, a existência de dispositivos técnico-simbólicos 

de cujas leis resultam as modalidades de contratos de leituras (FAUSTO NETO 

apud BECKER, 2005, p. 30). 

 

     

Para que exista contrato de leitura entre o programa e o espectador, são criadas 

estratégias enunciativas. Entre inúmeras formas de comunicar, o apresentador, com a 

produção, determina a maneira como vai enunciar as informações de acordo com a proposta 

de programa. Fausto Neto, em seu artigo “A enunciação Midiatizada e sua incompletude”, 

objetiva examinar alguns aspectos da nova ordem sobre as próprias práticas significantes 

desenvolvidas no interior dos campos das mídias. Esse trabalho é desenvolvido no campo 
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das transformações sobre a enunciação jornalística que reformulam e reconfiguram os 

regimes dos seus modos de dizer. 

 Essa nova ordem que Fausto Neto (2008) discute são as transformações que 

ocorrem em diferentes campos como política, educação, religião e saúde. “A partir da 

presença de complexas operações de apropriações e de características midiáticas acabam se 

redesenhando suas gramáticas e suas estratégias de reconhecimento” (FAUSTO NETO, 

2008, p. 120). 

 A midiatização se inscreve através do trabalho da enunciação enquanto linguagem. 

Segundo Fausto Neto (2008), duas perspectivas levam em conta a linguagem como 

instância para a construção discursiva: a primeira é a dimensão instrumental e a outra 

perspectiva construcionista. No ponto de vista instrumental, subsidia o trabalho do 

jornalismo a partir de um conceito que enfatiza o papel central do “sujeito falante”. Nessa 

instância se realiza o “ato de fala” conceituado como: 

 

o endereçamento de uma mensagem de sujeito a outro, segundo determinadas 

regras de rotinas de produção, em que as potencialidades das linguagens ficariam 

restritas à esfera da manobra que sobre ela realizaria apenas de modo 

consciencial, o dispositivo de produção (FAUSTO NETO, 2008, p. 121).    

               

 

Aliado a esse conceito, o autor apresenta a “enunciação como completude”, que 

seria a comunicação restrita a própria cena. Nessa situação, nenhum processo pode 

interferir o funcionamento, ou seja, uma operação mecânica. A enunciação do sujeito 

falante está restrita ao manejo do seu autor. Já na noção da linguagem como 

construcionismo ou incompletude, a operação se torna mais complexa. Para compreender 

essa complexidade, Fausto Neto conceitua enunciação como 

 

ato do sujeito, que, ao transformar a língua em fala, nele inscreve-se, pois 

constrói a sua própria imagem e, a sua própria maneira, a imagem daquele de 

quem, ou a quem fala. Esse processo reúne uma complexa operação. Inicialmente 

a do sujeito, que ao falar para o outro pede seu reconhecimento, mediante a 

completude que pretende manter, aquilo que por ele é referido (FAUSTO NETO, 

2008, p. 124). 

 

A partir dessa reflexão, percebe-se que a noção de completude é insuficiente, pois se 

inclui o próprio sujeito e posição do outro como uma das condições de validade do objeto 
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que esta sendo construído. A possibilidade de produção de efeitos discursivos e de oferta de 

sentidos não fica mais restrita ao universo dos produtores, enquanto sujeitos falantes, mas 

também na esfera dos receptores. “O sujeito falante opera como receptor de outros 

discursos e, ao mesmo tempo, como emissor de outros, cuja circunstancia reúne também a 

existência de outros sujeitos como produtores e receptores” (FAUSTO NETO, 2008, p. 

124). 

A ideia se deve à passagem de uma “sociedade dos meios” para a “sociedade da 

midiatização”. Devido ao avanço midiático, a preocupação não se limitou somente à 

estruturação da sociedade, mas também às práticas desenvolvidas pelo trabalho de 

produção, pois, na “sociedade de midiatização”, submete-se a uma nova ambiência 

estruturada em torno de fortes dimensões tecnológicas e discursivas da comunicação. É o 

que vive atualmente a maioria dos programas televisivos: um novo cenário da interação faz 

com que se tenha a necessidade de dispositivos que reformulem novos contratos de leitura 

com seu espectador.   

O contrato de leitura remete também à identidade do programa e à credibilidade 

junto ao receptor. A confiança do espectador se constrói, é negociada e está num lugar entre 

o conteúdo que é transmitido e os personagens conceituais, ou seja, segundo Peruzzolo 

(1998), naqueles que estão emitindo a mensagem. Nesse caso, a ideia é situar o conceito e a 

significação do corpo humano como meio e efeito de sentido. 

Foi com o cinema que surgiu a beleza anatômica do corpo humano e de seus gestos. 

Na pintura e na fotografia já existia, mas o momento em que se intensificou e universalizou 

uma mesma imagem foi nas salas cinematográficas. Segundo Peruzzolo (1998), foi com o 

conteúdo que os personagens mostravam na tela que os cidadãos começaram a querer o 

direito de exprimir sua identidade singular, a celebração da escolha e da disposição pessoal 

e a luta pelo bem-estar e satisfação. “O corpo expandiu-se de espaço de denominação para 

campo de sedução” (PERUZZOLO, 1998, p. 119). 

O autor cita em sua pesquisa fatos marcantes dos anos sessenta que ajudaram na 

constituição de novas imagens do corpo humano, como o uso da pílula contraceptiva, 

revolução sexual e transplante de coração. Esses novos valores corporais se somam a 

valores da mulher, das liberdades individuais, do sucesso e da beleza. Atualmente, a 

linguagem do corpo humano é intensificada pela própria mídia: 
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tudo está a indicar que a força discursiva da imagem do corpo humano vem 

associada às técnicas e procedimentos das fotografias que assegura as novas 
formas das revistas e jornais, do cinema e da televisão, como meios primordiais 

da circulação social dos sentidos (PERUZZOLO, 1998, p. 120). 

                                                                           

 Essa reflexão tem a intenção de mostrar que as formas dos novos dispositivos são 

organizadas de discursos corporais humanos que semantizam a forma de ser e viver as 

relações humanas. A atração na televisão, em revistas e jornais é a representação que é vista 

na imagem. Os meios de comunicação rendem-se à visualidade imagética, definindo o 

sentido da linguagem e traçando uma realidade suposta, o que se pode tratar do próprio 

corpo humano como objeto. “Se se tratar do corpo humano, ele vira um signo, de modo  que 

possa ser olhado, desdobrado, esquadrinhado e enfim consumido” (PERUZZOLO, 1998, p. 

124). O que o autor situa nesse momento é que o objeto corpo humano sai do seu universo 

real e é deslocado para um plano de texto discursivo, exigindo sinais, expressões, gestos, 

posturas, tornando-o, de certo modo, falante. 

 Segundo ele, a linguagem transforma as coisas em signos e discursos, a mídia 

funciona para a codificação de diferentes corpos, em múltiplos aspectos como demarcações 

significantes. Para a figuração do corpo nas suas modalidades de dizer, 

 

o trabalho da mídia organiza não apenas um conjunto de signos, mas articula a 

posse de um poder de procedimentos de construção da linguagem, cujas regras e 

inteligibilidade dependem da feição especifica desse meio usado [...] Não há 

apenas um discurso sobre o corpo ou com o corpo, há também um discurso de 

poder com ele e sobre ele [...] (PERUZZOLO, 1998, p. 125). 

 

 São os gestos de representação que vão construindo o sentido, por isso a validade de 

entender a significação do corpo humano, pois os efeitos do funcionamento da figura são 

articulados em um jogo de construção e leitura. São esses pontos cruciais para compreender 

a figura do ancora, do repórter e do corpo humano como mensagem nos programas 

televisivos, uma vez que através deles, dos seus gestos e signos, que se concretiza 

confiança e credibilidade junto ao espectador. Tudo agrega ao sentido que o produto como 

um todo quer passar, para que, assim, possa “assinar” um contrato de leitura com o seu 

receptor. Portanto, o corpo é linguagem sendo um campo significante que organiza falas. 

Não é somente um meio de transmitir a fala, e sim um meio de interação. 
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1.3 INTERAÇÃO  

 

 De acordo com a proposta da pesquisa, o contrato de leitura tem a intenção de 

aproximar o emissor do espectador. Essa aproximação desencadeia a interação entre os 

pólos de envio de uma mensagem ou de conteúdo gerado, no caso entre o programa e o 

telespectador. 

A interação pode ocorrer entre apresentadores e apresentador com o telespectador, 

através dos suportes que a tecnologia proporciona, como redes sociais, ou pela linguagem 

corporal e verbal. A corporeidade tanto dos apresentadores como dos repórteres pode ser 

classificada como uma forma de interagir. O olhar, a gestualidade, postura e inúmeras 

linguagens que são como atitudes reveladoras de humor, emoção e de sentimento: “mesmo 

calados, jamais paramos de falar, pois tudo em nós, como seres físicos expostos à vista dos 

demais, continuamente significa” (LANDOWISKI apud PERUZZOLO, 1998, p. 13). 

 Peruzzolo (1998) complementa afirmando que o corpo não é apenas uma entidade 

biofisiológica, tratada como algo vivo, é também um objeto simbólico socialmente erigido 

no seio da cultura pelas relações de linguagem. O corpo e suas estratégias “não são apenas 

veículo de aparência enganosa, mas lugar de fascínio, sedução, criação de alianças, via 

pactos estéticos que trabalham o prazer, a criatividade, o humor, numa „busca desesperada‟ 

de si e de outro” (VILAÇA apud PERUZOLLO, 1998, p. 19).  

 Mcluhan (2002) acrescenta essa ideia postulando que, na TV, deve-se estar sempre 

pronto para o improviso, para decorar cada frase e cada sonoridade verbal com detalhes 

de gestos e posturas. “Deve-se manter aquela intimidade com o telespectador que não é 

possível manifestar-se na impotente tela do cinema ou no palco” (MCLUHAN, 2002, p. 

359). Para ele, a palavra escrita desafia o que é imediato e implícito na palavra falada e 

explica ainda a linguagem utilizada na fala: “ao falar tendemos a reagir a cada situação, 

seguindo o tom e o gesto até de nosso próprio ato de falar (MCLUHAN, 2002, p. 97).  

Além disso, também retoma que a interação na TV acontece a partir do 

entretenimento, sempre tratando de questões locais. “O entretenimento válido tem de 

lisonjear e explorar os pressupostos culturais e políticos de sua terra de origem” 

(MCLUHAN, 2002, p. 349). Como contribuição, o autor lembra que o meio frio da TV 

incentiva a criação de estruturas em profundidade no mundo da arte e do entretenimento, 

criando um envolvimento com a audiência, o que pode acontecer a partir da interação. “A 
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TV é um meio frio, participante. Quando aquecida por dramatizações e aguilhoadas, seu 

desempenho decresce, porque passa oferecer menos oportunidade à participação” 

(MCLUHAN, 2002, p. 350).  

Para melhor compreensão, o autor traz uma explicação de um meio frio: “palavra 

falada, manuscrito ou TV – dá muito mais margem ao ouvinte ou usuário do que um meio 

quente. Se um meio é de alta definição, sua participação é baixa. Se um meio é de baixa 

definição, sua participação é alta” (MCLUHAN, 2002, p. 358). Complementa afirmando 

que os programas mais eficazes são aqueles cujas situações consistem de processos que 

devem ser completados, prontos para o improviso, pois a baixa definição assegura um alto 

envolvimento da audiência. 

Na era da implosão digital e eletrônica uma das grandes ferramentas para 

desencadear a evolução e seus fenômenos é a televisão. Mcluhan (2002) cita alguns 

seguimentos que se desencadeiam a partir da TV, como a moda e os estilos usados, 

tornando-se táteis e esculturais, mostrando uma espécie de prova exagerada, a qual o autor 

chama de novas qualidades exageradas do mosaico da TV. “A extensão televisível tem o 

poder de evocar uma enchente de imagens relacionadas no vestuário, no penteado, no 

caminhar e nos gestos” (MCLUHAN, 2002, p. 368). 

O autor assegura que a TV, acima de tudo, é uma extensão do sentido de tato, que 

envolve a máxima inter-relação de todos os sentidos: “ela nos envolve numa profundidade 

móvel e comovente, mas que não nos excita, agita ou revoluciona” (MCLUHAN, 2002. p. 

379). Para contribuir, ele observa que a TV é um meio que exige respostas criativas e 

participantes. Aronchi de Souza (2004) salienta que, atualmente, as televisões 

convencionais exploram ferramentas de interação para prender seu telespectador. “Na 

época em que a TV por assinatura garante ao telespectador escolher o programa - com certa 

limitação - as redes abertas buscam fórmulas para permitir a interatividade do telespectador 

com a emissora” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 117). 

 

1.4 ENTRETENIMENTO 

 

Segundo a classificação do manual de produção de programas da British 

Broadcasting Corporation (BBC), citado por Aronchi de Souza (2004), o entretenimento 

deve acontecer para qualquer ideia de produção. “Entreter não significa somente sorrir e 
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cantar, pode também surpreender, divertir, chocar, estimular sempre despertando a vontade 

de assistir” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 105).  

Gomes (2008) traz o conceito de entretenimento na televisão como uma concepção 

bastante positiva. Para ela, “é um valor das sociedades ocidentais contemporâneas que se 

organiza como indústria e se traduz por um conjunto de estratégias para atrair a atenção de 

seus consumidores” (GOMES, 2008. p. 99). Como modo de organização, a categoria visa 

ao lucro e à ampliação de seus consumidores, devido ao conteúdo que é gerado e à 

finalidade de entreter o espectador. Por isso, a atenção se torna maior no engendramento 

das estratégias de produção. 

Atualmente, os telejornais utilizam recursos para prender o seu público, os mais 

citados a partir da criatividade dos produtores e das potencialidades tecnológicas são 

sonoros e visuais, como cores, gráficos, vinhetas, selos e trilhas sonoras. Destaca-se, 

também, a narrativa leve e agradável, o discurso mais pessoal e subjetivo, o bate-papo entre 

apresentadores, entre apresentadores e repórteres e a referência dada a outras áreas de 

produção artística e cultural. “No que se refere aos conteúdos, o destaque vai para áreas da 

vida voltada ao prazer, âmbito privado, comportamento, bem-estar e cuidado com o corpo” 

(GOMES, 2006, p.103-104). 

Dejavite (2006) traz em seu trabalho uma pesquisa realizada em 2005 na revista 

época, a qual apresenta que 97% dos brasileiros assistem à televisão. “A mídia é uma das 

escolhas preferidas de entretenimento caseiro, e a televisão, um dos principais meios de 

divertimento” (DEJAVITE, 2006, p. 32). Para a autora, há duas definições sobre o conceito 

de entretenimento: 

 

a primeira difunde a ideia de que ele é tudo aquilo que diverte, que distrai e que 

promove a recreação. A segunda considera-o como um espetáculo destinado a 

interessar ou divertir, ou seja, uma narrativa, uma performance ou qualquer outra 

experiência que envolva e agrade alguém ou um grupo de pessoas, que traz 

pontos de vista e perspectivas convencionais e ideológicas. Isso porque seu 

significado remete, na maioria das vezes, à anti-seriedade, à rejeição da 
moralidade, à política e à não estética. Por isso não é considerado arte, mas 

apenas um divertimento (DEJAVITE, 2006, p. 41). 

 

 

De acordo com a colocação da autora, percebe-se que o espectador espera se 

entreter com o conteúdo veiculado. Ele quer assistir algo que possa diverti-lo e promover a 

recreação. Portanto, o entretenimento é considerado um componente da moderna cultura do 
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lazer. Luhmann (2005) traz como problema em sua pesquisa identificar que tipos de efeitos 

a codificação da informação produz na construção da realidade. Essa discussão é no âmbito 

na teoria dos meios de comunicação. Segundo o autor, o entretenimento pode pressupor que 

o telespectador, diferente do que ocorre na sua vida, pode observar o início e o fim, pois ele 

vivencia o antes e mesmo o depois. Acrescenta ainda que não é de maneira irreal, mas sim 

objetos reais autogerados de duplo lado que ajudam a passar da realidade real para a 

ficcional, o que ele chama de “cruzamento de fronteiras”: 

Quando a história é contada de forma ficcional, nem tudo pode ser ficcional. O 

leitor/espectador precisa ser colocado na situação de constituir muito rapidamente 

uma memória adaptada à narrativa, trabalhada especialmente para ela, e isso ele 

só poderá fazer se detalhes que lhe são familiares forem fornecidos juntos e 

suficientemente, nas imagens e textos (LUHMANN, 2005, p. 96). 

 
 

 Segundo Luhmann (2005), o que prende no entretenimento é que o leitor tem a 

permissão de fazer conclusões sobre o mundo conhecido e sobre sua própria vida, 

conclusões que ficam disponíveis pelo fato de serem ficções. Para ele, não se deve saber 

de antemão como o texto deve ser lido ou como a história der ser interpretada. “As 

pessoas querem ser entretidas sempre de forma diferente. Pelos mesmos motivos, todo 

entretenimento deve encontrar um final e cuidar ele mesmo para que isso ocorra” 

(LUHMANN, 2005, p. 101). 

 A construção do texto que visa entreter tem objetivo diferente. O autor acredita que 

nos textos de entretenimento não deve aparecer a diferença entre comunicação e 

sinalização, pois isso faria com o que o espectador oscilasse na decisão entre prestar 

atenção mais à sinalização e seus motivos, ou à beleza e às implicações conotativas ou se 

entregar ao entretenimento. “Entretenimento significa não procurar nem encontrar 

nenhum motivo para responder à comunicação com comunicação” (LUHMANN, 2005, p. 

102).  

Para Luhmann (2005), a razão pela qual quer entreter é fugaz, pois a intenção é 

arrumar a estrutura e sair de cena. “Para produzir tensão e sustentá-la é preciso manter o 

autor escondido atrás do texto, pois no texto ele é alguém que já conhece o final ou que 

pode arranjá-lo da forma como lhe convier” (LUHMANN, 2005, p. 101).  

Peruzzolo (2008) ainda complementa que a comunicação é uma relação na busca do 

encontro com o outro, e justamente por isso hoje a mensagem que o comunicante organiza 
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parece ter a necessidade de desejar e entreter o leitor. “A mensagem deve vir constituída de 

elementos de satisfação das necessidades e/ou interesses do outro para que ele acolha e 

aceite formar associação de convivência” (PERUZOLLO, 2008, p. 154). É nesse momento 

que o autor afirma a finalidade da mensagem, que é de persuadir e de querer afirmar uma 

verdade, um valor de vivência. Para Peruzzolo, persuadir é 

 

pedir ajuda, dar ordens, fazer promessas, entreter, expressar ou esconder as 

idéias, fornecer dados e condições, afirmar o próprio ponto de vista, chamar a 

atenção sobre algo, levar alguém a adotar um dado valor [...] é induzir/ levar ou 

estimular alguém a ser, crer, fazer, pensar, sentir e/ ou aceitar algum valor 

proposto, pelo reconhecimento pessoal subjetivo daquele valor por parte do 
destinatário da mensagem (PERUZZOLO, 2008, p. 158). 

 
 

  Conforme Peruzollo (2008), toda a mensagem tem a dimensão de querer persuadir, 

pois a tentativa da comunicação é encontrar o outro. “O outro somente vai ao encontro 

daquilo que para ele significa algo dentro dos seus desejos, das suas necessidades e de seus 

interesses” (PERUZZOLO, 2008, p. 152). Portanto, a colocação do autor é de que o emissor 

manda a mensagem e sai de cena, mas já com a intenção de seduzir. As próprias ideias 

lançadas vão ao encontro do receptor, ao seu interesse e desejo. Nesse mesmo artigo, “Fazer 

crer é saber dizer”, o autor trabalha com a ideia de que a mensagem não é somente o que 

circula entre comunicantes, mas também o que institui sujeitos, papeis e intenções. “O meio 

de comunicar é o lugar da manifestação das representações (dos significados e dos 

sentidos)” (PERUZZOLO, 2008, p. 152). 

 Mas em sua pesquisa discorda da gama lançada por Bellenger, que mostra as inter-

relações nas ações comunicativas, de agir sobre o outro para persuadir tanto intencional 

como espontâneo. “Prefiro as ações e modelos de relações que se dão entre os 

comunicantes, entre os quais ocorrem agenciamentos e negociações de sentidos/valores” 

(PERUZZOLO, 2008, p. 164). Conclui dizendo que a comunicação persuasiva deve ser 

usada como estratégias comunicacionais e informativas. 

 Para Luhmann, o entreter tem um efeito de reforço em relação a um saber já 

presente, existente na vida das pessoas. Isso ocorre quando identifica um momento da 

experiência aleatória de cada espectador. O autor retrata essa questão como “os outros não 

estão melhores do que eu”, “não preciso exigir demais de mim mesmo” e “graças a Deus, 

eu não preciso contar com isso no meu dia a dia”. “O entretenimento busca, 
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principalmente pelo fato de ser oferecida de fora, ativação daquilo que é vivido, esperado, 

temido, esquecido por si mesmo – como faziam no passado, os mitos que eram relatados” 

(LUHMANN, 2005, p. 103). Isso leva também o telespectador a ver-se a si mesmo como 

observador de observadores e a descobrir atitudes semelhantes e também outras em si 

mesmo. 

 Outro ponto no qual se apoia o entretenimento refere-se à narrativa enquanto ancora 

simbolicamente dos limites do controle da cada corpo. Segundo Luhmann (2005), o 

entretenimento age, atua no meio televisivo, mas não é preciso alterar a ênfase no 

erotismo e na aventura, porque nas imagens são mostradas de forma impressionante e são 

complementados de maneira que tornam visível o tempo como velocidade, ou pela 

apresentação de situações que limitam o domínio do corpo. “Por isso, as transmissões 

esportivas servem primeiramente ao entretenimento, pois estabilizam a tensão na fronteira 

entre a corporeidade controlada e não controlada” (LUHMANN, 2005, p. 105).  

Segundo o autor, além do narrativo que se conhece do romance, gênero dos relatos 

de experiências altamente pessoais, firmou-se uma nova forma de entreter. “As pessoas 

são postas diante de câmeras, apresentadas perguntadas, em geral como interesse nos 

detalhes mais íntimos de sua vida privada” (LUHMANN, 2005, p. 106). A contribuição 

que o autor traz nessa questão refere que o interesse em programas desse tipo está em 

mostrar uma realidade na qual se acredita que os programas de entretenimento convidam 

o participante a aplicar na sua vida aquilo que ouviu ou viu. Atualmente, o espectador 

encontra isso nos programas de televisão, como em revistas eletrônicas, telejornais e 

programas de variedades. 

 A preocupação em entreter o telespectador retoma a discussão da presença do 

entretenimento junto à informação, o que muitos autores já chamam de infotenimento e 

classificam como uma nova categoria nos formatos dos programas de televisão. 

 

1.5 INFOTENIMENTO: A INFORMAÇÃO UNIDA AO ENTRETENIMENTO 

 

Os programas televisivos são classificados por diferentes categorias e gêneros. Os 

telejornais em especifico trabalham com a objetividade, neutralidade e informação. Pode-se 

dizer que atualmente a função informativa é permeada por elementos com um tom 
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diferenciado, carregado de emoção e subjetividade. Por esse motivo ressalta-se a ideia de 

um embaralhamento dos gêneros, unindo conceitos da informação e do entretenimento. 

 A categoria abrange vários gêneros e é capaz de classificar um número diversificado 

de elementos que a constitui. A divisão acontece devido ao processo de identificação do 

produto. Segundo o Aronchi de Souza (2004), existem três categorias que abrangem a 

maioria dos gêneros: entretenimento, informativo educativo. A pesquisa do autor também 

ressalta uma quarta categoria que é classificada como especiais: programas de religião, 

infantis, agrícolas e outros. Nesta pesquisa, o que interessa é traçar os gêneros revista 

eletrônica e telejornal, das categorias entretenimento e informação, respectivamente. 

 O conceito de gênero é apresentado por Ellmore como gênero especializado para os 

meios de comunicação. “Grupo distinto ou tipo de filme e programa de televisão, 

categorizados por estilos, formas, propostas e outros aspectos” (ARONCHI DE SOUZA, 

2004, p. 42). Ele é enriquecido por Kminsky, que aborda inicialmente a origem da palavra 

associada à categoria. “A própria palavra gênero significa simplesmente ordem. No entanto, 

as questões básicas são: que categorias existem para se ordenar? Como chegaram aí? [...]” 

(KMINSKY apud ARONCHI, 2004, p. 42). 

 Dentro da categoria de entretenimento, destacam-se inúmeros gêneros nos quais se 

podem classificar os programas televisivos brasileiros. Para esta pesquisa, interessa 

compreender os traços e as definições do gênero revista eletrônica. Essa classificação, o 

conteúdo, deve-se de noticiário, reportagens, quadros de mágica, videoclipes, humor, 

esportes, perguntas interativas. “Oferece entretenimento e informação em doses bem 

equilibradas, com grandes reportagens e noticiário. Dá ao telespectador a sensação de estar 

bem informado sobre tudo” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 130). 

 Segundo o autor, esse gênero tem a formatação parecida com a dos programas de 

jornalismo e variedades. O que difere é que o programa tem a postura mais comprometida 

com a categoria de informação do que de entretenimento. Aronchi de Souza classifica essa 

união de infortenimento: a informação unida ao entretenimento – passa a ser a linguagem 

utilizada para atrair a audiência. A noticia torna-se espetáculo e faz parte de uma espécie de 

show de informações” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 130). 

O autor complementa salientando que um programa de televisão deve sempre 

entreter e poder também informar. “Pode ser informativo, mas deve ser de entretenimento” 
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(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 39). Outros autores também concordam com o inter-

relacionamento entre os gêneros. “O processo de classificação não impede a inter-relação 

de categorias” (ARVIND SINGHAL apud ARONCHI, 2004, p. 40). 

 A tematização e o conteúdo do objeto de estudo dessa pesquisa não se enquadra 

somente nas características de entretenimento e nem somente na categoria de informação. 

Os assuntos tratados salientam os valores de noticias e também a emoção, o drama, usados 

na subjetividade. Também é pertinente compreender o gênero telejornal da categoria de 

informação. “Programas que apresentam características próprias e evidentes, com 

apresentador em estúdio chamando matérias e reportagens sobre os fatos mais recentes.” 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 149). Hoje são os telejornais que ocupam os horários 

nobres da televisão brasileira. Isso fez com que as redes investissem neste gênero. 

 O primeiro formato dos telejornais mantém-se até hoje. “Um dos apresentadores lê 

os textos e apresenta as reportagens externas realizadas pelos jornalistas, ao vivo ou 

gravadas. Comentaristas especializados também fazem parte dos principais telejornais” 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 152). Segundo o autor, os formatos que encontramos 

nesse gênero são as notas, reportagens, entrevistas, indicadores econômicos, editorial, 

comentário e crônica. 

Atualmente, o telejornalismo busca outros formatos, os quais são observados 

quando identificamos novos elementos que promovem a credibilidade por meio da opinião 

e da forma que o programa procura entreter o espectador. É a questão que a Gomes (2008) 

traz em discussão, o fenômeno que tem aparecido na literatura da área sob a expressão de 

infotainment, o embaralhamento da informação com o entretenimento. A autora afirma que 

o telejornalismo se submete à lógica da indústria televisiva. “É uma tecnologia, uma 

linguagem, uma forma cultural que se organiza como indústria de cultura, como lógica de 

entretenimento.” (GOMES, 2008, p. 96). Dejavite (2006) complementa que nesse 

“embaralhamento” entre os gêneros a fronteira entre jornalismo e entretenimento não é 

nítida e a sobreposição é inevitável atualmente. “Nessa área, delimitar e distinguir o que 

significa entreter e informar não é tarefa fácil (DEJATIVE, 2006, p. 72). 

Para ficar claro, é interessante fazer uma ressalva ao termo entretenimento no que se 

refere à televisão e ao telejornalismo. Richard, citado por Gomes (2008), identifica alguns 

sentidos possíveis para o entretenimento, que deriva do latim inter+tenere. “Ela pode 
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significar a ação de ocupar agradavelmente a atenção de alguém e, nesse caso, pode ser 

interpretada positivamente” (GOMES, 2008, p. 97). 

O entretenimento é definido por alguns autores como ponto negativo, pois se 

contrapõe à arte, à cultura, à filosofia, ao conhecimento, à verdade e ao jornalismo. No 

entanto, Gomes (2008) afirma que essa categoria parece definir a cultura contemporânea: 

 

O entretenimento parece um excelente ponto de partida para compreensão das 

transformações culturais do mundo globalizado das tecnologias digitais, já que 

parece como uma categoria suficientemente ampla e partilhada – o que de modo 

algum significa afirmar que entretenimento tem um sentido unívoco e 

transparente que atravessa culturas, sociedades e tempos históricos distintos. Ao 
contrario, o sentido do entretenimento é altamente contextual [...] mas de todo 

modo o fenômeno tem caracterizado o que chamamos hoje de cultura global 

(GOMES, 2008, p. 99). 

 

 

 Entre os usos mais frequentes do termo, a autora faz um levantamento de todos os 

significados. E o que mais se destaca e acolhe a complexidade do fenômeno é o 

entretenimento organizado como indústria. “Como modo de organização, a indústria 

evidencia que o entretenimento visa o lucro e a ampliação de seus consumidores, o que 

permite maior atenção nas estratégias de produção, circulação e consumo” (GOMES, 2008, 

p. 99). 

 Para Dejavite (2006), a aceitação do entretenimento como valor emergente é tão 

relevante quanto a informação e deve ser um dos principais ramos a sofrer mudanças e um 

dos que virão se tornar um dos valores mais importantes. “A sociedade de informação se 

apresenta como um dos paradigmas de maior destaque que se propõem a explicar as 

mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas em curso no inicio deste século. Nela o 

entretenimento constitui um dos valores mais relevantes”. (DEJAVITE, 2006, p. 40). A 

autora ressalta que o entretenimento propiciado pelos meios de comunicação está associado 

à promoção do aprimoramento do individuo: 

 

Os veículos de comunicação de massa acabam difundindo informações, ao 

mesmo tempo que, distraem a audiência. Esse papel pode ser considerado como 

um fator de equilíbrio, um meio para suportar as disciplinas, obrigações e 

coerções necessárias à vida social (DEJAVITE, 2006, p. 49). 
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O jornalismo tradicional segue a linha de que a principal obrigação é manter o 

cidadão bem informado, enquanto o sensacionalismo preferiu usar fatos que tinham 

características incomuns, dramáticos e trágicos. Esse dilema, a “fronteira” entre o 

jornalismo e aquele que propicia o espetáculo, o entretenimento, segue até os dias de hoje. 

E se tornou mais forte e reverente desde que ficaram evidentes os meios tecnológicos e 

audiovisuais. Por isso, a tevê trouxe uma nova direção para a notícia. “O entretenimento 

foi o discurso escolhido para caracterizar-se. A partir disso, converteu tudo que aparecia 

na tela em diversão, inclusive a noticia” (DEJAVITE, 2008, p. 60). Gomes (2008) utiliza 

o termo infotenimento e não outros termos como tabloidização, trivialização, 

sensacionalismo por dois motivos:  

 

Ele se constrói sobre a junção/superposição de duas expressões que caracterizam 

duas áreas da produção cultural, a informação e o entretenimento [...] Ao mesmo 

tempo, o procedimento de construção da expressão não carrega consigo nenhum 

julgamento de valor sobre o fenômeno que descreve, o que amplia suas 

potencialidades explicativas (GOMES, 2008, p. 103). 

 

 

O fenômeno é uma tendência da mídia contemporânea, são usadas estratégias 

semiótico-discursivas sempre com o propósito de atrair a atenção do espectador. Hoje o 

recurso audiovisual proporciona que os produtores abusem da criatividade; traz um 

conceito de um discurso mais leve, agradável e mais subjetivo. “Um elemento efetivo do 

presente e emergentes, novos significados e valores, novas práticas, novas relações e tipos 

de relação que são criados e que aparecem como substancialmente alternativos ou opostos 

na cultura dominante” (GOMES, 2008, p. 109). 

Dejavite (2006) trata o conceito de notícia comercializada, devido à decorrência de 

vários fatores. Entre eles está a expansão das tecnologias, do estabelecimento de uma nova 

classe média de consumidores e por a notícia constituir um desejo primitivo da mente 

humana.  “As empresas jornalísticas iniciaram o comércio das noticias, que passam a ser 

consumidas como mercadorias e ganham caráter mercantil, porém sem perder sua função 

social” (DEJAVITE, 2006, p. 67). A autora ainda complemente e dá uma nova 

denominação para esses tipos de noticias, o que ela chama de “noticia light”, pois o 

receptor exige que a notícia o informe, distraia e também possa lhe trazer uma formação 

sobre o assunto tratado na matéria.  



 31 

 

É a solicitação feita pelo receptor da sociedade da informação que espera 

encontrar uma matéria que satisfaça suas necessidades, seus interesses de formar 
e informar, também distraia e permita-lhe vivenciar o fato, já que o consumo da 

informação é feito naquele tempo destinado ao lazer, à diversão (DEJAVITE, 

2006, p. 71). 

 

 

Segundo Dejavite (2006), se as noticias não tiverem essas características elas não 

irão prender o telespectador. Além disso, complementa que a sociedade da informação têm 

em comum as características da cultura light. “Ser efêmera, circular rapidamente, fornecer 

dados novos, e ao mesmo tempo, divertir as pessoas” (DEJAVITE, 2006, p. 69). 

A união dessas características é a combinação que a autora denomina de 

jornalismo de INFOtenimento,  a mistura dos gêneros informação e entretenimento. 

Segundo a pesquisadora, o termo surgiu na década de 1980, mas ganhou força no final de 

1990. Essa nova categoria seria o jornalismo que traz a informação, prestação de serviço e 

oferece diversão ao receptor, ou seja,  

 

É o espaço destinado às matérias que visam informar e divertir como, por 

exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, as fofocas e as noticias de interesse 

humano – os quais atraem, sim, o público. Sintetiza de forma clara e objetiva, a 

intenção editorial do papel de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios 

básicos ao mesmo tempo que atende as necessidades de informação do receptor 

dos dias de hoje (DEJAVITE, 2006, p. 72). 

 

 

 A autora assegura que é difícil definir quais conteúdos podem ser classificados 

como jornalismo de INFOtenimento devido à hibridização dos gêneros, mas afirma que é 

possível definir através da narrativa ou de acordo com os seus gêneros. “Entretenimento no 

jornalismo pode ser definido como: o sensacionalismo, a personalização, a dramatização de 

conflito e, geralmente, matérias com o uso de fotos, infográficos, tabelas (DEJAVITE, 

2006, p. 86). Entretanto, mesmo assim ela afirma que é aparentemente impossível 

caracterizar devido à diversidade de gêneros que contêm ambos os elementos. 

Torres (2011) afirma que existe no Jornal do Almoço, objeto de estudo desta 

pesquisa, hibridismo, união dos dois conceitos, informação e entretenimento. “Está evidente 

na utilização do entretenimento como fator de incremento da pauta jornalística, momento 

em que mostra a oscilação entre gêneros telejornal e revista eletrônica (TORRES, 2011, p. 

176). 
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 Conforme Dejavite (2006), a nova categoria é uma pratica autêntica e deve fazer 

parte do currículo dos cursos de graduação da área. E ainda: não deve ser tomada como um 

jornalismo menor justamente por explorar o entretenimento, pois não deixa de ser um 

jornalismo ético e de qualidade. “Devemos admitir que a atividade jornalística tem, sim, a 

função de divertir” (DEJAVITE, 2006, p. 89). 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 A definição do objeto empírico da pesquisa foi através da percepção de um novo 

formato adquirido pelo objeto de estudo. O objetivo é identificar as estratégias usadas pelo 

programa estudado para aproximar-se do espectador, identificando, assim, as marcas que 

são geradas. A ideia surgiu desde que foi identificado um “embaralhamento” dos gêneros 

televisivos, como o telejornal e a revista eletrônica, das categorias de informação e 

entretenimento, respectivamente. Nesse contexto, será realizada a análise de conteúdo e os 

modos de endereçamento do corpus delimitado. 

 O objeto de estudo é o Jornal do Almoço (JA), programa mais antigo apresentado 

pela RBS TV, veiculado pela Rede Brasil Sul de Comunicações. São, em média, 45 

minutos de segunda-feira a sábado, momentos em que são abordados diferentes assuntos, 

como música, cultura e temas da atualidade. A pesquisa remete somente ao programa 

apresentado do estúdio de Porto Alegre, que transmite as informações do estado, e não 

especificamente de uma região como ocorre nas praças. 

 A partir da delimitação, da definição do problema e dos objetivos específicos, 

optou-se por escolher os métodos de análise de conteúdo e os modos de endereçamentos 

para serem aplicados na pesquisa. São tipos de análises comuns em programas televisivos e 

principalmente quando o objetivo é aprofundar a mensagem e identificar formas de 

direcionamento e endereçamento da mensagem para público estabelecido. 

 

 2.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A análise de conteúdo ocupa-se com a análise de mensagens, da mesma forma como 

ocorre na análise semiológica ou análise de discurso. Segundo Lozano, citado por Fonseca 

Junior (2005), as que diferem dessas é que a de conteúdo cumpre com requisitos de 

sistematicidade e confiabilidade. 

 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. E 

também confiável – ou objetiva – porque permite que diferentes pessoas 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, 

podem chegar às mesmas conclusões (LOZANO apud FONSECA JUNIOR, 

2005, p. 286). 
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 Esse método supera o aspecto quantitativo. Uma das funções do método é a 

valorização da inferência, utilizada nesta pesquisa. Inferir é deduzir de maneira lógica, é 

poder trabalhar com vestígios, índices, partindo sempre do conteúdo gerado e da mensagem 

transmitida.  

 O objetivo geral da pesquisa consiste em identificar as estratégias utilizadas pelo 

programa para aproximar-se do público, para ser possível identificar as suas marcas nesse 

sentido. Portanto, a pesquisa é qualitativa, pois tem a intenção de aprofundar o conteúdo, 

sem a preocupação de processamento de uma grande quantidade de dados. 

 Segundo Krippendorff, citado por Fonseca Junior (2005), para adoção desse tipo de 

análise, requer a consideração de marcos de referência apontada pelo autor. De acordo com 

o problema da pesquisa, o que deve ser aplicado é a inferência como tarefa intelectual 

básica. A tarefa da análise de conteúdo é relacionar dados obtidos com alguns aspectos de 

seu contexto. Por isso, a utilização da inferência, pois não consiste somente em analisar o 

conteúdo, e sim compreender de que forma e quais estratégias foram utilizadas para 

chegarem às marcas que serão identificadas. 

 A organização da análise está em três fases cronológicas. A primeira é denominada 

pré-análise, que é o planejamento da pesquisa, definição do tema e por fim dos objetivos. A 

segunda fase é a exploração do material, a análise propriamente dita. O último passo é o 

tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, são os resultados brutos que serão 

tratados de maneira a serem significativos e também válidos. Concluída essas fases, é 

possível propor inferências. 

 Desse modo, depois de estabelecido o tema da pesquisa, que é verificar as 

estratégias usadas pelo Jornal do Almoço para aproximar-se do público, foi definido o 

corpus a ser estudado: seis edições do JA a partir do segundo semestre de 2011. Para que 

fossem analisados todos os dias da semana que o programa vai ao ar, optou-se por 

estabelecer a análise de um programa por semana a partir da primeira segunda-feira do 

segundo semestre de 2011. A análise será realizada nos seguintes programas: segunda-feira, 

dia 04 de julho; terça-feira, dia 12 de julho; quarta-feira, dia 20 de julho; quinta-feira, dia 

28 de julho; sexta-feira, dia 05 de agosto; sábado, dia 13 de agosto de 2011. 
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 Para que pudessem ser alcançados os objetivos, determinou-se seguir a categoria 

Comunicações. Segundo Berelson, citado por Fonseca Junior (2005), essa aplicação é para 

o intercâmbio de mensagens quando ocorre dentro de um determinado contexto e modifica 

as relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas. A análise das comunicações explica 

as causas e os efeitos inerentes da mediação simbólica o que contribui para a pesquisa.  

Outra categoria que se identifica com a proposta da pesquisa é a análise de 

representações linguísticas, a intervenção da linguagem, umas das principais características 

do discurso. Dentre os objetivos, salienta-se: identificar a enunciação, tanto como uma 

forma de contrato de leitura como forma de interação entre os apresentadores e com o 

telespectador. É fundamental para o trabalho a análise das representações linguísticas. 

Diante do volume de material coletado e das análises de circulação e enunciação da 

notícia, o corpus, de acordo com Fonseca Junior (2005, p. 292), deve ser constituído por 

características principais: 

 

a) Exaustividade: “todos os documentos relativos ao assunto pesquisado, no 

período escolhido, devem ser considerados, sem deixar de fora nenhum deles 

por qualquer razão”. Foi analisado o conteúdo gerado de seis edições do Jornal 

do Almoço, em um período de dois meses, a partir do segundo semestre de 

2011, possibilitando a análise de todos os dias da semana que o programa vai ao 

ar. 

b)  Representatividade: “as pesquisas sociais, de forma geral, abrangem um 

universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em sua 

totalidade, sendo necessário trabalhar com uma amostra [...]. A amostragem será 

rigorosa se a amostra por uma parte representativa do universo inicial”. Os 

principais elementos observados mostram estratégias em comum usadas em 

todos os programas estudados, no intuito de contextualizar os objetivos deste 

trabalho. 

c) Homogeneidade: “os documentos obtidos devem ser da mesma natureza, do 

mesmo gênero ou se reportarem ao mesmo assunto”. Os seis programas 

analisados são da mesma natureza, ou seja, são programas do Jornal do Almoço 
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veiculado a partir do segundo semestre de 2011. Os materiais veiculados se 

mantêm na mesma esfera dos assuntos propostos nesta pesquisa. 

d) Pertinência: “os documentos devem ser adequados aos objetivos da pesquisa em 

todos os aspectos: objeto de estudo, período de análise e procedimento”. As 

edições analisadas do JA seguem um período específico, selecionado pela 

autora, para facilitar o procedimento de análise, possibilitando o estudo e a 

compreensão deste trabalho. Por isso foram escolhidos seis programas, 

permitindo a análise de segunda-feira a sábado. 

 

Para tanto, este trabalho segue as normas das características citadas acima, 

principalmente com a regra da representatividade, pois se torna impossível abranger um 

universo de elementos em sua totalidade. Nesse caso, foi melhor definir uma amostra 

representativa do universo inicial, por isso foram determinados seis programas a partir do 

segundo semestre de 2011. Com a intenção de explorar todos os dias da semana que o 

programa vai ao ar e todos os meses do primeiro semestre de 2011, foi definida a análise da 

primeira segunda-feira do segundo semestre, a segunda terça-feira, a terceira quarta-feira, a 

quarta quinta-feira, a quinta sexta-feira e, por fim, o sexto sábado do semestre. 

 Para uma melhor organização na análise do corpus constituído, será realizada a 

codificação, ou seja, o processo de transformação dos dados brutos de forma sistemática. 

Isso será realizado através de regras de enumeração, agregação e classificação. “Sua 

principal função é servir de elo entre o material escolhido para análise e a teoria do 

pesquisador [...], pois a análise de conteúdo os interpreta apenas à luz do referencial de 

codificação” (BAUER apud FONSECA JUNIOR, 2005, p. 294). Serão feitos recortes para 

escolha de unidades de registro e contexto; enumeração, regras que se referem ao modo de 

quantificação das unidades de registro; e a classificação e agregação, que é a escolha das 

categorias. 

 Para o desenvolvimento da análise, as técnicas utilizadas são análise de enunciação 

e análise do discurso. Ambas apoiam-se numa concepção de discurso como palavra em ato. 

O que diferem da análise do conteúdo é que de conteúdo utiliza o material de estudo como 

dado. 



 37 

 A análise de enunciação considera a produção da palavra como processo e, nesse 

caso, a produção audiovisual do programa. Na pesquisa, é identificada a negociação do 

contrato de leitura e também e nas estratégias de interatividade usada pelo programa, o que 

remete aos objetivos desta pesquisa. “Essa técnica aplica-se muito bem na análise de 

entrevista não diretiva, ou seja, aquela em que o entrevistador possui um roteiro, mas 

aberto” (FONSECA JUNIOR, 2005, p. 302). 

 A análise de discurso estabelece ligação entre as condições de produção do discurso 

e sua estrutura. “Sua hipótese geral considera que um discurso é determinado pelas suas 

condições de produção e por um sistema linguístico” (FONSECA JUNIOR, 2005, p. 303).  

A linguagem corporal, a informalidades e a interação utilizada pelos apresentadores e pelos 

repórteres são discursos utilizados pelo programa que foram determinados pela produção e 

pela proposta do JA. Sistema linguístico esse que pode ser identificado pela hibridização 

das categorias, a mistura da informação e o entretenimento, identificadas através da 

informalidade, dinamismo e espontaneidade do programa. 

 

2.2 MODOS DE ENDEREÇAMENTO COMO ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO 

 

Os modos de endereçamento não deixam de ser um tipo de análise em programas 

televisivos e em estudos sobre conteúdos audiovisuais. Segundo Rocha e Sant‟ana (2010), a 

teoria surgiu na indústria cinematográfica critica com a finalidade de compreender as 

relações estabelecidas entre o texto de um filme e a experiência de seus receptores. “Tenta 

propor uma ligação sólida – daí o nome endereçamento, ou seja, de estabelecer um caminho 

– entre o filme – com sua audiência imaginada expressa em sua trama, e a audiência real” 

(ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 363). 

Contudo, de acordo com o estudo dos autores, o desenvolvimento de pesquisas 

empíricas comprovou que a proposta inicial não estava dando certo, devido ao 

entrelaçamento de categorias sociais, que é muito mais complexo do que aquelas que são 

levadas em conta no momento de produzir e projetar um filme. Além disso, percebeu-se 

que outros grupos, e não aqueles que foram determinados como publico-alvo, também se 

interessavam. “Espectadores, em principio, fora do público imaginado pelo filme poderiam 

se identificar com os anseios expressos pela trama” (ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 363). 
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Por isso, no decorrer da pesquisa, identificou-se uma nova noção de modos de 

endereçamento através de duas explicações citadas pelo o autor: 

 

O sucesso estaria relacionado à capacidade de interpelação de um filme – 

expressa por artifícios usados em sua construção narrativa – em trazer (ou não) 

seus espectadores para a posição de sujeito considerada preferencial pela obra. A 

segunda explicação, surgida diante das primeiras pesquisas empíricas, foi a 

constatação de que um filme não trabalharia somente com um modo de 

endereçamento, mas que em seu interior existiriam endereçamentos múltiplos 

(ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 364). 

 
 

Outros teóricos afirmam que os modos de endereçamento poderiam despertar nos 

receptores uma maior crítica a respeito de sua própria realidade social, visto na tela. Para 

contribuir esse conceito, Rocha e Sant‟ana (2010) complementam afirmando que essas 

novas formas privilegiam um aspecto mais crítico, reflexivo de seus espectadores. “Embora 

determinado espectador ao assistir a um filme tenha como objetivo se divertir, isso não 

significa dizer que enquanto se distrai não esteja fazendo uma leitura crítica” (ROCHA; 

SANT‟ANA, 2010, p. 366). 

 A partir dessa avaliação, a explicação dos modos de endereçamento é renovada, 

deixa de ter um caráter estético e de se limitar ao interior do texto. Devido à emergência da 

cultura, o conceito ganha dinamismo na medida em que ele é percebido como um evento 

que transita entre o social e o individual.  

 

As referidas escolhas não são arbitrárias, mas diferentemente disso, são 

construídas com base no estabelecimento de determinado tipo de relação com o 

público, relação esta de caráter histórico, relacionada também com expectativa e 
desejo (ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 367). 
 

 

 Chandler, citado por Rocha e Sant‟ana (2010), ressalta que os modos de 

endereçamento podem se diferenciar em torno de três critérios em um contexto social, 

textual e ate mesmo tecnológico: 

 

1) Narrativa (em primeira pessoa ou terceira pessoa, onisciente ou ponto de vista 

seletivo; 2) direcionamento (quando o espectador é endereçado explicitamente, 

ou seja, se os personagens olham ou não para a câmera, se dirigem ou não ao 

público diretamente ou se agem como se estivessem sendo observados)  e 3) 

formalidade (diz respeito à distancia social estabelecida com a história, o que 

pode ser avaliado através da proximidade da câmera, enquadramentos, 

posicionamentos) (ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 369). 
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Através desses critérios, percebe-se a evolução da linguagem corporal provocando, 

por vezes, a interação com o espectador, o que nota-se frequentemente no Jornal do 

Almoço. São enquadramentos, movimentos de câmeras do corpo e até mesmo a narrativa, 

tudo é usado como estratégia para aproximar o conteúdo veiculado do receptor.  Baseado 

em Hartley, Rocha e Sant‟ana (2010) afirmam que os modos de endereçamento dizem 

respeito, também, ao que o autor chama de “tom” determinado pelo programa. Por mais 

que os produtores não conheçam os endereçados, o pesquisador acredita que eles 

(produtores) devem desenvolver um “modo de endereçamento” que não somente expresse 

conteúdo dos eventos, mas também a sua orientação em direção ao receptor; contudo, 

 

ela não pode ser apenas uma velha orientação qualquer, por isso o modo de 

endereçamento é o „tom‟ de um jornal ou de um programa, aquilo que distingue 

dos demais com os quais compete na grade televisiva ao dirigir muito de seu 

apelo aos espectadores e leitores (ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 371). 

 

 O que o autor apresenta é que o conceito não se restringe apenas à imagem da 

audiência, e sim ao estilo proposto pelo programa televisivo. O tom seria na ideia de 

realidade material do produto e as especificidades do meio. As próprias estratégias 

utilizadas pelo programa JA são um modo de endereçamento. No momento em que se 

determina qual o caminho seguir, está se direcionando/“endereçando” para um devido 

público. Portanto, o fato de o programa manter um formato mais informal e descontraído já 

é pensando qual o público se deseja atingir e quais os desejos desses receptores, tudo dentro 

da proposta do programa - no caso da pesquisa, o Jornal do Almoço. Por isso a importância 

de aplicar esse método na pesquisa. 

 Outro aspecto que é ressaltado como modos de endereçamento são os gêneros 

televisivos. A partir da perspectiva de Martin-Barbero, citado por Rocha e Sant‟ana, a 

noção de gênero se refere a estratégias de comunicação que operam entre o sistema de 

produção e a lógica e usos. O autor vê o gênero como uma unidade mínima de 

comunicação, como uma categoria cultural e uma negociação entre emissor e receptor. “Os 

gêneros constituem uma mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e as 

do sistema de consumo, entre as do formato e as do modo de ler, dos usos” (MARTÍN-

BARBERO apud ROCHA e SANT‟ANA 2010, p. 375). 
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 Para contribuir, Rocha e Sant‟ana (2010) complementam que os gêneros envolvem 

criação, circulação e também consumo dentro de contextos culturais. “O produtor, além de 

seguir as regras comuns ao gênero, precisa fazer com que o texto seja reconhecido pelo 

público. Caso contrário, não haverá a pretensa relação” (ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 

376). Conclui, enfatizando que os gêneros constituem a principal característica da 

linguagem televisiva, pois são eles, através de suas características, que irão definir o perfil, 

o estilo e a relação que deseja estabelecer com o seu receptor. “Na produção televisiva, as 

características especificas de cada gênero traduzem-se exatamente na escolha que os 

produtores devem fazer no tratamento desses temas sob diferentes códigos na intenção de 

“travar” um diálogo com a audiência presumida.” 

 São identificados dois gêneros de diferentes categorias no JA, no caso telejornal e 

revista eletrônica, gêneros esses que trabalham com inúmeros formatos, como a noticia, 

reportagem, notas, entrevistas, cultura, música, arte e interação. O próprio embaralhamento 

desses gêneros acaba se tornando uma estratégia de aproximação, ou seja, um modo de 

endereçar, o que ocasiona negociação entre emissor e receptor.  

 

2.3 DELINEANDO O CORPUS EM MEIO AO OBJETO EMPÍRICO 

 

Para verificar as estratégias utilizadas pelo JA com a finalidade de aproximar-se do 

público, esta pesquisa analisa o conteúdo gerado pelo programa e identifica as marcas 

geradas nesse sentido. Esta análise será realizada a partir do contrato de leitura do JA, da 

interação entre apresentadores, interatividade com o telespectador, através das categorias de 

participação do telespectador e traços gerais da linguagem corporal de apresentadores e 

repórter, para, enfim, expor o formato já traçado pelo programa: a união da informação com 

o entretenimento. 

Para chegar a conclusão desta pesquisa, foi necessário analisar e extrair elementos 

de seis edições do JA, entre julho de 2011 e agosto de 2011. O período escolhido é da 

primeira segunda-feira do segundo semestre de 2011, até metade de agosto do mesmo ano. 

A escolha desse período é devido à suposta afirmação de um novo contrato que estava 

ocorrendo anteriormente, pois o programa passou por transformações em novembro de 

2010, causando estranheza e curiosidade do público. Portanto, determinou-se um período 
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em que esse elo entre programa e telespectador estivesse mais estabilizado. Ainda, o 

programa estava em processo de adaptação, de acordo com as observações realizadas no 

novo formato do programa, percebeu-se que gradativamente estava criando-se fidelidade 

com o receptor. 

 

TABELA 1: Corpus da pesquisa 

DATA OBJETO DE ESTUDO DIA DA SEMANA 

04/07/2011 Jornal do Almoço da RBS TV Segunda-feira 

12/07/2011 Jornal do Almoço da RBS TV Terça-feira 

20/07/2011 Jornal do Almoço da RBS TV Quarta-feira 

28/07/2011 Jornal do Almoço da RBS TV Quinta-feira 

05/08/2011 Jornal do Almoço da RBS TV Sexta-feira 

13/07/2011 Jornal do Almoço da RBS TV Sábado 

 

Na tabela acima estão os programas a serem analisados nesta pesquisa. Depois do 

corpus já definido, foram criadas categorias para mapear a análise. 

 Segundo as regras da análise de conteúdo (AC), a categorização, definição das 

categorias, consiste em classificar e agrupar as unidades de registro em numero reduzido. 

“O objetivo é tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade” (FONSECA JUNIOR, 

2010, p. 298). Dentro desta pesquisa, a categorização tem a finalidade de decompor o 

corpus, que está constituído em seis unidades, em um número a ser definido de categorias 

para reagrupar as unidades separadas pelas informações. Ela envolve duas etapas: a 

primeira é o inventário, momento de isolar os elementos, e a segunda é a classificação, que 

consiste em repartir os elementos, reunindo-se em grupos similares. 

 A finalidade é ser analisada a enunciação e os modos de endereçamento na esfera 

pública, através do conteúdo gerado, sem o conhecimento da esfera produtiva e a receptiva. 

Dessa forma, pesquisa está divida em três categorias que desencadeiam cinco subcategorias 

em cada uma delas. Essa separação facilita a compreensão do estudo. São elas: 

 

a) Formatos do conteúdo veiculado: análise do que está sendo veiculado, ou seja, 

do material audiovisual do JA. Identificar, de acordo com as categorias citadas 

na pesquisa, informação e entretenimento. Pontuar onde aparecem as 
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características dos gêneros telejornal e revista eletrônica como forma de 

endereçamento. 

b) Forma de apresentação: análise da forma como os ancoras e repórteres 

apresentam o conteúdo gerado. Identificar a linguagem verbal e corporal usada 

por esses como modos de endereçar o conteúdo ao telespectador. Dividida em 

subcategorias que identifiquem a forma de enunciação que negocia o contrato de 

leitura. 

c)  Marcas da interatividade: análise dos modos de como o telespectador entra em 

ação. Identificar o novo sistema de interação, pontuando as marcas geradas 

endereçadas ao receptor e entre apresentadores. 

 

Depois de selecionado, foi realizada a escolha do corpus constituído por elementos 

unidos por características similares. A definição é baseada através da forma como se 

apresenta uma série de elementos em comum entre os programas que indicam o modo que 

estão sendo endereçadas com a intenção de firmar a fidelidade do telespectador. As 

subcategorias estão divididas em cinco momentos e serão analisadas nas três categorias já 

citadas: escaladas; esportes, previsão do tempo e comentários; entrevistas; noticia e agenda; 

reportagens. 

 

a) Escaladas: Na primeira categoria, será analisado o formato que são enunciados 

as manchetes dos programas selecionados; logo, a maneira e a forma como são 

ditas essas informações em um contexto audiovisual e, por fim, as marcas 

geradas por estratégias que inserem o telespectador no programa. 

b) Esportes/ Previsão do tempo/ Comentário: a união desses três elementos é 

devido às suas características em comum, identificadas durante a seleção do 

material. Esportes e comentário são classificados por alguns autores como 

editorias e previsão do tempo como indicador. Por fim, nesta pesquisa, serão 

tratadas como formatos devido às estratégias utilizadas em comum. Na primeira 

categoria, será classificado o material de acordo seu formato, identificando o 

conteúdo que esta sendo gerado. Na segunda categoria, analisar-se-á a forma 
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como está sendo endereçada a mensagem e, por fim, a interatividade entre 

apresentadores com o telespectador. 

c) Entrevista: Em um primeiro momento, conhecer o formato e o conteúdo que são 

tratados nas entrevistas do programa. Na segunda categoria, analisar a forma 

como ocorrem as entrevistas, identificando a linguagem corporal utilizada pelos 

apresentadores como maneira de direcionamento. E, por último, elencar as 

formas e as marcas de interatividade que ocorrem entre apresentadores e 

convidados ou telespectador. 

d) Noticia/Agenda: Esses dois formatos foram agrupados devido às características 

em comum no formato do conteúdo, o que facilita para a análise desta pesquisa. 

A intenção é conhecer o conteúdo e a maneira como é gerado, a forma como 

isso ocorre e se geram marcas de interação durante o programa. 

e) Reportagem: Na categoria de formatos do conteúdo gerado, identificar a 

hibridização dos gêneros televisivos no conteúdo das reportagens. No segundo 

momento, verificar a forma como as matérias são endereçadas ao telespectador e 

que estratégias utilizadas. Na última categoria, elencar as maneiras de 

interatividade de acordo com o conteúdo da reportagem. 

 

Em relação ao formato apresentado a partir do dia 22 de novembro de 2010 no JA, 

destaca-se a informalidade e a interação durante o programa. O cenário passou por uma 

transformação e traz condições físicas que acrescentam o tom informal proposto pelo 

programa, para, assim, entreter o telespectador. Da bancada, passaram a apresentar em pé, 

com possibilidade de caminhar e ter participação de convidados no estúdio. Destaca-se a 

interação entre os apresentadores e diferentes enquadramentos que mostram outros ângulos 

que fortificam a ideia de informalidade. A pesquisa tem a finalidade de também mostrar a 

forma como esse conteúdo é apresentado ao telespectador. 

Em relação ao conteúdo gerado, as matérias parecem ganhar uma nova roupagem. A 

união da informação com o entretenimento é identificada também nesse momento. Ainda 

permanecem os formatos do gênero telejornal, como notas e reportagens, mas a forma e o 

conteúdo que é veiculado são possíveis identificar características dos formatos de revista 
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eletrônica. Quadros, agendas, entradas de repórteres ao vivo oferecem mais instantaneidade 

e descontração durante o programa.  

O modo como o programa identifica o conteúdo gerado, a forma que ele apresenta, 

em sua maioria, e aproxima-se do telespectador é através da interatividade. Isso é permitido 

por meio das redes sociais, enquetes, perguntas para convidados através de telefonemas que 

ocorrem durante o programa. A finalidade é, também, elencar as formas possíveis de 

realizar essa interação e identificar as marcas que são geradas. Essa interatividade, modos 

de como o telespectador entra em ação, condiciona o novo formato do Jornal do Almoço. 

Depois desse processo, o próximo passo é a inferência, o momento centrado nos 

aspectos implícitos da mensagem já analisada e de procurar evidenciar o sentido, que se 

encontra em segundo plano. “Reside na articulação entre a superfície do texto (sentido 

amplo), e os fatores que determinam essas características” (FONSECA JUNIOR, 2010, p. 

299). Ou seja, depois de identificadas as marcas geradas pela aproximação do programa ao 

público, devem ser identificar as estratégias utilizadas para que aconteça essa aproximação. 
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3 ANÁLISE 

  

Com a definição do corpus da pesquisa e com a elaboração de categorias, parte-se 

para o momento em que é preciso identificar o objetivo do trabalho: apontar as estratégias 

usadas pelo Jornal do Almoço para aproximar-se do público, assim identificando as marcas 

geradas pelo conteúdo.  O programa que ocorre de segunda-feira a sábado, a partir do meio 

dia, na RBS TV, negocia diariamente com o telespectador um contrato de leitura. Com o 

formato híbrido identificado, verifica-se uma negociação entre os apresentadores e 

expectadores para que esses participem e interajam com o programa. 

Segundo Becker (2005), contrato de leitura são estratégias determinadas pelos 

dispositivos de enunciação e a forma como vários sujeitos se organizam e dialogam nos 

discursos em uma determinada situação de comunicação. Ou seja, é a forma como as 

estratégias usadas pelo Jornal do Almoço são decididas, transmitida e dialogada com o 

telespectador. “Um conjunto de regras e de instruções construídas pelo campo da emissão 

para serem seguidas pelo campo da recepção, condição em que se insere no sistema 

interativo proposto e pelo que é reconhecido” (FAUSTO NETO apud BECKER, 2005, p. 

30). 

Partindo da verificação de um contrato de leitura com o telespectador do JA, 

criaram-se categorias para que fosse possível analisar o conteúdo e identificar os modos que 

estão sendo endereçados ao telespectador. Por isso, primeiramente, será analisado o 

conteúdo e o formato que é veiculado no programa. Procurar conhecer e codificar o que é 

transmitido, endereçado ao receptor. 

Os próximos passos são compreender e verificar a forma como o conteúdo é 

mostrado ao receptor. Por isso, a importância da análise da apresentação, ou seja, da forma 

enunciativa e da linguagem tanto verbal como corporal utilizada. A informalidade e 

descontração geram um novo sistema, uma nova roupagem que é desencadeada através da 

interatividade. Nessa terceira categoria, objetiva-se identificar os modos como o 

telespectador entra em ação no contrato que está sendo negociado. A interação entre 

apresentadores e repórteres e com o receptor condiciona o novo formato do programa.  A 

união da informação com entretenimento traz uma linguagem mais informal, dinâmica e 
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instantânea, que acaba por formatar uma nova forma do conteúdo, de apresentar e de 

endereçar. 

 

3.1 FORMATOS DO CONTEÚDO VEICULADO 

 

Os formatos das matérias veiculadas no Jornal do Almoço recebem um tom mais de 

informalidade e descontração. Percebe-se dinamismo no conteúdo exibido com a finalidade 

de cada vez mais entreter o telespectador. Para Aronchi de Souza (2004), a forma é a 

característica que ajuda a definir o gênero. “Em televisão, vários formatos constituem um 

gênero de programa, e os gêneros agrupados formam uma categoria” (ARONCHI DE 

SOUZA, 2004, p. 45). 

O Jornal do Almoço da RBS TV apresenta um incremento forte de entretenimento 

junto à informação. Segundo Aronchi de Souza (2004), a finalidade de entreter não é 

somente sorrir e cantar, e sim divertir, surpreender, sempre com a intenção despertar a 

vontade de assistir. É exatamente isso que se percebe no conteúdo exibido, informação 

carregada de incrementos que prendem o telespectador, como a emoção e a diversão, além 

de fazer com que se identifique e se enxergue no material que gerado. 

Rocha e Sant‟ana (2010) tratam esse “tom” de um jornal ou de um programa como 

um modo de endereçamento. Ressaltam que não pode ser uma velha orientação qualquer, e 

sim aquilo que estão decidindo, escolhendo e determinando de que forma e o que será 

gerado durante o programa - é uma forma de endereçar e determinar que público quer 

atingir. 

Dois gêneros televisivos são identificados no programa, telejornal e revista 

eletrônica. Um dos métodos aplicado na pesquisa explica que a escolha pelo gênero é um 

modo de endereçar, ou seja, uma estratégia também aplicada pelo programa atingir um 

determinado público, aproximando-se do grupo. Para Rocha e Sant‟ana (2010), gênero é 

uma estratégia de comunicação que opera entre o sistema de produção e a lógica de uso, ou 

seja, uma negociação entre o emissor (produtor) e o receptor (telespectador). 

O embaralhamento dos gêneros televisivos no conteúdo gerado do JA mostra a 

estratégia usada pelo programa, que é de informar o telespectador entretendo a todo 

momento, o que Dejavite  (2006) chama de “noticia light”. “Sintetiza, de forma clara e 
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objetiva, a intenção editorial do papel de entreter no jornalismo, pois segue seus princípios 

básicos ao mesmo tempo em que atende as necessidades básicas da informação do receptor 

dos dias de hoje (DEJAVITE, 2006, p. 72). 

 O gênero telejornal da categoria informação tem a finalidade de sempre informar 

usando o possível da imparcialidade. Até hoje se mantém alguns jornais com formatos 

como notas, reportagens, entrevistas, comentário e crônica, conforme indica Aronchi de 

Souza (2004). São identificados esses formatos no Jornal do Almoço, mas de uma forma 

mais dinâmica e informal de apresentar. 

Na revista eletrônica, da categoria entretenimento, destacam-se os formatos como 

quadros, humor, vídeo clipes, interatividades, emoção, noticiário. Segundo Aronchi de 

Souza (2004), é uma dose equilibrada de informação com a sensação de estar informando o 

telespectador, não deixando de diverti-lo. Essa mistura, união das duas categorias, é o que 

alguns autores definem como infotenimento. E devido a esse embaralhamento, fica difícil 

definir e separar quais conteúdos podem ser classificados nas categorias citadas. Até 

mesmo a autora Dejavite (2006) assegura que é difícil definir devido à hibridização. “Nessa 

área, delimitar e distinguir o que significa entreter e informar não é tarefa fácil 

(DEJATIVE, 2006, p. 72). 

As subcategorias serão consideradas formatos do programa analisado na pesquisa, 

para assim melhor identificar o conteúdo e o formato do material veiculado. A intenção, 

nesse primeiro momento, é realizar um mapeamento. 

 

3.1.1 Escalada 

 

A escalada mostra dinamismo e informalidade das âncoras, apresentada por duas e 

eventualmente por três pessoas. Esse é o momento em que é apresentado ao telespectador o 

que será exibido durante o programa. No Jornal do Almoço, a âncora está em pé junto ao 

apresentador (a) do Globo esporte, que realiza a chamada das informações da editoria de 

esporte. A manchete da previsão do tempo é realizada pelo (a) repórter no estúdio ou ao 

vivo na externa. 
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Figura 1: Escalada apresentada estúdio por dois âncoras           Figura 2: Previsão do Tempo na escalada   

               

 As figuras 1 e 2 são imagens da escalada exibida no Jornal do Almoço do dia 28 de 

julho de 2011.  A organização textual audiovisual resulta em representar o que é veiculado 

e em que formato apresenta-se a escala do JA ao telespectador. Na figura 1, apresenta-se a 

exibição realizada de dentro do estúdio pela apresentadora Carla Fachin e pelo jornalista 

Paulo Brito, o qual realiza as chamadas das informações referidas ao esporte.  

 Na figura 2, ressalta-se a participação do repórter Eduardo Costa na chamada para a 

previsão do tempo, realizada fora do estúdio. O símbolo ao lado direito da RBS “ao vivo” 

representa o instantâneo. 

 

 

Figura 3: Escalada do JA com participação do repórter da previsão do tempo e do esporte 

 

Na figura acima, mostra-se o formato de apresentação da escalada do programa do 

dia 13 de agosto de 2011. Alice Bastos Neves, como âncora, realizando as chamadas para 

as matérias e assuntos que serão exibidos na edição, com a participação de Mauricio 

Saraiva, esportes, e do repórter Eduardo Costa, quem apresenta a previsão do tempo. A 

imagem tem por finalidade representar a escalada com a participação de três pessoas. Dos 
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seis programas analisados, dois apresentaram esse formato. Os outros quatro no estúdio 

tiveram a participação do ancora mais o repórter do esporte. Na previsão do tempo, a 

chamada foi realizada com entrada ao vivo do(a) repórter(a). 

O formato como é apresentado à escalada, é possível de ser comparada com uma 

nota coberta. Enquanto é lido pelo apresentador a chamada, no vídeo aparecem imagens do 

que o ancora está enunciando. 

Durante a escalada é possível identificar a trilha da vinheta do Jornal do Almoço, o 

que torna mais dinâmico e atrativo. Ainda, foi identificada a veiculação da vinheta 

“noticias”, com objetivo de, rapidamente, mostrar os conteúdos de caráter informativo que 

serão exibidos durante o programa.  

 

3.1.2 Esportes/previsão do tempo/ comentários  

 

A finalidade de analisar e reunir em uma mesma subcategoria esses três formatos 

apresentado pelo Jornal do Almoço deve-se às características em comum encontradas 

durante a seleção do material. A autora Becker (2005) classifica o esporte e o comentário 

como editorias. Já a previsão do tempo como um indicador. Todavia, nesse caso, serão 

tratados como formatos, para melhor compreensão da análise. 

Um dos pontos em comum é o formato em que se apresenta a informação. Esses 

momentos são ancorados por outros repórteres. No esporte e na previsão do tempo, os 

recursos utilizados são a informalidade e notas cobertas por imagens. 

Os assuntos mais tratados no esporte são da dupla Gre-Nal. Em sua maioria, as 

informações são transmitidas no formato de nota coberta. Além desse formato, identifica-se 

também nota pelada – nota lida pelo âncora ou pelo repórter sem imagens – e reportagens. 

Esses formatos fazem parte do gênero telejornal da categoria informação, classificado por 

Aronchi de Souza (2004).   

Após as informações do esporte, são vinculados, na maioria dos programas 

analisados, os destaques do Globo Esporte, programa exibido após o JA. Dois programas 

não constam a chamada com vinheta dos destaques, e sim foram enunciadas pela 

apresentadora. “A seguir, você confere mais detalhes no Globo Esporte, depois do 

programa Jornal do Almoço”, por Alice Bastos Neves, no programa do dia 20 de julho. 
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TABELA 2: Exibição do conteúdo e dos formatos utilizados nas informações do esporte 

 Apresentador 

(a) 

Formato Conteúdo Chamada Globo Esporte 

04/07 Paulo Brito Nota 

Coberta 

Inter e Grêmio Vinheta – destaques do globo 

esporte 

12/07 Alice Bastos 
Neves 

Nota 
pelada/ 

reportagem 

Agenda da décima 
rodada do Bras./ 

recuperação do jogador 

Kita 

Vinheta – destaques do globo 
esporte 

20/07 Alice Bastos 

Neves 

Nota 

pelada/ 

reportagem 

Jogo grêmio e 

Figueirense/ Fernandão 

novo diretor técnico do 
Inter/ novas 

contratações 

Alice faz a chamada no 

estúdio 

28/07 Paulo Brito Nota 

pelada/ 
Nota 

coberta 

Próximo jogo do grêmio 

contra Flamengo/ 
Vitória Inter contra 

Milan/ Gremio empata 

com América Mineiro 

Vinheta – destaques do globo 

esporte 

05/08 Paulo Brito 

 

Nota 

Coberta 

Inter perde para 

Fluminense/ Celso Roth 

já assume o Grêmio 

Vinheta – destaques globo 

esporte  

13/08 Mauricio 
Saraiva 

 

Nota 
coberta 

Treino do Grêmio e 
Inter para o jogo do 

Brasileirão 

_ 

 

A previsão do tempo é transmitida, em sua maioria, ao vivo por repórteres. São 

utilizadas imagens para ilustrar o que está sendo enunciado, ou imagens ao vivo de Porto 

Alegre, trazendo mais uma vez a instantaneidade para o programa. 

Das seis edições analisadas, em quatro programas, a previsão do tempo foi 

informada através de entrada ao vivo do (a) repórter (a) de diferentes locais de Porto 

Alegre. 

 

TABELA 3: Exibição do conteúdo e o formato que e transmitida a previsão do tempo 

 Apresentador 

(a) 

Formato Local Conteúdo Imagens Promoção 

04/07 Eduardo 
Costa 

Nota 
Coberta 

Estúdio Temperaturas 
mais baixas do 

ano 

Pessoas 
agasalhadas/ 

imagens do 

sol 

Imagem do 
Ano 

12/07 Eduardo 
Costa 

Boletim 
ao vivo  

nota 

coberta 

Porto 
Alegre 

Previsão de chuva Diferentes 
cidades 

chovendo/ 

mapa com 

Imagem do 
Ano 
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temperaturas 

20/07 Eduardo 

Costa 

Boletim 

ao vivo – 

nota 
coberta 

Porto 

Alegre 

Chuvarada no 

estado 

Chuva em 

Santa Rosa, 

Passo Fundo e 
Porto Alegre/ 

imagens ao 

vivo/ mapa do 

estado 

Imagem do 

Ano 

28/07 Eduardo 

Costa 

Boletim 

ao vivo – 

nota 
coberta 

Porto 

Alegre 

Chuva no estado Chuva em 

Porto Alegre/ 

mapa do 
estado 

- 

05/08 Camila 

Martins 

Boletim 

ao vivo – 
nota 

coberta 

Porto 

Alegre 

Registrado 

temperaturas 
baixas 

Gelado, geada 

de diferentes 
cidades 

 

_ 

13/08 Eduardo 

Costa 

Nota 

coberta 

Estúdio Previsão de chuva Mapa com 

temperaturas/ 
imagens ao 

vivo de Porto 

Alegre 

 

_ 

 

Na tabela acima, mostram-se as informações referentes aos formatos utilizados para 

transmitir a previsão do tempo. Nos três primeiros programas, foi identificada uma 

promoção de inverno realizada no Jornal do Almoço: Imagem do Ano. Exibidos depois da 

previsão do tempo, sem cabeça (chamada realizada pelo apresentador), apenas a vinheta e 

as informações para a votação.  

Classificado como uma editoria nos programas de informações, principalmente no 

gênero telejornal, o comentário é o momento em que um jornalista faz sua crítica e expõe 

sua opinião referente a algum assunto tratado no programa. Os comentários realizados 

durante o Jornal do Almoço ocorrem quando são levantadas questões polêmicas e de 

relevância. Na análise realizada, concluiu-se que não há um momento fixo e eles não 

ocorrem diariamente. São de acordo com a importância e exatidão do assunto.  

Os comentários de política são realizados ao vivo, em sua maioria diretamente de 

Brasília, pela Jornalista Carolina Bahia. Lasier Martins comenta após a veiculação de 

matérias que são avaliadas importantes para a construção da sociedade gaúcha. Sua 

participação é realizada ao vivo, no estúdio. Em algumas edições, participou em mais de 

um bloco com assuntos diferentes. No esporte, há participação do jornalista Paulo 
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Santanna, comentando sobre a dupla de futebol gaúcha, sobretudo, o tricolor. Em algumas 

situações, foram usadas imagens para ilustrar o que o comentarista estava falando. 

 

TABELA 4: Exibição da participação dos comentaristas, conteúdo discutido e formato de 

apresentação 

 Comentarista Formato Local Conteúdo Imagens 

04/07 Carolina 

Bahia 

Boletim 

ao vivo 

Brasília Crise dos 

ministérios dos 

transportes/ 
duplicação da BR 

116/ponte guaíba 

Imagem da 

Carolina e da 

âncora 

 Lasier 
Martins 

Nota 
pelada 

Estúdio Educação – nota 
INDEB/ 

Desequilíbrio 

financeiro nos 

hospitais 
filantrópicos 

Imagem do Lasier 
Martins 

12/07 Carolina 

Bahia 

Boletim 

ao vivo 

Brasília Obras para o RS 

com o novo 
ministro dos 

transportes 

Imagem da 

Carolina e da 
âncora 

 Lasier 
Martins 

Nota 
coberta 

Estúdio Discurso de posso 
do novo presidente 

do Tribunal de 

contas do estado/ 

Oceanário instalado 
em Rio Grande 

Marca da empresa 
que será instalada 

em Rio Grande 

 

 
 

 

 
 

20/07/2011 Lasier 

Martins 

Nota 

coberta 

Estúdio Congestionamento 

na BR 116/ dia do 
amigo 

Câmera de 

vigilância – 
congestionamento 

na BR 116 

 Comentarista Formato Local Conteúdo Imagens 

28/07/2011 Paulo Santana  Nota 
coberta 

Estúdio Esportes/ risco de 
rebaixamento do 

Grêmio 

Jogo do Grêmio 
contra América 

Mineiro 

05/08/2011 Carolina 
Bahia 

Nota 
pelada 

Estúdio Ministro de Defesa, 
Nelson Jobim pede 

demissão 

 
Estúdio – 

comentarista e 

âncora 

13/08/3011’ - - - - - 
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         Figura 4: Comentário político por Carolina Bahia 

 

Na figura acima, Carolina Bahia falava da crise dos ministérios dos transportes. A 

presidente Dilma Russeff pede afastamento da cúpula. Carolina lembra das obras e projetos 

no Rio Grande do Sul, como duplicação da BR 116 e projeto da ponte do Guaíba. O 

comentário é realizado ao vivo, de Brasília. De acordo com os vídeos analisados, verifica-

se que sua participação não acontece todos os dias.  

A finalidade da figura 4, neste trabalho, é mostrar o formato e a maneira como é 

exibida a participação da comentarista Carolina Bahia. Em sua maioria, são realizados ao 

vivo, de Brasília. Enquanto é enunciada, a comentarista é creditada e ainda o vídeo recebe o 

símbolo de “ao vivo”, trazendo a instantaneidade. O formato boletim é utilizado muito em 

telejornais, trazendo a atualização das informações, ou mostrando o repórter no local do 

acontecimento noticiado. É o que ocorre nesse momento no Jornal do Almoço, atualização 

e transmissão de informações referentes à política. 

 

                     

Figura 5: Comentário de Paulo Santanna                            Figura 6: Comentário Lasier Martins 
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Na figura 4, Paulo Santanna fala do risco que o Grêmio corre de ser rebaixado, no 

Jornal do Almoço exibido dia 28 de julho de 2011. No lado esquerdo da tela, mostra as 

imagens do jogo do Grêmio contra América Mineiro. 

Na figura 5, o comentarista Lasier Martins discorre sobre a demora da chegada da 

polícia rodoviária federal aos locais de acidentes, ocasionando, assim, congestionamento no 

trânsito. Esse programa foi exibido no dia 20 de julho de 2011. As imagens que aparecem 

no lado esquerdo da figura foram gravadas de uma câmera de vigilância na BR 116. 

O formato das duas figuras traz a representatividade da participação dos 

comentaristas já mencionados. Esse formato proporciona ao telespectador 

acompanhamento instantâneo da fala/comentário e do fato/comentado, recebendo como 

informação também a expressão e gestos, além de imagens do assunto mencionado. O 

contexto audiovisual oportuniza ao telespectador receber as críticas levantadas pelos 

comentaristas acompanhadas pelas imagens. 

 

3.1.3 Entrevistas 

 

Na pesquisa, a entrevista será classificada como um formato apresentado pelo JA. 

Segundo Aronchi de Souza (2004), este formato é muito empregado no gênero telejornal e 

tem sido cada vez mais variado. “Quase todos os programas utilizam a entrevista para 

reforçar assuntos enfocados pelo programa” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 172). Ela 

também é classificada pelo autor como um gênero da categoria informação: “gênero 

entrevista está ligado aos programas jornalísticos da emissora, que procuram pessoas das 

mais diversas áreas para ficar frente a frente com o apresentador” (2004, p. 147).  

No Jornal do Almoço, diariamente, tem o quadro JA responde, espaço em que é 

recebido um convidado para falar e ser questionado sobre o “Assunto de Hoje”. A 

entrevista é aberta mediada pela apresentadora e pautada pelo telespectador. É realizada ao 

vivo no estúdio de uma forma rápida e concisa. As perguntas, em sua maioria, são 

realizadas através do Twitter, telefone ou por enquetes já gravadas pela equipe de 

reportagem. Na maioria dos programas, o entrevistado participa ou permanece em mais de 

um bloco. Os temas das entrevistas são relacionados a assuntos factuais ou a algum assunto 

do dia. 
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TABELA 5: Exibição do conteúdo e formato do quadro JA Responde 

 Tema Convidado (a) Participação 

04/07/2011 Parar de Fumar Luiz Carlos Correa da 

Silva- pneumologista 

1º e 3º bloco 

12/07/2011 Casa própria Pedro Lacerda- 

gerente de negócios 

1º/ 2º e 4º bloco 

20/07/2011 Dia do Amigo Fabricio Carpinejar- 

escritor/poeta 

1º/ 3º e 4º bloco 

28/07/2011 Astrologia Amanda Costa- 

astróloga 

1º/ 3º e 4º bloco 

05/08/2011 Acessibilidade Juliana Carvalho – 

coord. ONG Mov. 

Superação 

3º e 4º bloco 

13/08/2011 Guerras e Tormentas Rodrigo Lopes - 

jornalista 

1º, 2º, 3º e 4º 

 

Na tabela acima, mostram-se os temas tratados no “Assunto do Dia”, convidados e 

os momentos durante o programa em que ocorreu a participação. Durante a entrevista, são 

usadas imagens para ilustrar a conversa. 

 

 

Figura 7: Quadro JA responde 
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A figura 7 mostra o formato do quadro diário “JA Responde”. Nesse momento, o 

telespectador faz uma pergunta para o entrevistado, especialista do assunto do dia. O 

programa foi exibido no dia 04 de julho de 2011.  

Além do quadro “JA responde”, são realizadas outras entrevistas durante o 

programa, tanto no estúdio como conduzidas por repórteres de outros locais ao vivo. 

 

 

Figura 8: Entrevista com atores da série Gre-Nal 

 

 No JA do dia 20 de julho de 2011, um dos assuntos mais enfatizado foi o Dia do 

Amigo. Nessa edição, como mostra a figura acima, houve a participação de dois atores da 

série Gre-Nal para falar sobre amizade. 

 Antes de iniciar as informações do esporte, falou-se sobre a importância das 

pessoas se respeitarem no futebol e da importância de amizades. Ao lado esquerdo do 

vídeo, são imagens da série que trata dos assuntos já mencionados e, no lado direito, no 

estúdio ao vivo, as apresentadoras Cristina Ranzolin e Alice Neves com os dois atores que 

estavam sendo entrevistados. 

 

3.1.4 Notícias/Agenda  

 

Os dois formatos foram agrupados em uma mesma subcategoria, porque apresentam 

a mesma forma para apresentar o conteúdo. Pertencem a gêneros diferentes, portanto tratam 

de assuntos diferentes. Contudo, os dois têm a finalidade de transmitir as informações de 

uma forma direta, rápida e dinâmica, sem cansar o telespectador, deixando-o ao mesmo 

tempo informado. 
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Notícias e Agenda são identificadas como quadros durante o programa. São 

exibidos junto a uma vinheta que anuncia que serão dadas as informações de “Notícias” e 

da “Agenda”. O material é editado e veiculado durante programa. Ambos possuem uma 

trilha sonora, que torna mais dinâmico e de consumo rápido. 

Vindos de categorias diferentes, mas mantém o mesmo propósito, informar. Mais 

uma vez é identificada a união dos gêneros telejornal e revista eletrônica. Um dos modos de 

endereçar, citado por Rocha e Sant‟ana (2010) a escolha do gênero para o programa. Por 

isso o surgimento de uma nova categoria, o infotenimento. 

A agenda é um quadro criado que transmite as informações de lazer e cultura no 

estado. São dadas informações de serviço de teatro, exposições, espetáculos, cinema. Esse 

formato faz parte do gênero revista eletrônica, da categoria entretenimento. “Normalmente 

formatado como um telejornal, com reportagens, prestação de serviços, entrevistas, 

comentaristas e, para descontrair, artes, espetáculos e lazer” (ARONCHI DE SOUZA, 

2004, p. 130).  

No inicio e encerramento de cada bloco é veiculado uma vinheta com informações 

culturais ou de lazer. Não há cabeça para ser lida pelo ancora do programa, tornando, 

assim, o Jornal do Almoço mais atrativo e dinâmico. 

 

                   

Figura 9: Agenda exibida no JA do dia 04 de julho                    Figura10: Notícias exibido no dia 

 

As figuras 9 e 10 mostram o formato do conteúdo gerado nos quadros Agenda e 

Noticias, respectivamente. No quadro Agenda, o áudio é som ambiente e as informações de 

serviço ficam creditadas no lado esquerdo do vídeo na parte inferior. O formato como é 

transmitida a mensagem no quadro de notícias acontece por meio de nota coberta gravada. 

São expostas as informações mais importantes de uma maneira objetiva e direta. No lado 
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esquerdo do vídeo, na parte inferior, apontam-se os créditos com o assunto e a cidade onde 

ocorreu. Em sua maioria, são assuntos tratados da editoria de polícia, política e geral, 

veiculados mais de uma vez por bloco. 

 

3.1.5 Reportagens 

 

A reportagem é um gênero utilizado principalmente no gênero telejornal. De acordo 

com Aronchi de Souza (2004), esse formato põe o repórter em evidência, narrando um 

assunto e fazendo entrevistas, chamadas de sonoras. “Utilizada em todas as categorias, os 

vários gêneros aplicam o formato em programas de auditório, de esportes, políticos e 

educativos” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 174). 

A função informativa é permeada por elementos com um tom diferenciado, 

carregado de emoção e subjetividade. É o que consta na maioria das reportagens veiculadas 

nos programas analisados para essa pesquisa.  Mais uma vez, identifica-se a união dos dois 

gêneros, a hibridização das categorias informação e entretenimento. 

No formato utilizado na construção das reportagens, são usados elementos como off, 

sonoras e passagens. Além disso, verificou-se uma nova linguagem e formato em alguns 

tipos de matérias, como, por exemplo, quando são tratados assuntos de superação, 

dificuldades, há uma abertura na construção da matéria, como uso de entrevista aberta, 

várias passagens, som ambiente e o uso da subjetividade.  

Um exemplo é na reportagem do quadro chamado “Hora do JA comunidade”, 

veiculada no dia 05 de agosto de 2011. O quadro tem o propósito de ter um repórter 

comunitário para que possa falar de algum assunto tratado de uma determinada 

comunidade. Nessa edição, o repórter Manoel Soares acompanhou a psicóloga Victoria 

Bernardes, cadeirante, e falou das dificuldades que encontra de andar na rua e frequentar 

lugares públicos.  

Durante sete horas passando por diferentes lugares em Porto Alegre, a reportagem é 

narrada pela portadora de necessidades especiais mostrando a falta de acessibilidade para 

cadeirantes. São usados incrementos de entretenimento como a dramatização e a 

humanização. Segundo Luhamann (2005), o entretenimento pode pressupor que o 
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telespectador pode observar o início e o fim. O conteúdo veiculado passa da realidade para 

o ficcional, o que o autor chama de cruzamento de fronteiras. 

A emoção é outro elemento forte na construção de reportagens. Como a matéria de 

recuperação do ex-jogador Kita, veiculada no dia 12 de julho de 2011, durante o momento 

do esporte. A reportagem trata da recuperação e da saída do ex-jogador da UTI e ainda de 

um jogo beneficente que ex-jogadores realizam para ajudar na recuperação de Kita. O uso 

de trilhas, enquadramentos fechados e dramatização condiciona que o telespectador se 

entretém e se emocione. Mais uma vez, identifica-se o embaralhamento das categorias, pois 

se utiliza a informação, a recuperação do ex-jogador, e os elementos de entretenimento.  

 

 

Figura 11: Superação do ex-jogador Kita  

 

Além disso, são veiculadas reportagens de editorias de política e polícia com caráter 

bem informativo. Matérias especiais e séries como Raio X das rodovias também foram 

identificadas no material analisado. Um exemplo é uma matéria investigativa realizada pelo 

repórter Giovani Grizzotti, veiculada no dia 04 de julho de 2011.  O assunto é relacionado à 

justiça que está examinando o pedido de prisão de policiais acusados por tráficos de drogas. 

Foram usados offs, sonoras e passagem. 

 

 

3.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

Nesta categoria, será analisada a forma como é apresentado o conteúdo gerado dos 

programas selecionados para a pesquisa. A finalidade é identificar as estratégias usadas 
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pelo Jornal do Almoço durante a apresentação para entreter e se aproximar do 

telespectador, a forma como o programa negocia e cria fidelidade do público. Dentre os 

objetivos da pesquisa já mencionados, nesta categoria será verificada a informalidade, a 

descontração dos apresentadores e a linguagem corporal utilizada por eles e pelos 

repórteres. 

A mudança no Jornal do Almoço propõe uma nova leitura do programa. Os 

apresentadores saíram da bancada e começaram a apresentar em pé circulando livremente 

no estúdio. O formato está repleto de elementos semióticos que revelam tom diferente. As 

características assumem a postura de uma revista eletrônica com variedade de assunto e 

conteúdo. Destacam-se novos elementos no formato do cenário, cores, movimentos de 

câmeras e elementos tecnológicos que constituem o estúdio. 

Rocha e Sant‟ana (2010) citam Hartley quando afirma que os modos de 

endereçamento dizem respeito ao “tom” que um programa determina: “por mais que os 

produtores não conheçam os endereçados, procuram diferenciar o programa para distinguir 

dos demais com os quais compete na grade televisiva” (ROCHA; SANT‟ANA, 2010, p. 

371). 

A partir desse novo contrato de leitura, destaca-se a interação na linguagem 

audiovisual. O modo como os apresentadores se portam no programa parece ficar mais 

próximo e acessível ao público. “Num meio audiovisual, a comunicação não verbal envolve 

também a expressividade do corpo, transmitida por gestos, expressões faciais, mudanças de 

postura corporal, aparência física e até pela roupa que usamos” (KYRILLOS; COTES; 

FEIJÓ, 2003, p. 68). 

A narrativa passa a ficar mais leve e agradável, o discurso mais pessoal e subjetivo, 

identifica-se o bate-papo entre apresentadores e repórteres e inúmeros elementos 

semióticos, como movimento do corpo, transparecendo estar mais a vontade, deixando o 

telespectador envolvido e entretido com a mensagem transmitida. 

A linguagem corporal, o movimento, a expressão facial são maneiras de comunicar. 

Segundo Peruzollo (2008) a comunicação é uma relação na busca do encontro com o outro, 

portanto a mensagem precisa ter elementos de interesses do receptor para que assim possa o 

entreter. Além disso, Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) afirmam que os meios de comunicação, 

principalmente a televisão, exercem influência sobre o comportamento corporal do 
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indivíduo. Segundo as autoras, a televisão dita padrões, revela formas de comportamento 

corporal. 

A seguir, serão identificadas as estratégias e marcas geradas nesse sentido, nas 

subdivisões já definidas. No momento de apresentação, o JA negocia com o seu 

telespectador, chama, oferece, para assim promover a aproximação. 

 

 

3.2.1 Escalada 

 

No momento em que são enunciados os principais assuntos do programa, os 

apresentadores entram em cena circulando livremente de uma forma dinâmica e atrativa. 

Segundo Becker (2005), o funcionamento do contrato de leitura pressupõe a existência de 

dispositivos técnicos simbólicos. Para que seja firmado esse contrato e o telespectador sinta 

interesse e curiosidade de assistir o programa, são determinadas estratégias enunciativas. 

Becker (2005) ainda argumenta que enunciação é uma escolha realizada entre as 

inúmeras formas de expressar um mesmo enunciado. Nesta subcategoria, destaca-se o 

funcionamento do corpo, pois é articulado como um jogo de contrato de leitura, uma vez 

que além de destacar a figura do apresentador – personalidades conhecidas – que têm 

credibilidade com o público, o contexto da apresentação (cenário, naturalidade, 

informalidade) faz com que o telespectador sinta-se à vontade e inserido no programa.  

Fausto Neto (2008) complementa afirmando que enunciado é o ato do sujeito que, ao 

transformar a língua em fala, nele inscreve-se, pois constrói sua própria imagem e sua 

maneira. Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) complementam dizendo que a expressividade de um 

bom apresentador ou repórter deve inspirar a credibilidade unindo palavra, voz, corpo e 

fala. 

A partir desses conceitos é possível identificar o modo como os apresentadores 

endereçam e se aproximam do público. A linguagem usada durante a escalada é leve e 

atrativa, sempre chamando o telespectador. Nos programas analisados, a apresentação é 

realizada por mais de uma pessoa, onde circulam e gesticulam livremente. 

A figura 12 representa as imagens veiculadas antes da escalada do programa do dia 

05 de agosto de 2011. O enquadramento mostra as câmeras do estúdio, produtores e 
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operadores arrumando os últimos detalhes para o inicio do JA. A luz baixa, o “rec” no 

canto esquerdo na parte superior da imagem são elementos que comprovam que as imagens 

foram realizadas antes da abertura do programa. A estratégia utilizada é mostrar como 

acontecem, os bastidores e que há outros momentos e outras pessoas envolvidas para que o 

programa possa ir ao ar. A ideia é de aproximar o telespectador dos bastidores, mostrar 

como se faz uma espécie de “vem conhecer, sinta-se em casa”. 

  

                

Figura 12: Montagem do estúdio                                Figura 13: Entrada dos apresentadores 

 

A figura 13 também é do programa exibido no dia 05 de agosto de 2011. A imagem 

mostra o momento em que a Cristina Ranzolin entra no estúdio para apresentar os 

principais assuntos do dia no JA. O enquadramento aberto faz com que apareça o corpo 

inteiro, expondo mais o apresentador, inserindo o telespectador no contexto. “Os 

enquadramentos tornaram-se mais diferenciados e a interpretação da noticia ficou mais 

intensa e, consequentemente, mais expressiva” (KYRILLOS; COTES; FEIJÓ, 2003, p. 70). 

  Nesse momento serão apresentados os assuntos do programa, portanto a linguagem 

e o dinamismo são estratégias para chamar e prender o público. É um jogo de palavras, de 

linguagem corporal e audiovisual que tem a finalidade de despertar a curiosidade do 

expectador e fazer com que permaneça ligado para assistir os assuntos das manchetes 

citadas. Um dos pontos cruciais durante o programa para afirmar o contrato de leitura com 

o telespectador. 

A câmera acompanha o movimento realizado pela âncora. A apresentação é 

realizada por mais de uma pessoa, tornando mais dinâmico e atrativo. No programa do dia 

05 de agosto Paulo Brito participa mencionando a manchete do esporte, como mostra a 

figura do dia 13. Na imagem, pode-se identificar que a apresentadora está em movimento. 
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Desde o “Olá, boa tarde”, ela entra caminhando livremente pelo estúdio. Atrás, é verificado 

o Paulo Brito de braços cruzados. Elementos semióticos que representam a naturalidade e a 

descontração dos apresentadores. 

 

 

 

 

3.2.2 Esportes/ Previsão do tempo/ Comentários 

 

O programa utiliza elementos para que mantenha a audiência entretida no conteúdo 

que, a cada edição, apresenta aspectos novos para prender o telespectador. Um desses 

elementos é a quebra da seriedade e da formalidade. É o que se confere na forma como é 

apresentado as notícias do esporte.  

O repórter não se prende mais ao script, e sim interage e opina sobre o assunto. Isso 

torna um programa com características de entretenimento e interação, pois diverte o 

expectador e faz com que ele participe, mas também critique ou tenha opinião formada a 

respeito do assunto. 

 

 

 

Figura 14: Informações do esporte com Alice Neves 

 

A imagem acima mostra a forma como são apresentadas as informações do esporte 

no Jornal do Almoço. De uma maneira descontraída e “conversada” são transmitidas as 

principais notícias. Na edição do dia 12 de julho de 2011, a apresentação foi realizada por 

Alice Bastos Neves. Nesse momento, ela comentava com a apresentadora Cristina Ranzolin 
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que a décima rodada do Brasileirão havia sido transferida. O enquadramento aberto, o 

posicionamento das apresentadoras, o movimento do corpo e os gestos são elementos 

identificados como elementos semióticos que acrescentam ainda mais para o infotenimento. 

Kyrillos, Cotes e Feijó (2003) lembram que a naturalidade representada na tela é uma 

recriação do dia a dia acompanhados por movimentos da cabeça e da expressão facial que 

ajudam na mudança vocal. Gestos de pontuação podem ocorrer com o movimento do corpo 

e das mãos coincidindo com a voz, dando mais potência e expressão para quem fala. 

Além da informação, a forma como esta sendo apresentada lembra uma revista 

eletrônica. Segundo Aronchi de Souza (2004), o conteúdo desse gênero deve-se ao 

noticiário, humor, esportes, perguntas interativas. Uma das marcas geradas por essa mistura 

das categorias identificadas nesse momento é a dose bem equilibrada oferecida ao 

telespectador de entretenimento e informação. “Dá ao telespectador a sensação de estar 

bem informado sobre tudo” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 130). 

Durante a previsão do tempo também é verificada a informalidade para apresentar. 

Na maioria dos programas que compõe o corpus, a previsão é transmitida através de 

boletim ao vivo fora do estúdio. As informações são transmitidas de uma forma 

conversada, mais cotidiana, como estivesse contando para o telespectador. 

Um exemplo é no programa do dia 04 de julho de 2011, no qual o repórter Eduardo 

Costa informa a previsão de dentro do estúdio e, de uma forma subjetiva e direta, ele 

interage com a Cristina Ranzolin. Logo que informa a previsão de todas as regiões do 

estado e ressalta ser o dia que registrou a temperatura mais baixa do ano, foram veiculadas 

imagens de pessoas agasalhadas e se protegendo do frio. O que mais chama atenção do 

repórter é um casal de namorados sentado em um banco, onde o jovem está com uma 

camiseta de manga curta. Eduardo comenta e brinca com a apresentadora que o calor 

humano não deixa eles passarem frio, é o que representa a figura 15 logo abaixo. 

 



 65 

 

Figura 15: Eduardo Costa comenta do calor humano do casal de namorados 

 

Mais uma vez é identificada a hibridização das categorias televisivas classificadas 

por Aronchi de Souza (2004). O riso, a descontração, a brincadeira são elementos que 

entretêm o telespectador, priorizando sempre a informação. O jornal do Almoço traz esse 

perfil de, apesar de ser informativo, ter leveza e descontração, até mesmo devido ao horário 

que vai ao ar. 

 Nos comentários do JA foram identificadas mais descontração e menos seriedade 

na forma de apresentar, na participação de Carolina Bahia. Isso ocorre devido à interação 

que existe com o estúdio e a forma natural e cotidiana de se expressar. A figura 16 

representa os momentos em que são transmitidas as informações ao vivo de Brasília. No 

programa exibido no dia 12 de julho de 2011, Cristina Ranzolin chama Carolina Bahia e 

questiona se as obras de interesse do Rio Grande do Sul vão sair do papel com o novo 

ministro. O formato que a imagem mostra permite que elas interajam entre si, além do 

telespectador poder conferir de perto - de acordo com a tela e o enquadramento - a reação, 

expressão corporal e facial. 

O formato permite que Caroline opine sobre o assunto, o que chama e reafirma a 

fidelidade com o telespectador. Por mais que o público não participe de uma forma direta, 

acaba o informando e provocando um senso crítico sobre o assunto tratado. A forma como 

isso acontece faz com que a seriedade do assunto seja neutralizada e tratada de uma forma 

mais leve. “Ministro de transporte, muda para não mudar. O que a gente queria ver era uma 

revolução total, inclusive dentro da equipe, para que velhas praticas não se repitam, e eu 

não acredito que isso venha acontecer”, lamenta a comentarista. 

Para expor os diferentes modos de participação da comentarista, a figura 17 

representa Carolina Bahia no Jornal do Almoço presente no estúdio. O programa veiculado 
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no dia 05 de agosto de 2011 mostra que foi realizada uma conversa informal e dinâmica 

entre apresentadora e comentarista. Carolina Bahia fala que o motivo da saída do Ministro 

ocorreu por falar demais e não por irregularidades. 

A figura 17 mostra a comentarista e Cristina Ranzolin escorada no banco. A 

linguagem audiovisual faz com que sejam identificados aspectos do infotenimento. “A 

constatação desse hibrido em JA, em uma evidencia utilização  de entretenimento como 

fator de incrementos de pauta jornalística, mostra a oscilação  entre os gêneros telejornais e 

revista eletrônica” (TORRES, 2011, p. 157). 

A maneira como apresenta o comentário permite que elementos semióticos sejam 

identificados. O enquadramento aberto traz mais visibilidade trazendo o telespectador para 

aquele ambiente. Além do posicionamento das apresentadoras, uma direcionada a outra, 

verifica-se a posição das mãos da comentarista. Segundo Kirillos, Cotes e Feijó (2003), o 

gesto deve vir com a palavra, enfatizando palavras importantes, logo deve ficar em repouso. 

Como é conferida na imagem, Carolina Bahia está com as mãos neutras, o que representa 

estar no papel de receptora e a apresentadora no papel de falante, pois o gesto da mão 

parece reforçar e enfatizar o significado da palavra, ou do questionamento. 

 Esses aspectos firmam o contrato com o público, pois além da credibilidade das 

personalidades, a informalidade permite que seja assistido com mais leveza sem dispersar o 

telespectador. 

 

                             

          Figura 16: Carolina Bahia ao vivo de Brasília                 Figura 17: Carolina Bahia no estúdio                                                                                 

 

Outros comentaristas fazem parte do corpus da pesquisa, como Lasier Martins e 

Paulo Sant‟ana. A forma como é apresentado é mais engessado e são identificadas poucas 

características nesta pesquisa que permitem que sejam avaliadas como estratégias para se 
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aproximar do público. Os comentários sempre são realizados depois de alguma notícia 

veiculada para que possam ser expostas as críticas e a opinião desses já mencionados. 

 

3.2.3 Entrevista 

 

São realizadas inúmeras entrevistas que podem ser comparadas com uma conversa 

durante o JÁ. Além do quadro “JA Responde”, verificam-se outros entrevistados como 

artistas, música e convidados especiais.  

Na figura 18 mostra o quadro “JA Responde”. Diariamente, o programa recebe um 

convidado de acordo com o tema do dia. Os questionamentos são realizados através da 

interatividade e pela apresentadora. No dia 13 de agosto de 2011, o entrevistado foi o 

jornalista Rodrigo Lopes, que respondeu a perguntas referentes ao seu livro Guerras e 

Tormentas, que seria lançado no final de semana.  

 

 

Figura 18: Quadro JA responde 

 

O formato e a maneira como está distribuído o cenário tem a finalidade de inserir o 

telespectador nessa sala de bate-papo. As cadeiras, a forma como estão sentados, a 

participação do telespectador através do telão são estratégias usadas pelo programa para 

trazer e prender o público na conversa. Todo o contexto, enquadramento, naturalidade e a 

linguagem verbal cotidiana utilizada neutralizam o assunto discutido. A finalidade é que as 

informações sejam codificadas de uma forma informal e agradável, pois o programa é 

veiculado justamente no horário do almoço do telespectador. 

A apresentadora Alice Bastos Neves inicia o bate-papo fazendo uma pergunta ao 

entrevistado: “Antes de começar a entrevista, eu vou te perguntar: como você se tornou 
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esse grande repórter internacional?”.  A expressão “eu vou te perguntar”, traz aspecto 

opinativo e intimo da apresentadora. Ela não se prende ao script e nem as perguntas 

realizadas pelo telespectador, comprova que a intenção é que o momento se torne uma 

conversa. O movimento da mão da Alice mostra que ela dirige-se a si mesma, afirmando 

que ela gostaria de saber. Para Kyrillos, Cotes e Feijó (2003, p. 72), os gestos das mãos 

devem representar o mesmo conteúdo da palavra falada sem contradizê-la. “As mãos 

devem ilustrar o pensamento e comunicar com uma expressividade única [...] as mãos 

desenham a fala, pontuando e fixando suas ideias para o ouvinte”. A opinião e a emoção da 

apresentadora são marcas geradas pelas estratégias do programa, que tem por finalidade 

despertar esse entusiasmo no público que esta assistindo. 

Além desse quadro, outras entrevistas são realizadas tanto no estúdio como na 

externa. Exemplo disso é a figura 19, que mostra a presença do grupo Tholl no programa do 

dia 28 de julho de 2011. Além do diretor, vários integrantes estavam levando alegria e 

entretenimento. O espaço proporciona que movimentos aconteçam de uma forma natural e 

principalmente espontânea. Nessa entrevista, a apresentadora Carla Fachin conversou com 

a grande parte dos integrantes priorizando informar sobre a apresentação em Porto Alegre e 

principalmente divertir ao telespectador, tornando tanto o estúdio como ambiente de onde 

está sendo assistido, agradável e descontraído. 

São identificados características da Revista eletrônica, como a linguagem utilizada 

na entrevista representada na figura 19. Uma entrevista solta, com brincadeiras, 

descontração, informação e entretenimento. Segundo Aronchi de Souza (2004), a 

linguagem utilizada nesse gênero é para atrair a audiência. “A notícia torna-se espetáculo e 

faz parte de uma espécie de show de informações [...] caracterizadas por apresentarem 

reportagens, prestação de serviços, entrevistas, comentaristas e para descontrair, artes, 

espetáculos e lazer” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 130). 
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    Figura 19: Grupo Tholl no estúdio                                    Figura 20: Grupo Matizes no JA  

 

 A figura 20 representa uma entrevista realizada no do Jornal do Almoço veiculado 

no dia 13 de agosto de 2011. O programa contou com o grupo Matizes para receber o disco 

de ouro. Um bate-papo informal, contando a trajetória do grupo e a alegria de receber o 

disco. No telão mostra imagens do DVD gravado pelo grupo.  

 Leva em consideração esse momento também os elementos visuais do estúdio que 

permitem caracterizá-lo por um tom informal e descontraído. A iluminação e as cores 

quentes destacam o entretenimento. Nesse local sempre ocorrem apresentações e 

entrevistas com artistas, como nesse caso. A iluminação chamativa do cenário dá uma 

sensação descontraída. 

 

3.2.4 Noticias/Agenda 

 

Das cinco subcategorias analisadas, esta é a única em que não foi identificada a 

presença do âncora  para endereçar. As noticias e a agenda são veiculadas de forma rápida e 

direta, identificando os conteúdos veiculados como vinhetas. 

 

                       

Figura 21: programa dia 12 de julho                               Figura 22: vinheta programa dia 13 de agosto 



 70 

 

As figuras acima mostram as vinhetas “agenda” e “noticia”. A agenda é veiculada 

geralmente quando volta e quando vai para o intervalo, seguido da vinheta do JA. A vinheta 

Notícia entra todo momento em que será transmitida uma informação de qualquer lugar do 

estado.  

Elas passam a ser inseridos durante o programa como se estivesse invadindo a 

televisão do telespectador, como se fosse um elemento surpresa, propondo despertar a 

curiosidade. Pode-se fazer uma analogia da vinheta da mesma emissora do Jornal do 

Almoço, Plantão. Momento em que os telespectadores identificam já pela trilha sonora, 

causando curiosidade na notícia que será informada. 

 

 

3.2.5 Reportagem 

 

 O programa traz a combinação dos recursos visuais, tecnológicos que tornam o 

Jornal do Almoço dinâmico e popular. Até mesmo no momento em que são chamadas as 

reportagens. Nesse momento, as cabeças são mais elaboradas e criativas, com o propósito 

de chamar e principalmente prender o telespectador. A linguagem, muitas vezes, é narrativa 

carregada de emoção e subjetividade. 

 Além disso, elementos que representam descontração e informalidade são usados 

para que o público sinta que o programa e, por vezes, o ancora, esteja na sua casa. Como 

mostra figura 23, em que Cristina Ranzolin e o repórter Manoel Soares, sentados em um 

banco de acrílico, conversam e discutem sobre o tema da reportagem, criando expectativa 

no telespectador. 

O quadro “Hora do JA comunidade” no dia 05 de agosto de 2011 traz em discussão 

as dificuldades dos cadeirantes em conseguir acessos em alguns lugares públicos. A 

linguagem utilizada é solta e informal.  

Segundo Kyrillos, Cotes e Feijó (2003), a postura também é um indicador não 

verbal do nível de envolvimento dos interlocutores. A mudança de posições implica o início 

e o término de uma unidade de comunicação e as maneiras como os participantes se 

relacionam. Como na figura 23, onde a mudança de posição de Cristina e da postura da 
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apresentadora e do repórter pontua a passagem para outro assunto. A representatividade é 

de um convite ao telespectador para sentar e discutir esse assunto polêmico. O fato de 

aparecem nessa posição, além de gerar uma ideia de informalidade, marca um novo 

momento no programa. 

A matéria foi elaborada pelo repórter Manoel Soares. O repórter está no estúdio, 

junto à apresentadora no momento em que será chamada a reportagem. Isso traz 

proximidade e permite que ocorra uma conversa, momento em que o repórter relata a 

experiência na elaboração da reportagem. Torres (2011) ressalta que o coloquialismo e a 

inserção do eu do apresentador, emitindo opiniões e aspectos de seus humores, favorecem a 

inclusão dos telespectadores. 

 

 

Figura 23: Interação entre apresentadores na cabeça da reportagem 

 

Segundo Peruzzolo (2008), a comunicação é uma relação na busca de encontro com 

o outro. Por esse motivo a mensagem que o emissor organiza tem a necessidade de desejar 

e entreter o expectador. A mensagem deve ser cheia de elementos de interesses para que o 

telespectador aceite e queira assistir. A matéria retrata a vida e principalmente a dificuldade 

de muitas pessoas, a mensagem é organizada para que prepare e prenda o público, 

principalmente os que se identificam com a dificuldade e o poder público. 
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Figura 24: Cristina Ranzolin comenta sobre a matéria da casa própria 

 

A imagem acima mostra Cristina Ranzolin no programa do dia 12 de julho de 2011, 

após a veiculação de uma reportagem que tratava do sonho de adquirir a casa própria. 

Depois que a matéria foi ao ar, retorna ao estúdio e Cristina está escorada no balcão, 

inclinada para frente, evidenciando a naturalidade. Cristina Ranzolin comenta: “Que 

maravilha, né?!”. Ela vibra com a possibilidade e alternativa da população adquirir sua casa 

própria. 

O fato de os âncoras comentarem e não somente lerem a cabeça e/ou pé de uma 

maneira engessada como são identificado nos telejornais, afirma-se a presença da 

naturalidade e da fala cotidiana. Segundo Becker (2005), é possível opinar, mesmo com a 

ideia do verossímil. É a ideia de como o discurso se constrói, se estrutura e produz 

significações. Mas nesse caso não é só a linguagem verbal, e também a corporal. 

Segundo Peruzzolo (2008), o corpo humano é um meio e feito de sentido. Ele pode 

virar um signo, de modo que possa ser olhado, desdobrado e consumido. Pode-se dizer que 

a apresentadora parece querer “cochichar” com o telespectador, a ideia de estar dentro da 

casa do público. Cristina parece instigar, pedir que o telespectador concorde ou opine em 

relação ao assunto. Ainda, o enquadramento proporciona que apareça o fundo com cores 

em degradê, intensificando o entretenimento. Plano médio causa mais intimidade com o 

telespectador. “Com o enquadramento fechado, a televisão acaba ampliando os gestos e o 

mínimo movimento pode adquirir significado” (KYRILLOS; COTES; FEIJÓ, 2003, p. 71). 

Outro elemento semiótico identificado é a postura da apresentadora. Para Kyrillos, Cotes e 

Feijó (2003), o corpo inclinado para frente pode indicar o início de uma notícia, de uma 

conversa ou mudança de assunto. A fala de Cristina, nesse momento, comprova a 
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teorização das autoras: “Maravilha, né?!”, frase usada como uma dica de passagem para o 

inicio de uma conversa com o telespectador. 

 

 

3.3 MARCAS DE INTERATIVIDADE 

 

A partir da possibilidade de existir o processo de comunicação entre receptor e 

emissor, nesse caso, programa e telespectador, confere a negociação de um contrato de 

leitura.  “Um conjunto de regras e de instruções construídas pelo campo da emissão para 

serem seguidas pelo campo da recepção condição em que ele se insere no sistema interativo 

proposto e pelo qual é reconhecido” (FAUSTO NETO apud BECKER, 2005, p. 30). 

São criadas estratégias enunciativas para que haja a aproximação e seja criada a 

fidelidade do telespectador com o programa. Desde a produção, a pauta escolhida são 

estratégias determinadas para que seja negociado o contrato. Entre elas, tem-se o objetivo 

de oportunizar interação entre esses dois pólos e entre apresentadores e repórteres. São 

justamente as marcas desse processo - da interatividade - que serão analisadas nesta 

subcategoria. O objetivo é identificar as marcas da interatividade entre o programa e seus 

receptores; verificar as categorias de participação dos telespectadores no conteúdo 

veiculado; situar a informalidade e a interação entre apresentadores. A partir dessa 

interação, que vai desencadear o entretenimento, ou seja, a diversão, o lazer, a participação 

do telespectador, a “noticia light”.  

Já no cenário podem ser identificadas marcas que trazem a interatividade. 

Tecnologia, simplicidade e versatilidade se destacam na linguagem audiovisual do Jornal 

do Almoço, como o telão e computadores de mão que possibilitam a interação instantânea 

com o telespectador. 

Além de ter a participação direta do telespectador, a apresentadora por vezes dirige 

a mensagem para o receptor. Através dos critérios do modo de endereçamento a evolução 

da linguagem corporal provoca essa interação. Movimentos de câmeras e narrativa usados 

como estratégias. Rocha e Sant‟ana (2010) citam Chandler quando ressaltam os critérios 

dos modos de endereçamento, entre eles está o direcionamento. “Quando o espectador é 

endereçado explicitamente, ou seja, se os personagens olham ou não para a câmera, se 
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dirigem ou não ao público diretamente ou se agem como se estivessem sendo observados” 

(ROCHA, 2010, p. 369). 

O próprio corpo em um contexto semiótico é utilizado como modo de 

endereçamento. Alguns autores classificam esse contexto como estratégia de interação, pois 

“o corpo é uma estratégia de interação, é um lugar de fascínio, sedução, criação de alianças, 

que trabalham o prazer, a criatividade, o humor, numa busca desesperada de si e de outro” 

(VILAÇA apud PERUZZOLO, 1998, p. 19). 

 

3.3.1 Escalada  

 

Uma das principais estratégias utilizadas pelo programa é a maneira como é 

interpelado o telespectador. Mesmo que não possa interagir diretamente com o 

apresentador, a chamada faz com que o deixe mais atento às notícias que irão discorrer 

durante o programa. Além disso, ela possibilita com que ele veja a sua vida e outras 

histórias que serão contadas. 

Segundo Kyrillos, Cotes e Feijó (2003), a voz na escalada dos programas televisivos 

devem ser bem articulada. Marcar o término de cada mensagem e a mudança de assunto é 

fundamental para a clareza da recepção, pois o telespectador precisa compreender e se 

interessar pela noticia. Ainda salientam que ao iniciar ou terminar um telejornal a expressão 

facial deve ser sempre de simpatia, buscando a interação com o expectador. 

As palavras reiteram e fortalecem o contrato, garantindo e negociando o que será 

transmitida durante o JA. Todos os programas analisados começam com a frase “Olá, boa 

tarde, JA esta entrando na sua casa, com as principais noticias da sua região e em todo 

estado do Rio Grande do Sul.”. As palavras “da sua região” afirmam ao telespectador que 

terão noticias e informações do seu interesse e do seu contexto. Além do impacto da frase, a 

partir daquele momento, o Jornal do Almoço está invadindo a casa do expectador, com a 

ideia de que todos farão parte do mesmo contexto e do mesmo diálogo. 

Algumas manchetes das principais notícias do Jornal do Almoço são mencionadas 

como se estivesse conversando ou questionando o receptor, como é o caso da edição do dia 

4 de julho de 2011, onde Cristina Ranzolin questiona: “Você quer ou conhece alguém que 

precisa parar de fumar? Um especialista explica quais as ultimas novidades que fazem a 
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pessoa largar o vicio do cigarro”. A estratégia utilizada consiste no modo como é 

endereçado ao telespectador que tem interesse ou conhece alguém que precisa parar de 

fumar, pois direciona a mensagem diretamente para esse público. A forma como foi 

enunciado promove a curiosidade do telespectador interessado. 

Outra frase em comum em todos os programas analisados é a maneira como é 

encerrada a escalada.  “O jornal do Almoço começa, a partir de agora a sua vida está na 

TV”. Além de ser direcionado ao telespectador de uma forma direta e informal, o programa 

garante que ele poderá se ver e se identificar, pois a finalidade é que a mensagem 

transmitida seja a vida, o cotidiano, as dúvidas do telespectador. A figura abaixo é da 

edição do dia 12 de julho, momento em que Cristina Ranzolin fala “sua vida esta na TV”. 

 

 

 

Figura 25: Apresentadora encerrando as manchetes do dia 

 

3.3.2 Esportes/ Previsão do tempo/ comentário 

 

A deliberação sobre o “tom” do programa confere-lhe um caráter interativo. 

“Acertar o tom, ou melhor, sua expressão, implica em que ele seja reconhecido e apreciado 

pelo telespectador” (DUARTE, 2006, p. 8) Segundo a autora cada programa tem seu tom. 

No caso do JA é um tom mais informal. Portanto, assim os tons decorrentes da interação 

entre apresentadores se mostram mais descontraídos e subjetivos, como é o caso do 

momento que será transmitida a previsão do tempo.  

Na figura a baixo, o repórter Eduardo Costa informa a previsão do tempo ao vivo 

direto de outro ponto em Porto Alegre no dia 28 de julho de 2011. A apresentadora Carla 

Faccim chama o repórter de uma maneira descontraída e o questiona: “E essa chuva, vai até 
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quando, Eduardo?”. Através de pista de passagem, como é o caso dessa frase, ocorre a 

comunicação e a interação entre eles. Após esse questionamento, ele assume o papel de 

falante e informa sobre a possibilidade de parar a chuva no estado. “Se o mecanismo 

funcionar corretamente, o telespectador tomara a palavra em consequência de uma pista de 

passagem emitida pelo locutor que, por sua vez, concedera o direito de fala, ou até então 

ouvinte” (KNAPP; WIEMANN apud MORTENSEN 1980, p. 268). 

Além da interação entre apresentador e repórter, a figura mostra a maneira como a 

Carla Fachin direciona o telespectador para a informação. No momento em que ela se 

dirige ao telão, a apresentadora convida, endereça o telespectador para o repórter que será o 

responsável por transmitir a mensagem. 

Mais uma vez é identificada a presença da tecnologia como forma de interatividade. 

Através do telão, repórter e apresentadora têm condições de conversar e principalmente 

condiciona que o telespectador seja inserido nesse contexto e possa visualizar o bate-papo. 

 

 

Figura 26: Interatividade entre apresentora e repórter na previsão do tempo 

 

Uma categoria identificada com a participação do telespectador no material 

veiculado foi a promoção Imagem do Ano, elaborada pela produção do Jornal do Almoço 

com a finalidade de interação com o público. Dos seis programas analisados, três possuíam 

essa promoção, como mostra a figura 27. Após a previsão do tempo, eram veiculadas as 

imagens para ser escolhida, através da votação realizada por telefone pelo telespectador, a 

foto que melhor representasse a estação, nesse caso, imagem do inverno.  

Outra forma de participação verificada durante a previsão do tempo são de fotos 

veiculadas durante a transmissão das informações referente ao tempo. Essas fotos são 

registros do público de belas paisagens que remetem à estação e fatores meteorológicos, 
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como na figura 28, a telespectadora Liane Castilhos resgistrou essa foto na cidade de 

Cambara do Sul, no dia 04 de julho de 2011, dia em que os termometros registraram 5,6 

negativo. 

 

                      

Figura 27: Promoção Imagem do Ano                                     Figura 28: Participação do telespectador 

 

Segundo Duarte (2006), a “tonalização” do discurso é uma das responsáveis pela 

produção de efeitos de sentido. Será harmônica se, na apresentação, os apresentadores 

estabelecerem entre si uma sintonia com o tom que caracteriza o programa. Isso justifica a 

descontração e a brincadeira entre comentarista e apresentadora como mostra na figura 29, 

pois o Jornal do Almoço estabelece uma informalidade para que o público sinta-se à 

vontade para assistir e interagir. Apesar da seriedade e da credibilidade dos comentaristas, 

acaba, por vezes, ocorrendo essas brincadeiras para descontrair e neutralizar certos 

assuntos.  

A figura 29 representa a interação entre Lasier e Cristina na edição do dia 20 de 

julho de 2011. Lasier Martins havia realizado um comentário a respeito do 

congestionamento das rodovias. Antes de passar a palavra para Cristina Ranzolin, que 

segue a entrevista com o Carpinejar sobre o Dia do Amigo, ele agradece as mensagens pelo 

Dia do Amigo e a amizade de Cristina. Ainda ressalta que as ponderações realizadas pelo 

poeta estão sendo bastante pertinentes e que ele iria ficar por ali, no estúdio, escutando de 

perto. A informalidade e o diálogo, carregado de emoção, dos apresentadores provoca uma 

sensibilização aos telespectadores. A estratégia utilizada pelo JA é a dramatização para 

promover a aproximação do público, além de tornar o ambiente um espaço de conversa, 

onde comentarista, apresentadora e convidado estão interagindo. Desse modo, o formato 

faz com que seja um convite para telespectador também fazer parte do contexto.  
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Figura 29: Interatividade entre apresentadores e convidado 

 

Assim ocorre no momento em que são apresentadas as informações do esporte. Há 

bastante interação entre os apresentadores, as noticias são transmitidas de uma forma 

“conversada” e comentadas. Eles interagem entre si após determinadas informações com 

juízos de valor e opiniões sobre fatos. Mais uma vez, o telão traz a interatividade, pois, 

enquanto é realizada a transmissão das notícias, ocorre a veiculação de imagens no telão. O 

enquadramento mostra apresentadores interagindo e as imagens, mas uma vez trazendo o 

telespectador ao ambiente. 

  A interação entre o apresentador e telespectador é no momento em que é realizada a 

chamada do Globo Esportes. “Não perca”, “não saia daí” “é coladinho com o JA”, são 

frases identificadas que evidenciam o modo como está endereçando e chamando o 

telespectador. 

 

3.3.3 Entrevista 

 

A sociedade de midiatização citada por Fausto Neto (2008) fala da nova ambiência 

estruturada em torno de dimensões tecnológicas e discursivas. O próprio cenário do Jornal 

do Almoço traz dispositivos tecnológicos que reformulam o contrato de leitura.  

Marcas de interatividade entre o programa e o telespectador são identificadas nessa 

subcategoria. Por vezes, o emissor passa a receber a mensagem e o receptor, no caso o 

telespectador, passa a transmitir e a produzir. “O sujeito falante opera como receptor de 

outros discursos, e ao mesmo tempo, como emissor de outros, cuja circunstância reúne 
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também a existência de outros sujeitos como produtores e receptores” (FAUSTO NETO, 

2008, p. 124). 

Mcluham (2002) fala que a TV é um meio que exige respostas criativas e 

participantes. Aronchi de Souza (2004) acrescenta que por esse motivo as TVs exploram de 

ferramentas de interação, para que haja participação e assim prender o telespectador. Assim 

como é conferido no quadro JA Responde, onde há participação por telefone, twitter e 

enquetes gravadas do público. 

As ferramentas sociais e tecnológicas dão auxilio para que seja ao vivo e instantânea 

a participação. A maioria das perguntas é pautada pelo receptor, que assume o papel de 

sujeito falante. 

 

                      

  Figura 30: Interatividade por telefone                              Figura 31: Interatividade pelo twitter 

 

A figura 30 representa a participação de uma telespectadora por telefone no JA 

veiculado no dia 12 de julho de 2011, onde o assunto debatido era casa própria. A forma 

convencional proporciona a interação e o elo entre programa e expectador, oportunizando 

aqueles que optam pela maneira convencional. Internautas também podem participar 

através do twitter, como mostra a figura 31, edição do dia 04 de julho de 2011. A 

apresentadora Cristina Ranzolin faz a leitura de perguntas de telespectadores encaminhados 

para Jornal do Almoço pelo twitter. A presença de tecnologia, como o computador de mão 

no cenário audiovisual, proporciona a interatividade instantânea, além de incrementar o tom 

mais moderno e informal do programa. 

 A interatividade traz o público para dentro do programa. Os próprios convidados 

dirigem-se ao telespectador que realizou a pergunta. É a forma mais direta do programa de 
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promover a aproximação, pois além de inseri-lo como produtores pautando as perguntas, a 

intenção é que seus anseios e dúvidas sejam sanados. 

 A imagem da figura 32 representa a interatividade do público com o programa 

através de enquetes gravadas com questionamentos em relação ao assunto do dia. Nesse 

caso, é o programa exibido no dia 04 de julho de 2011, onde um cidadão fazia uma 

pergunta diretamente ao especialista. Essas estratégias utilizadas trazem mais dinamismo e 

leveza no bate-papo. A marca deixada, nesse sentido, é a inserção do telespectador, do 

internauta e do público em geral no programa. 

 

 

Figura 32: Pergunta do telespectador 

 

Outras entrevistas interativas ocorrem durante o programa em outros formatos, 

como por exemplo na edição do dia 13 de agosto de 2011. A apresentadora Alice Bastos 

Neves chama a repórter Roberta Valdez, que está ao vivo direto do Festival de Gramado. 

Além da interação entre a apresentadora e a repórter, Roberta entrevista o público que 

acompanha o festival.  

Através do telão no estúdio é possível ver as imagens, incrementando a 

informalidade e a descontração. Roberta mostra bastante espontaneidade e entusiasmo 

conversando com o público. Segundo Mcluhan (2002), o apresentador e o repórter devem 

estar sempre prontos para o improviso, transparecendo intimidade com o telespectador. 

O “vivo” causa uma quebra e sai da monotonia do programa. “Cenas como essa 

causam um espetáculo de cores e formas, rouba a cena e garante a fuga da possibilidade de 

monotonia. No momento em que o eu repórter é ativado, ele faz um convite à inclusão do 

eu do telespectador na narrativa e a emoção da garantida” (TORRES, 2011, p. 181). Essas 
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estratégias usadas pelo programa causam mais dinamismo, visibilidade e a valorização do 

cidadão que está prestigiando o evento. 

 

 

 

Figura 33: Repórter ao vivo em Gramado 

 

3.3.4 Notícia/ Agenda 

 

 De acordo com o corpus estabelecido para a pesquisa e análise dos programas que 

fazem parte, essa subcategoria não foram identificadas estratégias de interação. Como já 

explicado neste trabalho, a forma de apresentação é através de uma vinheta, sem a presença 

do apresentador. O conteúdo gerado, já é gravado, por tanto não tem possibilidades de 

interação. 

 Não há categorias de participação dos telespectadores nem a interação de repórter e 

apresentação, devido ao formato estabelecido pelo programa nesse momento. Portanto, não 

são geradas marcas nesse sentido. 

 

3.3.5 Reportagem 

 

Marcas de interatividade nesta subcategoria foram identificadas em um plano de 

discurso onde o corpo humano sai do seu universo real e passa a ser a mensagem exigindo 

sinais, expressões, gestos tornando-os falantes. O olhar a gestualidade, posturas e inúmeras 

linguagens são atitudes reveladoras de humor emoção e sentimento, como é o caso da 

reportagem exibida na edição no dia 13 de agosto de 2011, referente ao dia dos pais. 
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A abordagem da matéria foge do padrão que é de costume ser vista nessas datas. O 

Jornal do Almoço trouxe a dramatização e emoção nos “cases” e nas imagens utilizadas. A 

finalidade é fazer com que o telespectador se identifique com a dor e sofrimento das 

histórias contadas. A reportagem fala da dor dos pais que já perderam seus filhos, em 

passar essa data sem a presença de seus filhos.  

A apresentadora Alice Bastos Neves se sensibiliza com a reportagem, quando a 

matéria é finalizada volta ao estúdio e a apresentadora comenta e aproveita para 

parabenizar seu pai: “É uma dor que até diminui, mas nunca acaba. E como eu acredito, de 

verdade, que temos que dizer que a gente ama quando está pertinho de nós, aproveito, fica 

aqui meu beijo e um abraço apertado para o meu pai, feliz dia do pai”.  

A fala em si e a expressão facial, como conferida na imagem 34, são estratégias com 

finalidade de emocionar e instigar o telespectador para que faça o mesmo. Mais uma vez, o 

plano de discurso passa por esse contexto. A mensagem é endereçada para o público que já 

perdeu seus filhos e para aqueles que, por vezes, não ressaltam a importância das pessoas 

que convivem. 

 

 

Figura 34: Pé da matéria do dia dos pais 

  

Segundo Kirillos, Cotes e Feijó (2003), a expressão facial é considerada a principal 

fonte de informações não verbais, pois apresenta um grande potencial comunicativo, 

revelando estados emocionais. Para as autoras, os olhos são expressivos e atuam em 

conjunto com a sobrancelha, pois são capazes de transmitir todo o sentimento. “Associados 

às palavras, traduzem uma enorme carga interpretativa durante a comunicação. Olhos 

brilhantes demonstram entusiasmo, alegria e vivacidade” (KIRILLOS, COTES E FEIJÓ, 

2003, p. 83). As autoras acrescentam que as sobrancelhas elevadas demonstram surpresa, 
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espanto, indignação ou alegria. Essas considerações justificam o conjunto da expressão 

facial da apresentadora, que mostra entusiasmo e emoção no momento em que se refere ao 

pai. 

Outra maneira de proporcionar a interatividade é convocar o telespectador a 

participar de resultados de testes aplicados em reportagens. É o caso da matéria veiculada 

no dia 04 de julho de 2011, endereçada ao público que tem interesse em emagrecer. 

O tema da matéria é a procura do corpo perfeito, provocada por regimes que 

desencadeiam doenças em jovens, como anorexia. No “off” da matéria, a repórter Paula 

Valdez chama o telespectador, principalmente adolescente, para fazer um teste que avalia 

como o adolescente se vê fisicamente. “Esse é o teste aplicado pelos nutricionistas para 

saber como o adolescente se vê. Aplicamos nesse grupo, e desafio você a fazer também”. A 

partir daí é narrado todos os passos do teste oportunizando o expectador de aplicar também. 

Além disso, no pé da matéria, Cristina Ranzolin fala que quem não teve oportunidade de 

fazer, pode acessar a pagina na web do JA, que estará disponível para ser aplicado. Uso da 

autorreferencialidade proporciona a interação e convida o telespectador a conhecer, nesse 

caso, as ferramentas sociais do programa. 

 

 

Figura 35: Teste como você se vê 

 

Essas estratégias são direcionadas aos telespectadores que se identificam com o 

assunto exibido na reportagem, promovendo aproximação e propondo a fidelidade. Essas 

marcas justificam a finalidade do Jornal do Almoço enunciado na escalada, que é fazer com 

que a vida do telespectador esteja na TV. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta etapa conclusiva, é importante ressaltar que a pesquisa surgiu a partir da 

percepção em relação à mudança no formato do Jornal do Almoço. Partindo desse ponto, 

surgiu o interesse em entender melhor a forma como o conteúdo estava sendo endereçado. 

No decorrer do trabalho, incentivado pela presença da hibridização de gêneros no Jornal do 

Almoço, estruturei o meu problema: verificar as estratégias usadas pelo programa analisado 

para se aproximar do telespectador, assim, identificando as marcas geradas nesse sentido.  

Tornando-se meu objetivo geral, elaborei passos para que pudesse chegar a uma conclusão.  

Em relação aos objetivos específicos, criei categorias para que fosse possível 

analisar o corpus definido. Para uma melhor percepção e conhecimento diário, optei por 

analisar um programa de cada dia da semana que é veiculado, ou seja, seis edições. Em 

quase sua totalidade, o programa há interação, entretenimento, descontração, gerando 

interatividade tanto entre apresentadores, como com o telespectador, o que tornou difícil de 

delinear o corpus. Por isso optei por separar e agrupar os momentos em comuns do 

programas nas subcategorias analisadas. 

Em um primeiro momento, senti a necessidade de mapear o material, criando, 

assim, a primeira categoria, formatos do conteúdo veiculado. Desde a escala até as 

reportagens exibidas, percebi a hibridização das categorias, o que tornou difícil a 

identificação dos verdadeiros formatos utilizados pelo programa. Priorizando a informação, 

é notória a utilização de incrementos para entreter o telespectador.  

Com a finalidade de identificar esses formatos, percebi que uma das estratégias 

utilizadas pelo Jornal do Almoço é a transformação na linguagem dos formatos. Em vários 

momentos, verifiquei formatos de um telejornal como notas peladas, notas cobertas e 

reportagens. Porém, na forma como elas são geradas na esfera pública, é possível 

identificar características do gênero revista eletrônica. Atualmente são elaborados de uma 

forma atrativa, chamando, conversando diretamente com o telespectador. 

Outros momentos em que são evidentes as estratégias utilizadas são os relacionados 

a esporte, previsão do tempo e comentários. Em sua maioria, podem ser comparadas a notas 
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cobertas, informações lidas pelo repórter acompanhadas por imagens, mas de uma maneira 

diferente. O apresentador, ou repórter não se prende ao script, trazendo naturalidade para o 

programa. A maneira que ele direciona ao telespectador, neutraliza a informação. O texto se 

predispõe com que o receptor se sinta mais à vontade e, assim, absorva e compartilhe com 

leveza as noticias. 

As entrevistas realizadas no Jornal do Almoço tornam o estúdio um ambiente 

comparado uma sala de casa. São entrevistas abertas, com liberdade de opinião e 

questionamento. A conversa que ocorre entre apresentador e entrevistado, por exemplo, no 

quadro JA Responde, traz um tom de informalidade.  

As reportagens veiculadas discorrem mais dramatização e emoção.  O formato ainda 

encontra-se nos parâmetros de uma reportagem classificada por Aronchi de Souza (2004), 

mas o conteúdo gerado traz mais entretenimento do que somente informar o telespectador. 

Serviços e acontecimentos, por exemplo, são elaboradas de forma direta, classificada por 

Dejavite (2006) como notícia light. Algumas notícias de editorias de polícia, política, por 

exemplo, foram identificadas nos formatos de reportagem, mas em sua grande maioria são 

transmitidas através do quadro Notícia, momento em que são exibidos os acontecimentos 

de todo o estado de uma maneira dinâmica, para consumo rápido.  

Com isso, percebi que são priorizadas a dramatização e a diversão, em detrimento 

de acontecimentos factuais e de repercussão social. Isso funciona como uma estratégia para 

promover a aproximação, pois, a mensagem condiciona e propõe que o telespectador se 

sensibilize e se identifique com os casos mencionados em reportagens. Concluo que a 

categoria citada por Dejavite (2006) e Gomes (2004), o infotenimento, é presente no Jornal 

do Almoço. A dificuldade de classificar os formatos e a identificação de características do 

entretenimento supõe a hibridização dessas categorias. 

 Trazendo características próprias e constantemente buscando fidelidade com o seu 

público, identifica-se um contexto audiovisual, o qual destaca a linguagem verbal e não 

verbal como estratégia do Jornal do Almoço na forma de apresentar.  Um dos pilares da 

negociação do contrato de leitura são as estratégias de enunciação, como por exemplo, a 

linguagem clara, cotidiana e descontraída.  

 A figura do âncora contribui para a fidelidade proposto pelo contrato de leitura ao 

telespectador e para a credibilidade do programa. São personagens conhecidas, ícones do 
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jornalismo como Cristina Ranzolin e Lasier Martins, por exemplo, que adaptam a maneira 

de falar com a sua imagem, unindo corpo, fala e voz. Portanto, isso também pode ser 

classificado como um conjunto de estratégias para que o telespectador assista ao JA e 

confie no que está sendo mencionado. É um jogo de palavras, de linguagem corporal, que 

condiciona o despertar da curiosidade do telespectador. Os enquadramentos, movimentos 

de câmeras e a forma como são interpretadas as notícias geram mais expressividade.  

A quebra da seriedade relaciona-se com a forma como é conduzida a informação. A 

participação de mais um apresentador ou repórter aproxima estes momentos de uma 

conversa. Elementos semióticos são usados para que seja gerado um ambiente de 

naturalidade, fazendo com que o que está passando na tela seja uma recriação do dia-a-dia.  

A mistura das categorias resulta em uma dose equilibrada de entretenimento e informação 

ao telespectador. Isso pode ser identificado nos risos, brincadeiras e comentários realizados 

entre apresentadores e repórteres, tornando o estúdio em um ambiente descontraído. 

Nas entrevistas realizadas no Jornal do Almoço, verifica-se também a opinião e 

participação do ancora e elementos semióticos como a linguagem corporal – movimento do 

corpo, expressão facial, entonação da voz – que trazem um tom informal e dinâmico para o 

programa. Além disso, a distribuição no estúdio, o posicionamento do âncora e 

entrevistado, como no quadro JA Responde, por exemplo, são estratégias para inserir e 

prender o telespectador no bate-papo. Outras entrevistas realizadas, como a do grupo Tholl, 

percebi, mais uma vez, a união das categorias, pois ao mesmo tempo em que informa, 

diverte o receptor. Já nos quadros noticias e agenda não são identificados a presença do 

apresentador, porém há uma vinheta anunciado. A maneira como é veiculado é como se 

estivesse invadindo a tela, convidando a despertar a curiosidade do telespectador.  

As cabeças das reportagens são enunciadas de forma criativas, elaboradas, 

carregadas de subjetividade. E ainda, gestos, opiniões, posicionamento do apresentador 

fazem o corpo se transformar em signo. O enquadramento utilizado na maioria das vezes é 

fechado, condicionando mais intimidade com o telespectador e ampliando os gestos e 

movimentos. São estratégias utilizadas para fazer com que o JA faça parte da vida do 

telespectador. 

Estratégias como “A partir de agora, sua vida está na TV” buscam garantir que o 

telespectador se identifique e se veja no programa. Chamadas usadas como: “Você quer ou 
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conhece alguém que precisa parar de fumar?”, são modos de direcionamento ao público de 

interesse, convidando proporcionando que participe, assista o JA. Em evidencia o uso dos 

modos de endereçamento, seja para um público especifico, ou para todos os 

telespectadores, propondo interação com o programa. A abertura para um canal de 

interatividade no programa parece ser um dos pontos cruciais para o tom de informalidade 

do JA e da negociação do contrato de leitura. Esses momentos condicionam a participação 

direta do telespectador, pois identifica-se a presença desses em promoções, enquetes e em 

questionamentos realizados através dos canais de interatividades.  

Interação entre apresentadores, apresentador e repórter foi identificada a todo o 

momento, propondo ao expectador, descontração. Os modos de direcionamento fortalecem 

a presença do receptor na produção e no produto veiculado. Promoções são realizadas, 

reportagens são pautadas e questionamentos são feitos pelo público, convidando a 

fortalecer o elo entre emissor e receptor, e por vezes, transformando o telespectador em 

emissor e o programa em receptor. 

Nas matérias veiculadas, ou após a exibição, é identificado o uso da 

autorreferencialidade, pois citações como “não perca, não saia daí”, “acesse a página do JA 

na web”, propõe curiosidade e fidelidade. Além disso, o cenário traz dispositivos 

tecnológicos que proporcionam a interatividade e reformulam o contrato de leitura. As 

redes sociais – twitter – e ferramentas tecnológicas – tablet – dão auxílio para a 

participação direta do telespectador, como por exemplo, em entrevistas realizadas no 

programa. 

Durante o período da análise, verifiquei algumas mudanças que com o tempo foram 

se tornando mais evidentes de um período de transição. O Jornal do Almoço busca inovar 

nos formatos, na maneira de apresentar, em categorias de participação dos telespectadores e 

principalmente no modo de endereçar. Percebi que não houve uma ruptura no contrato 

estabelecido, e sim uma reacomodação, que está acontecendo de uma forma gradativa.  

Pretendi nessa pesquisa gerar reflexões sobre as estratégias utilizadas pelo programa 

para aproximar-se do público. Percebo, que todos os elementos levantados na pesquisa, 

como expressão corporal, interatividade, entretenimento são pontos crucias para promover 

a aproximação com o público. Devido a esse período de transição, e reconstrução do 

contrato de leitura, acredito que o trabalho norteia para outros caminhos em novas 
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pesquisas e estudos. Como, por exemplo, o contexto tecnológico utilizado pelo programa 

como peça fundamental da interatividade, bem como saber a forma que o telespectador está 

recebendo e aceitando as estratégias utilizadas pelo JA. 

Atuo no mercado no campo televisivo e vejo a importância do desenvolvimento 

dessa pesquisa para o meio da comunicação. Atualmente percebe-se uma mudança na 

linguagem, nos formatos e modos de endereçar nos programas televisivos que antes 

priorizavam apenas a informação. O receptor parece cada vez mais querer receber de forma 

rápida, concisa e divertida a mensagem. O fato de apresentar em pé, livre para movimentos, 

a fala cotidiana, a interação, os comentários transformam o ambiente em uma recriação da 

vida do telespectador, entretendo-o e inserindo-o no contexto. 

 O trabalho acrescentou e fez com que me tornasse mais criteriosa e crítica no 

ambiente em que atuo. Pois, ainda utilizando o jornal de bancada e por vezes preso aos 

formatos utilizados nesse gênero, percebi que gera pouco contato com o telespectador, 

deixando um meio mais frio e de pouca interatividade. Porém, acredito que alguns critérios 

de noticiabilidade deixam de ser primordiais na produção do Jornal do Almoço. Um espaço 

diário, ao vivo, com possibilidade de discutir questões de mais relevância para o 

desenvolvimento sócio-econômico do estado passa a dar lugar à dramatização e 

subjetividade.  

 Estas características, de acordo com o estudo realizado neste trabalho, deixam claro 

que o “Jornal” do Almoço deixou de ser um telejornal para ser uma revista eletrônica. A 

revista caracterizada pela variedade de assuntos e temas factuais e não-factuais, mas 

valorizando o aprofundamento em determinados assuntos e também o entretenimento do 

público. 
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