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 RESUMO 

 

A proposta deste estudo é investigar os modos como o telejornalismo propõe um formato de 
organização discursiva que privilegia a voz do receptor. O papel da TV hoje busca o que se 
chama de interação social. Nesta perspectiva, esta pesquisa faz um estudo sobre o enlace emissor 
e receptor, neste contexto, a pesquisa se volta para analisar o quadro comunitário de um telejornal 
local, o SOS Comunidade, do Pampa Meio Dia, da TV Pampa Santa Maria, afiliada da Rede 
Record. Busca-se nessa relação entre emissor e receptor diferentes modos de interatividade. 
Foram observadas as edições de 13, 17 e 19 de março de 2008. Deste conjunto de material 
identificou-se uma relação de interação entre TV, comunidade e suas necessidades.  
 
 
 
Palavras-chaves: Telejornalismo, Interação e Comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to investigate the ways in the television format of organization 
proposes a discourse that favours the voice of the receiver. The role of TV today seeking what is 
called a social interaction. With this in mind, this research is a study on the link transmitter and 
receiver, in this context, the search is back to review the Community framework for a news site, 
the SOS Community of Pampa Environment Day, the TV Pampa Santa Maria, subsidiary of 
Network Record. Search is a relationship between sender and receiver different modes of 
interactivity. There were editions of the 13, 17 and March 19, 2008. This set of material 
identified was a relationship of interaction between TV, community and their needs. 
 
 
 
Keywords: Television, Interaction e Community 
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1 - INTRODUÇÃO  
 

 
Falar sobre telejornalismo atualmente é acompanhar a evolução do mundo de perto. A 

televisão no Brasil se tornou a principal fonte de informação de milhões de brasileiros. O acesso a 

ela cresceu tão acelerado que passou a ser um dos veículos mais democráticos em termos de 

difusão de informação, pois, assim como o rádio, chega à maioria dos lares.  

Além de possuir um sinal que se propaga por boa parte do território nacional, as emissoras 

em todo País buscam aumentar sua área de cobertura, levando sucursais para o interior dos 

Estados. Nessa perspectiva a televisão, enquanto veículo se aproximou das comunidades em que 

está inserida.  Essa proximidade das emissoras de TV com as comunidades, localizadas no 

interior dos Estados, é que contribui para que os assuntos do cotidiano dessas comunidades e da 

região em que atuam tenham destaque e discussão na mídia. Neste contexto, as pessoas podem 

saber sobre o seu cotidiano, sua cidade e os problemas da sua vizinhança representados no 

telejornal. 

Devido à necessidade que as pessoas sentem de estarem informadas sobre o que ocorre no 

mundo, no país, no estado e em sua comunidade, é relevante discutir os modos de interação que a 

TV Pampa com o quadro comunitário SOS Comunidade usa para prender a atenção de seu 

telespectador, pois hoje com tantos veículos de comunicação e programações diversificadas que a 

televisão oferece, se torna mais difícil prender a atenção constante de um telespectador em um 

telejornal.   

A mídia tem amplo poder no espaço público de uma comunidade, desde afirmar sua 

cultura local até mesmo fortalecer certos valores, ideologias e significados compartilhados. Neste 

âmbito o papel do telejornal é o de produzir notícias, construir significações e representações 

sobre sua cidade, sobre as pessoas que fazem parte desse cotidiano e as relações de poder que se 

desenrolam no município. 

Neste cenário, é que se pretende identificar os modos de interação entre emissão e 

recepção de um quadro em um telejornal da região central do Rio Grande do Sul, o SOS 

Comunidade do Pampa Meio Dia, da TV Pampa, afiliada da Rede Record em Santa Maria.  

Entende-se que a interatividade é um fator relevante em um telejornal com características 

comunitárias. De acordo com Rezende (2000), para haver uma interatividade necessita-se de uma 
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interação entre emissor e receptor, em que o mais importante nesse processo é que, por meio 

dessa interação, induz-se à convicção de que sempre tem alguém conversando com outro alguém. 

O Pampa Meio Dia, é um telejornal com abrangências regionais, que existe há mais de 

dez anos. Dentro do programa existe o quadro, o SOS Comunidade que serve de porta voz da 

comunidade para os órgãos públicos da cidade. O programa é produzido e apresentado pelo 

jornalista Airton Leal do Amaral. 

O percurso metodológico da pesquisa foi realizado em três etapas: Inicialmente, foi feita 

uma ampla pesquisa bibliográfica que dá suporte aos três eixos teóricos sustentadores deste 

trabalho, ou seja, foram pensados  conceitos que refletem sobre o suporte Tv, os modos de 

interação social e a comunicação voltada para a comunidade. Posteriormente, a pesquisa voltou-

se para o objeto empírico, quando foram coletos dados e escolhidas, como técnicas de pesquisa,  

uma observação participativa diante o programa e entrevistas estruturadas com os produtores. 

Finalmente, com o conjunto de material coletado foi feita uma análise de conteúdo que explicita 

os modos de interação deste quadro.  

O telejornal já sofreu algumas alterações durante esses anos que está no ar. No entanto, o 

quadro SOS Comunidade tem a mesma estrutura há mais de dez anos. Essa permanência de 

formatação e linguagem do quadro é geram inquietações e curiosidades. Afinal, trata-se de um 

telejornal local, com um quadro que fala dos problemas da cidade e que têm repercussão nas 

comunidades. Diante deste cenário, é que surgiu o interesse de investigar os modos como o 

programa usa a interatividade.  

Este estudo está organizado da seguinte forma: O segundo capítulo deste trabalho 

apresenta um histórico sobre o surgimento e evolução da televisão no Brasil, a linguagem e 

imagem na tv, bem como, o contexto atual das principais emissoras de televisão no Brasil, 

juntamente com o telejornalismo que cada uma apresenta.   

O terceiro capítulo trata da interatividade na televisão, o objetivo deste estudo, seus 

conceitos, a relação entre interatividade e telejornalismo. Tais estudos deram embasamento 

teórico para este trabalho, explicitando que a interatividade é muito importante para que nosso 

objeto de pesquisa aconteça. O quarto capítulo trata do jornalismo comunitário, seus conceitos de 

comunidade, mobilização social, sua influência com a televisão e as importâncias das emissoras 

comunitárias nas comunidades. Pois, nosso objeto de estudo é um quadro comunitário e 
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interativo, por isso deve ter fundamentos teóricos que enriqueçam a pesquisa e que possam 

nortear este trabalho. 

  O quinto capítulo realiza a análise, formato do programa, a descrição do quadro SOS 

Comunidade e o método usado pelo apresentador para que ocorra interatividade em forma de 

enunciados. As considerações finais dizem respeito a alguns encaminhamentos da pesquisa. O 

texto não é fechado, pois, é um o processo comunicacional resultante de uma análise 

interpretativa de cunho subjetivo apresentado. 
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2. A TELEVISÃO NO BRASIL 

 
2.1 História e Evolução 
 

Desde a sua difusão, depois da segunda guerra mundial, a televisão virou o meio mais 

assistido pelo mundo. Lazer, informação e prestação de serviços à comunidade são características 

deste meio de comunicação.  

Nestes cinqüenta e oito anos de história, a televisão representou e representa um teatro da 

vida real, mostrando imagens do dia-a-dia de todos brasileiros, acumulando um enorme 

repertório de traços que nosso país já vivenciou: históricos, culturais, políticos, educacionais, 

econômicos entre outros. São essas “vivências” refletidas na tela que fazem a diferença de 

experienciar o mundo de hoje. 

Inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950, a televisão e seu mundo  crescem 

rapidamente: de aparelho de luxo para a época até os dias de hoje, um longo e rápido caminho foi 

trilhado. Até o fim da década de 1950, já havia cerca de cinco emissoras no país. Segundo Bucci 

(2004, p.30) o crescimento acelerado da TV pode ser explicado pelo fato da modernidade da TV 

suprir o atraso da vida real. “A televisão compensou a falta de modernidade da vida social e 

política no Brasil”.  

De 1950, com a inauguração da TV Tupi, até a década de 60, as televisões funcionavam 

apenas próximas de antenas de transmissão, onde cada estação de TV era responsável pela 

própria programação. Dentro desta programação é que se deu origem ao primeiro telejornal no 

Brasil, o famoso Repórter Esso, com a TV Tupi. Apresentado por dois locutores de rádio: Kalil 

Filho e, depois, Gontijo Teodoro, o Repórter Esso era porta voz do noticiário nacional e 

internacional. Segundo Rezende (2000,p.26), “nesta época os telejornais tinham características 

bastante parecidas com  o cinema, inclusive a veiculação de filmes internacionais”. 

Em 1965, nascia a TV Globo, dando origem ao primeiro telejornal da Rede Globo, o 

“Tele Globo”, no ano de 1966. Neste mesmo ano surgiu o “Ultranotícias” que mais tarde foi 

substituído pelo “Jornal da Globo”, o qual saiu do ar em 31 de agosto de 1969 resultando o 

“Jornal Nacional”. Conforme Paternostro (1999, p. 27), o “JN” veio para criar uma nova 

linguagem jornalística dando um pontapé inicial ao telejornalismo da Rede Globo, sendo líder de 

audiência até os dias de hoje. 
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Nas primeiras fases de vida da televisão no Brasil, havia poucos noticiários, devido à 

instantaneidade do rádio. Já na década de 60, a televisão dá um  grande passo com a chegada do 

videoteipe que veio para registrar a criação de Brasília. Neste âmbito, acontece um progresso no 

telejornalismo, inovando criativamente com um crescimento intelectual. Surgiu então o Jornal de 

Vanguarda, da TV Excelsior, abrindo espaço para os jornalistas opinarem e produzirem os 

telejornais. Rezende (2000, p. 29) explica, que foi devido a esse cuidado com a imagem e o visual 

dinâmico, de combinar notícias e opiniões veiculadas no programa, que levou o Jornal de 

Vanguarda a receber prêmio no exterior. 

Em 1967, no dia 13 de maio, passa a existir a Televisão Bandeirantes, resultado do projeto 

de expansão de João Jorge Saad na comunicação. O jornalismo surge em 1969, com a estréia dos 

“Titulares da Notícia”. Sob a liderança de Pedro Henrique Amorim, no ano de 1997, cria-se então 

o “Jornal da Band”, (PATERNOSTRO, 1999, p.37). 

Foram o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo dois principais pólos de economia do 

país, onde a indústria televisiva se expande com força total, para todo o Brasil. Rezende explica 

este fascínio pela televisão: 

 
Inegavelmente, a TV é o principal veículo de comunicação do sistema de 
comunicação brasileiro.  O fascínio que a TV suscita não se deve, porém, a 
fatores circunstanciais relativos a realidade brasileira, mas sim aos anseios e 
dúvidas, crenças e descrenças, que uma civilização pode exprimir deste 
dispositivo audiovisual. (REZENDE, 2000, P. 31). 
 

 
           Neste âmago, conforme Rezende explica esse fascínio pela TV é que passa a ser 

construído um centro avançado pelo eixo Rio-São Paulo.  

           Os telejornais, de abrangência nacional, vêm produzindo um imaginário nos 

telespectadores, principalmente, por telenovelas e noticiários. Conforme Rezende (2000,p. 32), 

essa ação hipnótica exercida pela TV pode fazer com que o telespectador, inicialmente com a 

intenção de ver só um programa determinado passe toda uma tarde ligado em um fluxo de 

imagens de gêneros diferentes. A sensação de encantamento, despertada pela experiência visual, 

seria, por si só, suficientemente compulsiva para mantê-lo preso diante do televisor. 

            Segundo Bucci (2004, p. 120), “foram as novelas as responsáveis pelo fato do brasileiro 

adquirir o hábito de ver TV”. Mas foi na década de 70, durante as ditaduras militares, que a TV 

brasileira conheceu sua real força, em que o governo lhe confiou a missão de integrar a nação 
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desfragmentada. Assim, o estado também aparecia preocupado com as políticas de segurança e 

desenvolvimento, no contexto, “o Estado precisava de um produto de uma emissora privada 

representando a sociedade civil, havendo deste modo uma troca, a TV promovia a ditadura para a 

massa, financiando as modernidades que estavam sendo inventadas” (BUCCI, 2004, p. 127). 

 Ainda em 1970, a TV Cultura lança a Hora da Notícia, um telejornal que seria líder de 

audiência, tornando-o dinâmico e inteligente, “não tinha preocupação com a forma, nem obedecia 

a um padrão, mas todas notícias tinham ligação direta com o telespectador” (CARVALHO apud 

REZENDE, 2000, p. 112). Precisamente por agir desta forma, priorizando depoimentos e fugindo 

da ditadura, o Hora da Notícia teve dificuldade para se manter. Após um ano da apresentação do 

telejornal, o jornalista Vladimir Herzog foi preso e assassinado.  

 Destaca-se também no telejornalismo brasileiro no ano de 1988, o TJ Brasil, pelo Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT), trazendo opiniões aos telejornais brasileiros, como âncora destaca-

se Boris Casoy. 

 Já na década de 90, o Globo Repórter e o Jornal Nacional vêm para inovar o 

telejornalismo brasileiro, passando a produzir séries de reportagens, aprofundando mais as 

matérias, juntamente com casais de âncoras. 

           Hoje, passadas cinco décadas, a tv brasileira é considerada um dos meios de comunicação 

mais avançados do mundo. As principais redes, Globo e SBT, convivem diariamente com as 

concorrentes, Record e Band.  

  

 

2.2 Linguagem e Imagem na tv 

 

 Nos telejornais, a linguagem se destaca não apenas na forma verbal do apresentador, mas 

também na forma não-verbal. Assim como a imagem é o elemento de destaque da televisão, a 

linguagem é, portanto, a forma na qual nos comunicamos, seja verbal, tratando-se por meio da 

fala, seja não-verbal por meio de gestos, expressões, símbolos e vestuário (de como o 

apresentador se apresenta vestido frente às câmeras, ou seja, suas roupas). 

 Com o passar do tempo, as emissoras foram crescendo e seus telejornais ficando com 

mais qualidade, tornando-se uma linguagem universal, ou seja, em que todos telespectadores 

podem entender de forma clara e objetiva, o que está sendo falado. 
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 Segundo Bucci (2004, p.134) o jornalismo tem a função de narrar a aventura humana, no 

momento m que ela acontece. Jornalismo é um discurso de um sujeito sobre um outro sujeito; a 

objetividade jornalística é estabelecer entendimento entre sujeitos. Ele explica, que o jornalismo 

deve se mostrar mais puro, exato e impessoal na descrição do fato noticiado.  

 É por vezes essa objetividade na linguagem que atrai o telespectador, a TV mostra a 

realidade social de milhões de brasileiros, com imagens impactantes, o que garante boa 

audiência, ou também um traje novo do apresentador é o que chama atenção. Curado diz a 

respeito que: 

 

 
A roupa pode reinventar a identidade de alguém, quando o traje é uma 
caracterização. O jornalista deve estar bem trajado sim, desde que isso não afete 
ou cause ruído entre o emissor, a informação e o receptor. O profissional perante 
as câmeras tem o papel de transmitir as informações de forma clara e concisa. A 
maneira de vestir-se também lhe acrescenta informações, desde a credibilidade 
das informações, ao local que esta sendo transmitida a informação. (CURADO, 
2002, p. 67). 
 

  

 O autor tenta enfatizar que as roupas fazem parte de seu espetáculo, mas a atração 

principal é a informação que será dada. Hoje vivemos num tempo em que a imagem é que dá o 

critério do que é noticia, a imagem hoje no telejornalismo é fundamental, principalmente se a 

história é contada por imagens. Para Bucci (2004, p. 36) “É essa linguagem imagética que prende 

o olhar criterioso do público”. 

 Segundo o autor, seria indispensável o não casamento entre a linguagem verbal e as 

imagens em um telejornal, pois uma complementa a outra e é dessa forma que as informações 

tornam claras e compreensíveis para os telespectadores.  

 Já Machado apud Paternostro (2000, p. 41) conclui que: “A TV funciona a partir da 

relação texto/imagem, é com a imagem que a televisão compete com o rádio e o jornal, 

exercendo seu fascínio para prender a atenção das pessoas”. O autor ressalta ainda que: “a 

imagem é o elemento de destaque da televisão frente a outros meios de comunicação”.  

 Assim, um bom texto casado com uma boa imagem, resultam em uma boa estruturação 

jornalística. O que dá credibilidade à emissora e ao apresentador. Tal credibilidade que permite o 

apresentador poder expressar sua opinião para quem o assiste. Por vezes tão expressivas quanto a 
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fala, gerando uma mútua ligação entre emissor receptor.  Receptor esse, que interage expondo 

suas idéias ou sugestões para o telejornal. 

 Rezende (2000, p.125) explica que a imagem no telejornalismo tem a função primordial 

na codificação das noticias e a palavra serve de complemento e suporte para a informação visual. 

Por trabalhar com imagem, o jornalista deve estar preparado para fazer o “casamento” dos dois, 

sem estar apenas descrevendo as imagens que o telespectador está assistindo.  

 Para Santaella (2001, p. 54) “a relação texto-imagem se encontra entre redundância e 

informatividade, nesse caso, a imagem é integrada ao texto, fazendo com que os dois sejam de 

grande importância”.  

 Neste mesmo âmbito, a autora ressalta, que, este caso de equivalência entre texto e 

imagem é descrito como complementaridade, ou seja, a vantagem da complementaridade do texto 

com a imagem é, especialmente, observada no caso em que conteúdos de palavra utilizam os 

variados potenciais de expressão semióticos de ambas as mídias. Fazendo com que os dois 

usufruam uma relação complementar, em que o texto pode dirigir a atenção do leitor, através dos 

significados da imagem e a imagem pode guiar o leitor antecipadamente, é que se vê o visual 

relacionado à linguagem.  

 A imagem tem um papel fundamental no telejornalismo, há casos em que os telejornais 

ganham destaque devido suas imagens; a TV produz tecnicamente a realidade social, mesmo que, 

superficialmente, reproduzindo os próprios fatos em forma de arte. Assim, o público da TV foi 

conquistado fácil e rapidamente.  

 Imagens contam também entre os contextos que podem determinar a interpretação de uma 

imagem individual, o fato é que, este contexto da imagem não precisa ser necessariamente verbal, 

imagens podem funcionar como contextos, entretanto, num sentido semiótico , as imagens são 

apenas um dos tipos possíveis, porque que não há signo sem contexto, visto que, a mera 

existência de um signo já indicia seu contexto.  
 
O fato é que, para uma imagem representar um objeto, ela deve ser um símbolo, 
substituí-lo e a ele se relacionar; nenhum grau de semelhança é suficiente para 
estabelecer a relação de referência necessária. [...] Quase tudo pode representar 
todo o resto. Uma imagem que representa um objeto o denota [...]. denotação é o 
núcleo da representação [...]. a relação entre uma imagem e o que ela representa 
é uma relação próxima constituída pelo encontro de um predicado e um fato 
(SANTAELLA, 2001, p. 40). 
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 Os argumentos para a autonomia da imagem com relação à linguagem midiática resultam 

em algumas diferenças nas considerações gerais filosóficas e teóricas da teoria da mídia. Em 

relação à teoria linguagem da imagem, Santaella (2001, p. 44) ressalta que enquanto a linguagem 

é discursiva e apresenta a capacidade de generalização, imagens representam holisticamente e se 

referem primariamente a singularidades, em que uma mídia não é traduzível pela outra sem 

perda. A autora cita a tese de Susan Langer, a qual faz refletir que a linguagem funciona como 

símbolos dentre os meios midiáticos:  
 
Em sentido estrito, a linguagem é, em sua essência,discursiva. Ela possui 
unidades de significado permanentes que podem ser ligadas a outras unidades de 
significado ainda maiores. Ela contém equivalências fixas, que tornam 
definições e traduções possíveis. Os significados transmitidos pela língua são 
entendidos um após o outro e, então, resumidos em um todo por um processo  
 conhecido como discurso. Dessa maneira, o interesse é que eles, de algum 
modo, funcionem como símbolos e são explicados por eles pertencerem todos a 
uma apresentação simultânea e integral. (LANGER apud, SANTAELLA 
2001,p.56). 
 
 

 O que Susan tenta explicar é que, as imagens atuam mais fortemente de maneira afetivo-

relacional e, no entanto, sua oposição toca nas diferenças entre linguagem real e imagem 

viabilizada.    

 Assim entende-se que, este complexo de palavra escrita, fala e imagem, mantém entre si 

uma cordialidade: ora se completam, ora se contradizem e outras vezes oscilam de forma 

dessincronizada, tais complexos que unidos partem para uma boa apresentação, e que essas 

linguagens são essenciais para um telejornal.   

 

2.3 Contexto atual da televisão e do telejornalismo 

 

 Na era da informação e das novas tecnologias, o panorama da TV no Brasil é plural, 

são quatro emissoras, de canal aberto e todas elas com um trabalho de telejornalismo. No entanto, 

as que mais se destacam neste momento é a Globo, SBT, Band e Record. Cada uma delas com 

suas características diferentes, mas com o modo de fazer jornalismo em comum.   

 A Rede Globo por ser considerada uma emissora de grande prestígio e credibilidade, sem 

nunca perder seu foco principal, o de transmitir a informação de forma clara, ficou conhecida 

como “Padrão globo de qualidade”, com a intenção de que seu modo de fazer televisão e 
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telejornalismo era o que devia ser conhecido como bom gosto. E este é o modelo que impera até 

hoje conservando a emissora absoluta no cenário nacional.  
 
Sem o apoio do regime militar, que elegeu a Globo como favorita, talvez não 
tivéssemos no Brasil o “padrão Globo de qualidade”. Este se desenvolveu 
porque estava a salvo de certos mecanismos de mercado. O “padrão de 
qualidade” esteve sempre apoiado a três requisitos: a manutenção de uma 
superioridade técnica em relação a concorrência, a manutenção da superioridade 
econômica, na mesma escala, e por fim, uma certa atribuição tácita de 
inventariar e consolidar os aspectos constitutivos da nacionalidade nas esferas 
íntima, privada e hegemônica. De algum modo a Globo tem parte -  e parte 
hegemônica - com os esforços mais recentes da construção -  em frangalhos – de 
alguma “identidade nacional”. (BUCCI, 2004, p.229).  

 
 

 Em pouco tempo os telejornais da Rede Globo conquistaram a audiência se tornando em 

padrão de referência. Um padrão que pode se chamar “clean” (marca do padrão de qualidade) 

privilegiada por suas reportagens externas, belas imagens, uma locução formal, sonora e a 

fragmentação da noticia. Foi a Globo quem firmou a grade de programação fixa, tanto ao longo 

do dia, como ao longo da semana. 

 Segundo Barbeiro, (2005, p.15) “hoje os telejornais ainda procuram seguir regras regidas 

pela Rede Globo e fazem delas uma espécie de manual que norteia os profissionais e traz a 

informação de forma a guiá-los para uma boa apresentação nos telejornais”.  

 Já o SBT, é uma rede de televisão brasileira formada por emissoras pertencentes ao 

empresário e apresentador Silvio Santos. A emissora tem uma cobertura de 98% do território 

brasileiro, que desde a década de 80, consolidou sua posição de segundo lugar na preferência do 

telespectador nacional, perdendo então para a Rede Globo. 

 Nos anos 90, a emissora teve um crescimento marcante, chegando a lançar o slogan 

"SBT, na nossa frente só você". Nesta mesma época, é que o Sbt lança o telejornal “Aqui Agora”, 

concorrente do Jornal Nacional da Globo. Já em 1992, Gugu Liberato, foi levado ao ar, pela 

primeira vez, em 17 de janeiro de 1993 com o bem-sucedido Viva a Noite dos anos 80, ganhando 

cada vez mais espaço como atração do Programa Silvio Santos na medida em que o SBT 

precisava combater o Domingão do Faustão da Rede Globo. Apesar das freqüentes acusações de 

sensacionalismo a ambos os programas, a guerra dos auditórios fez bem ao Domingo Legal, que 

encerrou a década com picos de 40 pontos de audiência.  
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 Em maio de 2007, numa tentativa de "vitaminar" a audiência da programação vespertina, 

segundo o site¹ do SBT, a emissora amplia a sua faixa de séries no início das tardes: o novo1 

coringa Eu, a Patroa e as Crianças passa a ser exibido mais tarde, para tentar segurar a audiência 

por mais tempo, e enfrentar Xena da Record. 

 Após passar a empatar com a Rede Record na vice-liderança em São Paulo, lançou o 

slogan "A Concorrência vai Tremer!" e apostou em novas temporadas para sucessos da emissora 

em novos programas para combater a Record. 

 Hoje,  o  SBT conta com 106 emissoras (sendo 15 geradoras e 91 retransmissoras) em 

todo o Brasil. Vale ressaltar que o SBT por enquanto não possui afiliadas em Sergipe, mas tem 

retransmissores, desde a desafiliação da TV Atalaia, atual retransmissora da Rede Record. 

 Após vários escândalos por parte da Record dos quais a emissora foi alvo de críticas com 

a polêmica história do Chute na Santa, ocorrido num programa, de baixa audiência, na 

madrugada, e que ganhou destaque no Jornal Nacional da Rede Globo e em outros telejornais de 

redes concorrentes, a Record se reformulou, com o atual então dono Edir Macedo.  

 Em 2000, a Rede Record também fez parceria com a BBC para transmitir o evento 2000 

Today em um pool de emissoras do mundo, a contratação de apresentadores como Milton neves, 

José Luis Datena auxiliaram a equipe Record. Em 2003, a rede se tornou a emissora com maior 

tempo de existência no Brasil, no ano seguinte com o slogan  "A Caminho da Liderança", a 

Record decide mudar de rumo e de grade de programação. Apostando na fórmula da Rede Globo 

das novelas e logo após dos telejornais, a Record inicia uma nova fase, com vinhetas sofisticadas, 

jornalistas da concorrente e telenovelas de muito sucesso. Para Capparelli: 

 
Entre horários de telenovelas e telejornais, as telas são invadidas Por algo 
inabitual aos telespectadores de então: os feios, os sujos e os malvados ocupam a 
tela, vestidos de pais de santo em transe, usando  escatologia linguajeira. O 
grotesco trazido pela Rede Globo e Record adquirem estatuto de difusão artístic. 
(CAPPARELLI, 2004. p. 98) 

 

 

 O que o autor relata é, que, a televisão é um complexo, com determinações múltiplas cuja 

as próprias teorias e definições de sociedade são determinadas por meio dela, a televisão existe 

                                                
1 site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Brasileiro_de_Televis%C3%A3o. Acesso em 15/04/08. 
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numa forma concreta, onde existem pessoas que tiram vantagens dela, na qual fazem funcionar  

de um jeito ou de outro..  

 No Rio Grande do Sul, a TV Pampa Centro, a TV Pampa Norte e a TV Pampa Sul, que 

pertencem a Rede Pampa de Comunicação, passaram a adotar o nome Record, transmitindo para 

suas regiões de cobertura programas gerados pela TV Record Porto Alegre. As emissoras 

passaram a se chamar, respectivamente, TV Record Santa Maria, TV Record Carazinho e TV 

Record Pelotas 

 Sua programação atualmente conta com os programas jornalísticos Jornal da Record, 

Domingo Espetacular, Fala Brasil, Tudo a Ver e Repórter Record; os esportivos Esporte Record, 

Debate Bola e o semanal Terceiro Tempo; os programas de variedades Hoje em Dia, Tudo é 

Possível e Show do Tom; e os reality-show O Aprendiz, Troca de Família, feito em co-produção 

com a FOX e Simple Life - Mudando de vida, levam a emissora à vice-liderança nacional. 

  Com a Rede Bandeirantes não foi diferente, a emissora precisava de um diferencial e, foi 

a partir dos anos 90,  passou a adotar uma programação mais voltada ao mundo esportivo, 

criando a "Faixa Nobre do Esporte". 

 No início de 2000, a rede ganha das rivais e fica em 1º lugar em audiência ao transmitir a 

final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, que marcou 53 pontos no IBOPE, sendo até 

hoje a maior audiência da história da rede.  De acordo com o site2 da Rede Bandeirantes, ela 

comemorou 40 anos de existência no dia 13 de maio, de 2007, mas o Grupo Bandeirantes prefere 

comemorar os 70 anos do grupo, a partir da criação da Rádio Bandeirantes. No mesmo ano , 

lança o site Mais Band, que reúne vídeos e podcasts das TVs e rádios do Grupo Bandeirantes de 

Comunicação. Com certeza a emissora não ganha seu ibope pelas telenovelas e sim pelo viés 

esportivo que possuiu ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Bandeirantes. Acesso em 15/04/08. 
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3 – INTERAÇÃO E TV 

3.1 Conceituação  

 

 Interação, segundo o Dicionário Aurélio (1993, p. 311) é a ação que exerce mutuamente 

entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas. Presume-se que interatividade seja o ato de 

interagir com mais de uma pessoa.  De acordo com Silva  (2000, p. 84), o  termo “interatividade” 

surgiu na década de 70, em meio críticas aos meios e tecnologias de comunicação unidirecionais. 

Entretanto, alguns o utilizam como sinônimo de interação, outros como um caso específico de 

interação, a interação digital. Para outros, ainda, interatividade significa simplesmente uma  

“troca”, um conceito muito superficial para todo o campo de significação que abrange. Num 

primeiro momento é necessário, portanto, compararmos e/ou distinguirmos interatividade de 

interação. Segundo Silva: 

Interatividade é a disponibilização consciente de um mais 
comunicacional de modo expressivamente complexo, ao 
mesmo tempo atentando para as interações existentes e 
promovendo mais e melhores interações – seja entre usuário 
e tecnologias digitais ou analógicas, seja nas relações 
“presenciais” ou “virtuais” entre seres humanos. (Silva, 
2000, p. 20).  

 A interação é um conceito bem mais antigo que interatividade e utilizado nas mais 

variadas ciências como “as relações e influências mútuas entre dois ou mais fatores. Conforme 

Thompson (1998, p. 78) existem três tipos ou formas de interação. Começamos com a Interação 

face a face, que acontece num contexto de co-presença, ou seja, onde exista mais de uma pessoa 

presenciando um mesmo diálogo, por exemplo. Ele explica que: 

 
Os participantes estão imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema 
referencial de espaço e de tempo, por isso eles podem usar expressões como: 
aqui, agora, este, aquele, etc. os participantes de uma interação face a face são 
constantemente e rotineiramente instalados a comparar as várias deixas 
simbólicas e a usá-las para reduzir a ambigüidade e clarificar a compreensão da 
mensagem. (THOMPSOM 1998, p. 78). 
 
 

 A segunda categoria proposta pelo autor é o que ele nomeia de Interações Mediadas. Ela 

acontece a partir de dispositivos de intervenção, como as cartas, os telefonemas, entre outros. As 

interações mediadas implicam o uso técnico (papel, caneta, fios elétricos, ondas eletromagnéticas, 

etc.) possibilitando a transmissão de informação e de conteúdo simbólico. 
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 Desse modo Thompson (1998, p. 79) ressalta que enquanto os participantes da interação 

face a face acontece num contexto de co-presença, os participantes de uma interação mediada 

podem estar em contextos espaciais ou temporais distintos. Um exemplo típico de nosso dia-a-dia 

acontece quando atendemos um telefonema, apenas ao ouvir a voz da outra pessoa, logo a 

reconhecemos ou não; ou também a localização de uma data no cabeçalho de uma carta. 

 A outra categoria proposta por Thompson (que mais interessa para esta pesquisa) é a 

denominada “quase-interação mediada”. É ela que pode orientar o estudo, investigar os modos de 

interatividade do quadro SOS Comunidade do telejornal Pampa Meio Dia, na medida em que é 

uma interação relacionada aos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádios e a 

televisão. Neste universo dos mass media, a interatividade hoje é praticamente uma exigência. 

 Neste âmbito, o autor lembra que: “a quase interação mediada cria um certo tipo de 

situação social a qual os indivíduos se ligam uns aos outros num processo de comunicação e 

intercambio simbólico”. (THOMPSON, 1998, p. 80).  Explicando melhor, ele quer dizer que se 

uma pessoa assiste a um telejornal, por exemplo, ele informa sobre um fato noticioso, essa 

mesma pessoa pode ou não se sentir atraída pela informação.   

 Considerando que dependemos dos meios de comunicação para ficarmos informados e 

que a televisão serve como um mediador entre a informação e o telespectador, é que se vê a 

necessidade das pessoas interagirem com seu receptor. Exemplificando, nos dias de hoje, por 

meio do nosso objeto de estudo, o quadro SOS Comunidade. Para esse telejornal tenha coerência 

e assuntos todos os dias, necessita-se de telespectadores que interajam diariamente com este 

veículo. Pois, segundo o apresentador e editor do telejornal Airton do Amaral, “o SOS 

Comunidade serve de porta voz da comunidade para os setores públicos”, é neste contexto que há 

necessidade de interação, o quadro citado acima depende da comunidade, todos os dias. Já 

Rezende explica que: 

 
O discurso na TV se estabelece como um contato entre o emissor e o receptor, o 
mais importante nesse processo é que, por meio dessa interação, induz-se à 
convicção de que sempre tem alguém conversando comigo (telespectador), é 
neste instante que ocorre a consciência do contato, nesta hora é difícil o para o 
telespectador resistir ao convite de interação que a telinha companheira lhe 
propõe. (REZENDE, 2000, p. 36). 
 

 Sendo assim, para Rezende falar em comunicação de massa ou comunicação midiática, 

não temos apenas um sistema informativo que abrange, jornais impressos, telejornais e 
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radiojornais, ou seja, esse chamado “universo jornalístico”, onde as pessoas ficam sabendo o que 

acontece em qualquer lugar do mundo. É essa superlotação de informação que há muito tempo 

transbordou a esfera “jornalística” invadindo outros territórios, de tal forma que hoje, há 

praticamente mais produtos informativos do que produtos de ficção na televisão brasileira. No 

próximo sub-capítulo, podemos entender o que os telejornais fazem para prender nossa atenção, 

quando e onde existe interatividade e a importância da mídia neste contexto. 

  

3.2 Interatividade e sua relação com a mídia 

   

 Dos telejornais às várias formas de talk shows e programas de entretenimento, as 

informações conquistam o principal meio de comunicação de massa, desde, é claro, que se 

compreenda a informação como um só conjunto, desde a linguagem até a imagem. Segundo 

Gomes (1991, p.26) “se o negócio é entreter, então é preciso capturar a atenção, seduzir o 

destinatário da informação, afinal, o principal critério da noticiabilidade continua sendo a 

capacidade de despertar interesse noticiável, e antes de tudo, interessante”.   

 Para Braga, “são vários os fatores que podem prender essa atenção, tais como: 

acontecimentos extraordinários, o extravagante, o exorbitante, interesses públicos, factuais, 

novidades, diversão, entre outros” (BRAGA, 2006, p.77).  

 A variedade de dispositivos de interação sobre a mídia são os elementos mais visíveis dos 

processos de circulação, assim como produtos e programas são as faces mais visíveis dos 

processos de recebimento. Conforme Braga (2006, p.39) “a interatividade compõe-se de ações 

que procuram dar conta de objetivos muitos variados, que a sociedade assume no tratamento e 

processos de sua mídia”. O autor identifica alguns desses tipos de ações interativas: a primeira 

seria da crítica, interpretações e objeções interpretativas, que a sociedade tem com a mídia; outra 

ação seria do retorno ou do feedback, com os redirecionamentos das construções de gêneros; a 

militância social seria a critica-ação, os processos sociais de uso da mídia em serviço de posição e 

argumentos perante a sociedade; a circulação comercial, refere-se aos estímulos à seleção e ao 

consumo midiático e as operações de marketing por parte da mídia. 

 O denominador comum de todos esses processos é que são modos que a sociedade 

encontra para interagir com sua mídia. Esses diferentes objetivos e processos têm por finalidade 

evidenciar que a sociedade não apenas sofre com os aportes midiático, nem apenas resiste 
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pontualmente a eles, pelo contrário, a sociedade se organiza para retrabalhar o que a mídia 

circula, fazendo-a rever seus conceitos, é o que Braga ressalta: 

 
É claro que constatar um sistema de interação social entre mídia e sociedade, 
onde a sociedade age via mídia, não haveria nenhuma razão para que os 
processos de fala e reação (interação social) sobre a mídia se aconotassem em 
espaços extramidiáticos. Mesmo que tenham efeitos sociais e culturais 
abrangentes na interação. (BRAGA, 2006, p. 40). 
 
  

 O que o autor tenta explicar é que, se a mídia tem poder em relação à sociedade, a 

sociedade defenderia seus ideais ou vontades, se “talvez” não fossem ouvidos, mesmo que isto 

traga conseqüências para todos. Talvez esta explicação em âmbito ocorrem ações de retorno, de 

crítica e de aprendizagem por parte da mídia,  explique o interesse da sociedade em exercer seu 

papel de crítica no processos midiático. 

 Esse trabalho crítico que a sociedade faz sobre a mídia, atenta para dois requisitos muito 

importantes, segundo Braga (2006, p. 46) “é crítico porque tenciona processos e produtos 

midiático, gerando dinâmicas de mudanças, e porque exerce um trabalho analítico-interpretativo 

gerando esclarecimento e percepção ampliada”. Ou seja, uma vez que a sociedade exerça um 

desses critérios, tende a estimular também a atividade do outro, suas diferenças seriam apenas de 

ênfase ou de motivação prioritária de ambos, bem como, o trabalho desses processos refletiria a 

ação em uma dada sociedade. 

 O processo midiático, na sociedade, não se confunde na relação de produção e recepção. 

Esse artifício, por si só, já é um processo de midiatização entre emissor e receptor (através de um 

canal – que seriam os meios de comunicação). Entretanto, ele continua presente na percepção de 

senso comum da sociedade. 

 De acordo com Braga (2006, p. 1) “os emissores e receptores, mesmo quando, em 

situações de interatividade, podem trocar seus papéis, parecendo responder, separadamente ou em 

conjunto, por todos os processos midiáticos existentes na sociedade”. O que o autor quer dizer é 

que os processos que se passam no sistema de interação social sobre a mídia, não se confundem 

com processos de produção nem de recepção e devem ser vistos como necessários, ou seja, a 

interatividade entre emissor e receptor deve ser mútua. Assim, o veículo irá saber se a técnica 

usada estará sendo compreendida pela sociedade, pois não sabemos de que modo e como as 

pessoas irão entender a mensagem que o apresentador passou, para isso precisaríamos de um 
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estudo de recepção, que não é o caso deste estudo, por essa razão se vê uma grande diferença 

entre recepção e interatividade.  

 O ato de interagir com os telejornais proporciona às pessoas um certo prazer, as falas, os 

comentários e as críticas vindas dos telespectadores formam um vínculo que se torna uma 

manifestação do sistema de interação social sobre a mídia.  

 Interessa-nos então, observar esses diferentes procedimentos lógicos que a sociedade usa 

para debater sobre a mídia, agir sobre ela, se defender ou simplesmente utilizá-la. Assim 

podemos ter uma compreensão mais esclarecida sobre esses processos, do poder que a mídia tem, 

e de como a sociedade faz para se defender e sempre estar bem representada nela. 
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4 – JORNALISM O COMUNITÁRIO E TV  

 

4.1 Os Meios Comunitários 

 

 As bases da comunicação comunitária surgiram ainda nos anos sessenta a partir das idéias 

de educação popular, propostas por Paulo Freire. Refere-se a um tipo de comunicação peculiar da 

América Latina, que nasceu com o intuito de impulsionar as parcelas de população subalternas e 

oprimidas, dando espaço para que elas pudessem encontrar um canal de expressão e 

desenvolvimento. Essa expressão de comunicação comunitária ou mídia comunitária é usada 

mais recentemente e vem definir o que esse movimento significa hoje: a comunicação que se dá 

dentro das comunidades, como agente integrador e gerador de cidadania e que envolve, em todo o 

seu processo, as pessoas que dela fazem parte. 

 Segundo Paiva (2003, p.22) “falar de comunidade hoje, implica abandonar as formas 

ideológicas do passado, do que sempre esteve presente na história da humanidade: a sociedade 

modelo”. Diferentemente de quando surgiu a comunicação comunitária, com intuito de dar voz 

aos movimentos sociais marginais e aos excluídos. No início configurou-se como uma mídia 

alternativa e por muito tempo, ficou reconhecida por essa nomenclatura. De acordo com Peruzzo: 

 
Os meios comunitários se caracterizam por admitirem a participação de pessoas 
da comunidade em sua confecção. Suas principais metas são divulgar assuntos 
específicos das comunidades, que não têm espaço em outros segmentos da mídia 
tradicional; contar com a participação de pessoas da comunidade, seja na 
produção ou na direção do veículo; ter como meta o desenvolvimento 
comunitário; não ter finalidades lucrativas; os conteúdos dizem respeito as 
problemáticas, necessidades, arte, cultura e aspectos do cotidiano em geral da 
comunidade; buscar autonomia do governo e dos grupos de interesse. 
(PERUZZO, 2003)3. 
 
 

 Quando fala em comunicação comunitária, a autora está se referindo aos canais 

comunitários de comunicação (como os rádios e as televisões) e também aos jornais 

comunitários. A autora defende uma visão da comunicação feita pelo povo e para o povo, para 

ela a mídia tem que participar junto as comunidades.   

 

                                                
3 site:<http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/bitstream/1904/4949/1/NP12PERUZZO.pdf. 
Acesso em 01/05/08. 
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 Já, Dornelles (2006, p.91) fala em jornalismo comunitário, os objetivos de ambos são os 

mesmos, ou seja, envolver a comunidade nos processos de comunicação, para que essa integração 

resulte em mudanças sociais. O jornalismo comunitário entretanto, diz mais respeito aos meios de 

comunicação comunitários, em vista que, o jornalismo pode ser feito para uma determinada 

comunidade podendo ajudá-la. No entanto, a autora atenta para o fato que o conceito de imprensa 

comunitária que pratica um jornalismo profissionalizado, ainda não foi estabelecido e não há uma 

definição aceita universalmente pelos investigadores do tema. 

 A imprensa comunitária surgiu em 1978, durante a IX semana de jornalismo, realizada na 

Universidade de São Paulo. “Naquela oportunidade definiu-se a imprensa comunitária como o 

conjunto de veículos que integram a imprensa de bairros, imprensa do interior, a imprensa negra, 

a imprensa religiosa e a imprensa de imigrantes. Na época, houve divergências sobre essa 

definição”. (DORNELLES, 2006, p. 92). Um veículo de comunicação comunitário deve ser o 

porta-voz de um grupo de indivíduos conscientemente organizados. O autor revela ainda que: 

“Uma imprensa só pode ser considerada comunitária quando se estrutura e funciona como meio 

de comunicação autêntico de uma comunidade” (DORNELLES, 2006, P. 92). Isso quer dizer o 

jornal deve ser feito pela e para a comunidade.  

 Sendo assim, Dornelles relata ainda que a prática do jornalismo comunitário não pode 

prescindir de um profissional. É um jornal feito com e para o povo. Ela justifica que: a realidade 

social brasileira ainda não permite que um jornalismo comunitário nos moldes propostos por 

Mello possa ser realizado.  
 
O grau de consciência política e de conhecimentos técnicos necessários para 
produzir um jornal além da necessidade de recursos para financiar seu alto custo 
(...) determina uma distância enorme entre a prática e a teoria. (MELLO apud 
DORNELLES 2006, p. 92). 
 
  

 Nesta proposta de Mello, pode-se entender que: o jornalismo comunitário tem como 

objetivo central atender aos anseios e reivindicações dos moradores de uma comunidade que 

através dos seus líderes, reivindicará seus direitos, através reuniões com a mídia tendo assim, a 

participação da definição da pauta dos jornais. Foi pensando como a oportunidade de 

manifestação de grupos que tradicionalmente não seriam pauta de grandes jornais, que Dornelles 

faz o uso do conceito de Ferreira: 
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(...) comunidade é um grupo humano, independente do número de pessoas, que 
vive em uma determinada área geográfica, caracterizada por um determinado 
grupo de relações e contatos íntimos, possuindo a mesma tradição, os mesmos 
costumes, os mesmos interesses (...) (FERREIRA, 2006, p. 93). 
 

  

 Reflete-se assim, que a comunidade é de suma importância para prática do jornalismo 

comunitário e depende muito da postura de quem está a frente da sua comunidade, do seu líder, 

do seu porta-voz, para que esse processo se desenvolva. Esta pessoa tem que ter estratégias de 

incursão, para que saiba da organização local, onde todos tenham a atenção que precisam, pois 

em grande parte são pessoas carentes.  

 Contudo, nota-se que o jornalismo comunitário exige uma mudança em muitos 

paradigmas editoriais e estruturais, dentro dos veículos de comunicação. Atualmente, é possível 

admitir que a presença de veículo comunitário possa até mesmo substituir as freqüentes reuniões 

e assembléias decisórias, em que se tratando de uma sociedade atual isso é fundamental, em 

função da disponibilidade de tempo e deslocamento. Então, essas mudanças devem começar 

dentro das empresas jornalísticas, orientando seus repórteres para uma cobertura mais ampla, 

mais livre das fontes oficiais, com mais tempo para serem realizadas. Assim, supriria a 

necessidade dos contatos freqüentes e cumpriria a função primordial de circulação da informação. 

 No que tange ao papel das fontes jornalísticas dentro desse tipo de jornalismo, que busca 

enfocar e resolver problemas do bairro, tendo no jornalista um participante ativo nesse processo 

de cobertura e possível resolução dos problemas, é que se vê que a importante criação de veículos 

de comunicação comunitária na configuração da sociedade contemporânea, pois ele traz a 

discussão sobre um ponto até então fundamental ao tratar da comunidade. Mas também porque 

coloca o foco, de maneira substancial, no sistema que permitem interatividade. Para Paiva: 

 
 
A discussão em torno da necessidade de descoberta da linguagem adequada ao 
veículo, e não apenas a repetição dos modelos existentes, especialmente o 
televisivo, apóia também a utilização das redes como veículo propício para 
comunicação comunitária. Isso porque, dentre os fundamentos estabelecidos do 
que constitui uma comunicação alternativa, está o não-atrelamento aos padrões 
existentes, o incentivo à interatividade, mas ao processo criativo como forma de 
subverter o esquema dominante. (PAIVA, 2003, p. 167).  
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 Como visto anteriormente, a proposta do jornalismo comunitário nasceu de uma 

alternativa do jornalismo tradicional, suas principais diferenças estão na problemática focada e na 

posição que o repórter assume quando trabalha com elas. O público a que o jornalismo 

comunitário se dirige é restrito, circunscrito a uma comunidade. A maneira como a fonte é tratada 

pelos meios de comunicação vai legitimando aos poucos como essa fonte é vista pela sociedade, 

a forma pela qual o cidadão é retratado demonstra o modo como a sociedade o enxerga, seria este 

o papel do jornalista comunitário: contribuir para democracia de forma que a divulgação proposta 

pela comunidade atenta as suas demandas.  

 

 

4.2 Cidadania e mobilização social 

 

 A cidadania diz respeito à nacionalidade: o direito de pertencer a uma nação. Em sua 

essência, a cidadania apóia-se em concepções de sociedade e, como tais, são essas concepções 

que orientam a cidadania. Torna-se cada vez mais aceita a noção de que a formação cultural dos 

seres humanos, nas sociedades contemporâneas, passa muito pelas intermediações do cotidiano 

marcadas por um contexto de complexidade, ou seja, por meio da comunicação interpessoal, 

educar-se a si mesmo. 

 Para Peruzzo (1998, p. 114) “está aí o âmago da questão da educação para a cidadania dos 

movimentos sociais; na inserção das pessoas num processo de comunicação, onde ela pode 

tornar-se sujeito do seu processo de conhecimento, onde ela pode educar-se através de seu 

engajamento em atividades concretas no seio de novas relações de sociabilidade que tal ambiente 

permite que sejam construídas”.  

 A comunicação na cidadania é um mecanismo facilitador para sua ampliação, uma vez 

que possibilita a pessoa se tornar sujeito das atividades de ação comunitária e dos meios de 

comunicação, o que resulta num processo educativo. Já as relações entre educação e comunicação 

se explicitam, pois as pessoas envolvidas em tais processos desenvolvem o seu conhecimento e 

mudam o seu modo de ver e de se relacionar com a sociedade e com o próprio sistema dos meios 

de comunicação de massa.  

 De acordo com a autora, a cidadania incorpora três tipos de direitos: os civis, os políticos 

e os sociais. O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual, à 
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liberdade de expressão de ir e vir. Por elemento político da cidadania se deve entender o direito 

de os indivíduos participarem do exercício do poder, como membros de um organismo investido 

de autoridade política ou como eleitores de tais membros. O elemento social da cidadania refere-

se à tudo, do direito, de um mínimo de bem estar econômico e segurança ao direito de participar 

na herança social de levar a vida de um ser civilizado de acordo com os sistemas educacionais. 

(apud MARSHALL, 1998, p. 63-64).  

 Quando falamos em movimentos populares, estamos nos referindo ao conjunto de 

organizações das classes subalternas, que são constituídas com objetivos explícitos de tentarem 

obter um melhor nível de vida através de um individual e coletivo direito de participação. 

Segundo Henriques: 

  
 
A expansão dos movimentos sociais e a necessidade de implementar cada vez 
mais a mobilização na sociedade civil para a solução dos mais variados 
problemas, é que faz com que a comunicação se aplique ás ações democráticas, 
onde se permita alcançar uma co-responsabilidade entre os públicos envolvidos. 
(HENRIQUES, 2002, p. 30). 
 
 
 

 O verbo mobilizar significa “movimentar”; “pôr em movimento ou circulação”. De 

acordo com o Aurélio (1993, p.367). Mobilizar seria convocar pessoas que vivem em um meio 

social, de forma que, mostrando os problemas destas pessoas, compartilhá-los e distribuí-los a 

todos, seria uma tentativa de solucioná-los. 

 Já as ONGS, que são um fenômeno mundial, vieram para designar entidades não-oficiais, 

no interesse social sua esfera básica de atuação sempre foram às sociedades civis. A expressão 

ONG foi criada pela ONU na década de 1940, quando as entidades recebiam ajuda financeira de 

órgãos públicos para executar projetos de interesse social, dentro de uma filosofia de trabalho 

denominada “desenvolvimento de comunidade”. 

 Os movimentos sociais têm passado por transformações com no contexto em que estão 

inseridos. Primeiramente, passam de uma fase de manifestações públicas para uma outra em que 

se preocupam em constituir-se enquanto organizações legal e solidamente estruturada. Sentindo 

assim a necessidade de uma articulação, a que alguns chamam de unificação dos movimentos. 

Em segundo lugar, eles conseguem fazer com que muitas de suas demandas , suas propostas e 
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suas ações sociais de cunho social, fossem assumidas por muitos outros setores sociais e pelo 

conjunto da sociedade. (PERUZZO, 1998, p. 40). 

 Numa perspectiva de estruturação de projetos mobilizadores, é preciso que os indivíduos 

coloquem os problemas reais em movimento e em circulação na sociedade, para o que é essencial 

estabelecer estratégias comunicativas.  Segundo Henriques (2002, p. 31) “para se mobilizarem as 

pessoas precisam do mínimo de informação necessárias sobre o assunto, mas, além disso, 

precisam compartilhar um imaginário, emoções e conhecimentos sobre a realidade á sua volta, 

gerando reflexão e o debate para a mudança”. 

 Neste âmbito, o grande desafio da comunicação, ao mobilizar, é tocar a emoção dos 

indivíduos, sem manipulá-los, porque assim, ela será autoritária e imposta. A questão da 

participação pessoal nos movimentos sociais é importante para impulsionar a humanidade para 

frente, pois as pessoas não podem ter apenas carências e problemas em comum, elas precisam 

compartilhá-los com os outros e com o mundo.  É assim Henriques que enfatiza a comunicação 

intersubjetiva:  
Para que uma mensagem ou significado seja compartilhado, é preciso que ela se 
reaproprie de maneira intersubjetiva, ainda que essa reapropriação seja polêmica 
ou conflituosa, argumentando que cada relação intersubjetiva na comunidade 
possui fronteiras, e as fronteiras do liame comunitário são espaços de confiança 
além dos quais certas coisas fazem ou deixam de fazer sentido. (HENRIQUES, 
2002, p. 32).   
 

 Sendo assim, o autor ressalta a importância e a relevância de um fato ou da vontade que 

uma comunidade, deve ter para que haja um tipo de mobilização, e como ela deve ser absorvida 

pelos outros, muitos fatores contribuem para uma mobilização, podem ser questões culturais, 

históricas, políticas, dentre outras. 

 Neste mesmo contexto, o autor ressalta que as pessoas têm de serem solidárias umas com 

as outras e que a cultura participativa está sendo impulsionada, principalmente, quando se 

observa a ampliação da sociedade civil, com o surgimento de um maior número de associações, 

de movimentos populares e sociais, principalmente quando a participação solidária é voltada para 

uma mudança social. (HENRIQUES, 2002, p. 33). 

 O conceito de solidariedade, no entanto, transcende o de participação. Segundo Henriques 

(apud FRANCO, 2002, p. 35) o que diferencia este conceito de assistencialismo, quando diz que 

“solidariedade é gesto ético, de alguém que quer acabar com uma situação e não mais perpetuá-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


33 
 

  

la”, em contrapartida, é a geração de um certo comodismo através de ajuda que são constantes. 

Segundo os autores: 
 
 
A solidariedade só pode ser praticada no presente, desencadeando uma ação 
concreta de cooperação e colaboração na tentativa de suprir carências, ao 
contrario de ações que tentam jogar a solução dos problemas para o futuro, o que 
transferiria a responsabilidade da solução do problema para outra época e para 
outros indivíduos. (FRANCO apud HENRIQUES, 2002, p. 38). 

  

 

 Neste percurso, advertida por Franco e Henriques, pode-se entender que a comunicação 

mobilizadora é percebida como uma coordenação de ações, e não como um instrumento de 

controle de ações, por exemplo, se duas pessoas estão conversando e o curso de suas conversas 

ou suas interações começam a fluir chamamos de coordenação de ações. Assim, traz a 

necessidade de gerar uma permanente reciprocidade entre elas. É neste âmbito que gera o desafio 

da coordenação de ações, justamente, o de gerar e manter canais de comunicação entre si e com o 

movimento, de uma forma que não seja aleatória e desordenada.  

 

4.3 Jornalismo e a importância das emissoras comunitárias  

 

 Sem dúvida nenhuma, a televisão como meio midiático, faz-se tão importante dentro de 

uma sociedade, comunidade ou família, pois é através dela que nos informamos, interagimos e 

compartilhamos saberes.  

 Hoje, os meios de comunicação locais buscam, assim como grandes empresas, o 

desenvolvimento comercial e econômico. Os veículos locais estão submetidos às mesmas 

pressões editoriais, temporais, políticas e econômicas que os meios de comunicação de grandes 

centros. Entretanto, a diferença mais evidente entre essas duas instâncias se encontra na temática 

tratada: os meios de comunicação local vão priorizar as temáticas inscritas em um âmbito muito 

menor do que o das noticias produzidas nos grandes centros ou capitais do país. Segundo 

Peruzzo4 (2003) “as diferenças desses meios estão no conteúdo, que dá mais ênfase aos assuntos 

                                                
4 site: http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/bitstream/1904/4949/1/NP12PERUZZO.pdf. 
Acesso em 01/05/08. 
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de uma comunidade, como conhecer assuntos de espaço local ou regional, que não têm 

repercussão na grande mídia”. 

A autora aponta, ainda, outras características da mídia local: 

 
Explorar o local como nicho de mercado, ou seja, tratar pessoas e temas como 
garantia de credibilidade, audiência e retorno financeiro, demonstrar interesse 
em contribuir para ampliação da cidadania, desde que essas estratégias não 
contrariem o setor comercial da empresa; sujeitar a participação do cidadão ao 
controle de jornalistas e editores; tratar os mesmos conteúdos das grandes 
mídias, com um enfoque mais regional; assumir o cunho comunitário, com 
ampla participação popular. (PERUZZO, 2003)5  
 
 

 As emissoras que servem de papel social no jornalismo comunitário, são de extrema 

importância para a comunidade, é nas rádios e TVs comunitárias o ambiente mais favorável para 

seu desenvolvimento, até mesmo pela questão da curta abrangência de suas ondas. Já para adoção 

do jornalismo comunitário exige uma mudança em muitos paradigmas editoriais e estruturais 

dentro dos veículos de comunicação. As TVs a cabo por exemplo, permitiram a criação de 

diversos canais comunitários no país, significando um modo de gestão coletiva na grade de 

programação, exercendo assim, a cidadania. As experiências, no entanto, não se reduzem aos 

serviços de cabo, pois conforme Capparelli (2004, p. 120), hoje é possível, distinguir três tipos de 

televisão comunitária no Brasil.  

a) as televisões feitas para serem exibidas em uma comunidade específica; 

b) as televisões feitas pelas comunidades específicas; 

c) as TVs comunitárias criadas, a partir da Lei 8.977, de 1995, para serem exibidas na 

programação de televisão a cabo. 

 No primeiro caso, das televisões para serem exibidas em comunidades específicas, 

destacam-se duas experiências: a TV Alphaville e a TV Rocinha. Inaugurada em 1989, a TV 

Alphaville é a primeira operadora de TV a cabo em circuito fechado do país e foi criada para 

atender exclusivamente aos moradores do condomínio de mesmo nome. Posteriormente, 

expandiu-se na região considerada a mais rica de São Paulo. 

 Criada pelo empresário Guilherme Stoliar, ex-diretor do SBT e morador, a TV Alphaville 

oferece pacotes de programação que incluem programas da NET e TVA, além de programação 

                                                
5 site:http://reposcom.portcom.intercom.org.br/dspace/bitstream/1904/4949/1/NP12PERUZZO.pdf. 
Acesso em 01/05/08. 
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exclusiva de três canais: canal portaria, canal de trânsito e canal comunitário interno. Já a TV 

Rocinha não conta com tantos canais, nem programação exclusiva. Inaugurada em 1997, a TV 

Rocinha faz parte de uma tentativa de popularização da TV por assinatura por meio de uma 

parceria da NET Rio com a SMR produções, do empresário argentino Dante Quintanero. 

 Quanto às televisões feitas pelas comunidades específicas, o autor ressalta que duas 

experiências mostram duas lógicas sociais apostas ou opostas à lógica comercial. Por exemplo, a 

TV Moxambomba foi fundada, em Rancho Fundo, na baixada Fluminense – uma das mais pobres 

do Rio de Janeiro. A experiência integra movimentos populares da igreja católica, com 

financiamento da Novib, uma organização não governamental holandesa de combate à pobreza. 

A TV tem por objetivo mostrar o bairro enquanto uma identidade coletiva, “que faz nascer um 

sentimento de pertencimento aos moradores deste bairro”. A TV é, porém, uma das frentes do 

movimento, que com o tempo fez surgir novas práticas de economia informal, tornando-se 

empresas ou coletividade de produção.  

 Já as televisões comunitárias, oriundas da lei 8.977 que exige concessionários da 

exploração do sistema de cabo um canal educativo-cultural, aberto às organizações não 

governamentais e sem fins lucrativos, têm um começo lento, principalmente por ser a cabo, ou 

seja, por ter acesso à audiência só o faz enquanto assinante do serviço. Capparelli (2004, p. 123) 

adverte ainda, que “outro importante entrave para o aumento dos canais comunitários de TV a 

cabo é a baixa penetração da TV por assinatura no país”.  

 Há movimentos sociais que tentam criar seus próprios canais de expressão, tais como, a 

forma de organização e mobilização, inscritas como elos ativos entre os processos de reprodução 

social e a esfera política. Muitos movimentos sociais procuram intervir na programação dos 

próprios canais massivos, por meio de estratégias de comunicação. Como dependem das grandes 

mídias para se fazerem ouvir, criam acontecimentos jornalísticos.   

 A dificuldade de conciliar os interesses entre as diversas entidades envolvidas no processo 

de instalação e estruturação de um canal televisivo é que tem sido o principal motivo para que os 

canais comunitários ainda atendam pelo serviço de TV a cabo. (CAPPARELLI 2004, p. 124). 

 Por fim, o objeto de pesquisa deste trabalho é um quadro comunitário, não é uma tv 

comunitária, pois a Tv Pampa é uma afiliada da Rede Record. Contudo, mesmo que o telejornal 

não seja comunitário, há a necessidade de expor e ressaltar a importância de TVs comunitárias, 

para entendermos melhor este processo do jornalismo comunitário nas comunidades. 
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5. Telejornalismo, Interação e Comunidade:  O QUADRO SOS COMUNIDADE DA TV 

PAMPA 

    

    

5.1 Formato do programa: 

 

 A TV Pampa, no Rio Grande do Sul, é afiliada da Rede Record. A emissora não tem 

tradição no jornalismo, mas tem feitos esforços no sentido de conquistar audiência nesta área. 

Um exemplo disto é a contratação de Boris Casoy, como âncora do Jornal da Noite em rede 

nacional. 

 Na esfera local, a TV Pampa apresenta o telejornal Pampa Meio Dia há mais de dez anos 

em Santa Maria. Hoje tem abrangência em mais de oito cidades da região. O telejornal local 

possui um âncora, Airton Leal do Amaral também editor e dois repórteres Ticiana Pereira e 

Adriane Zimerer. O programa é ao vivo, tem cinco blocos e quatro intervalos comerciais, apenas 

as reportagens são editadas antes, têm duração de 45 minutos, iniciando das 12h até às 12h45min. 

O telejornal possui atualmente dois quadros: o SOS Comunidade que é de segunda a sexta-feira, 

dividido em dois blocos e um quadro de música, aonde vão artistas da região e de fora dela, nas 

sextas-feiras. Segundo o editor e apresentador do telejornal Airton do Amaral, a partir de junho o 

Pampa Meio Dia passará por uma reformulação, ampliando os quadros do telejornal, em que 

serão abordados os temas: cultura, entretenimento, saúde, comportamento, lazer e beleza, todos 

dos mais variados interesses. Sempre com um único intuito de servir de porta voz da comunidade 

para os órgãos públicos da cidade, diz Airton. 

  

 

5.2 Descrição do quadro 

 

O SOS Comunidade estreou em 1997, para discutir temas pertinentes da cidade e para 

caracterizar um espaço onde o telespectador pode interagir. Com o objetivo de propiciar através 

do quadro, opiniões, reivindicações, enfim dar voz ao telespectador. “O SOS Comunidade por 

meio de um veículo de comunicação, o Pampa Meio Dia, possibilita que as pessoas possam 
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encaminhar suas questões tentando sensibilizar o poder público, já que hoje isso é tão difícil, 

servindo assim de interlocutor aos órgãos competentes”, ressalta Airton6.  

Já suas principais notícias são de interesse público da cidade, como: iluminação pública, 

saneamento básico, sugestões, reclamações, agradecimentos, notas para prefeitura e etc. 

O apresentador não tem uma didática para iniciar com as notas, “geralmente dou 

prioridade para começar com as demandas mais importantes, tanto faz, se é e-mail, telefone ou 

carta, discutimos as mais graves. Por exemplo, alguém está com um vazamento de água que está 

acontecendo hoje, então preciso divulgar isso hoje”, diz o âncora7.  

Nem todas as demandas vão ao ar, a produção do quadro avalia as mais emergenciais para 

irem ao vivo, posteriormente, o apresentador do quadro sempre ressalta, no final, que irá tentar 

repor essas notas no programa do dia seguinte. O dois blocos geralmente dependem de quanto 

dura o telejornal, das reportagens e entrevistas.  

A produção do programa, quando as demandas de uma mesma reclamação são muitas, 

entram em contato com o órgão público responsável para ver o que está acontecendo, no outro 

bloco já esclarece para a população o motivo da respectiva reclamação.  

Nos quadros abaixo se pode observar a edição de três dias do SOS Comunidade, e suas 

principais demandas citadas nos quadros. Com nome dos telespectadores, tipos de demanda, 

modos de interação e o bairro de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Airton Leal do Amaral, âncora e editor do programa, entrevista em 20/05/08. 
7 Airton Leal do Amaral, âncora e editor do programa, entrevista em 20/05/08. 
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QUADRO 1: 13/03/08 

 

Nome do 

telespectador 

Assunto Tipo Modo de 

interatividade 

Bairro 

Marcio oliveira Geral Reclamação E-mail Itararé 

Luis Medeiros Geral Sugestão E-mail Centro 

Eduardo Geral Sugestão Telefone Medianeira 

Clandia Geral Agradecimento E-mail Centro 

Ana Geral Resposta E-mail Centro 

Isaura Corsan Reclamação Telefone Santa Marta 

Joseni Corsan Reclamação E-mail Perpetuo Socorro 

Urten da luz Geral Reclamação Telefone Tancredo Neves 

Sonia da silva Geral Reclamação Telefone João Goulart 

Vanderlei Geral Reclamação Telefone Itararé 

Ana Maria Geral Reclamação Telefone Centro 

Val Caprioli Geral Reclamação Telefone Tomazetti 

 

  

 Em análise quantitativa, pode-se verificar que o quadro um demonstra que das doze 

interações, 8 são reclamações, 2 sugestões, 1 agradecimento e uma resposta. Dessas interações, 5 

são enviadas por e-mail e 7 são interações por telefone.  

 

QUADRO 2: 17/03/08 

  

Nome do 

telespectador 

Assunto Tipo Modo de 

interatividade 

Bairro 

Dilva Rosa Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone João Goulart 

Manoel Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Parque Pinheiro 
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Anderson Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Juscelino 

Kubischeque 

Andréia Lopes Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Itararé 

Neli  Batista Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Tomazetti 

Marli Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Passo d’areia 

Maria Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Parque Pinheiro 

Machado 

Marisa Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Avenida 

Liberdade 

Elaine Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Avenida 

Liberdade 

Mara Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Perpétuo Socorro 

José Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Patronato 

David Iluminação 

Pública 

Reclamação Telefone Rosário 

Catarina Iluminação 

Pública 

Agradecimento Telefone Oliveira 

Sandra Corsan Reclamação Telefone Goiânia 

Jose Corsan Reclamação Telefone João Goulart 

Rose Corsan Reclamação Telefone Medianeira 

Cláudio Corsan Reclamação Telefone Dores 

Renam Geral Reclamação  E-mail Oliveira 

Luiz Geral Sugestão Telefone Perpétuo Socorro 

Éder Geral Agradecimento E-mail Presidente 

Vargas 
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Tereza Geral Sugestão E-mail Dom Antonio 

reis 

Luis Alberto Corsan Reclamação Telefone Borges de 

Medeiros 

Noeli prestes Geral Reclamação telefone Tancredo neves 

Roseli Geral Reclamação telefone centro 

Cecília Geral Sugestão E-mail Dores 

Cláudio Iluminação 

pública 

Reclamação telefone Dores 

Vera Saúde Reclamação telefone Shirmer 

Rogério Alves Geral Reclamação Telefone Nonoai 

Zacaria Geral Reclamação E-mail Perpétuo socorro 

Gustavo Geral Reclamação E-mail Centro 

Vanderlei Geral Reclamação Telefone São Serafim 

 

 

 Em uma análise quantitativa, pode-se verificar que o quadro 2 demonstra que das 31 

interações, 26 são reclamações, 2 agradecimentos e 3 sugestões. Dessas 31 interações, 25 são por 

telefone e 6 enviadas por e-mail. 

 

  

 

QUADRO 3: 19/03/08 

 

Nome do 

telespectador 

Assunto Tipo Modo de 

interatividade 

Bairro 

Elenice Geral Reclamação E-mail Centro 

Natali Geral Reclamação Telefone Chácara das 

Flores 

Julio Geral Reclamação Telefone Dores 
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Evilásio Iluminação 

pública 

Reclamação Telefone Itararé 

Rita Corsan Reclamação Telefone Tancredo Neves 

Sidnei Geral Sugestão Telefone Centro 

Loeci Saúde Agradecimento Telefone Tancredo Neves 

Ieda Geral Reclamação Telefone Alto da boa vista 

Getúlio Iluminação 

Pública 

Reclamação E-mail Camobi 

  

 Em uma análise quantitativa, pode-se verificar que o quadro três demonstra 9 interações, 

em que 7 são reclamações, uma é sugestão e uma é agradecimento. Dessas 9 interações, 2 foram 

enviadas por e-mail e 7 foram por telefone. 

 Do conjunto de materiais pode-se verificar que das 52 demandas abordadas nos três 

programas, nota-se que, em primeiro lugar, mais da metade são pautas gerais totalizando em 

média de 26 %, em segundo lugar vem a iluminação pública com 16 %, em terceiro o saneamento 

básico com 8 % e por último a saúde com 2%.  

  

v Verifique no gráfico 1 abaixo, o total de demandas de cada item citado acima. 
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5.3 – Observação participativa no processo do SOS Comunidade 

 

 De acordo com o autor Coutinho (2002)8 “é o procedimento metodológico mais 

apropriado para desenvolver uma investigação, é preciso observá-lo pois a observação de 

corpo presente, quando o observador, esta no local do participante é impossível não 

participar”. 

 Nas três edições analisadas, participei como observadora durante em que o SOS 

Comunidade ia ao ar. Analisei os quadros, e todos os tipos de intervenções durante o programa, 

assim, foi de suma importância para a conclusão desta análise. 

      

5.3.1 A edição de 13 de março de 2008 – (quinta-feira) 

 

 Na edição do dia treze de março, de 2008, o telejornal começou às doze horas e vinte 

cinco minutos, o apresentador do telejornal, anuncia o quadro SOS Comunidade, ressaltando que 

o quadro é comunitário e interativo, ou seja, por telefone ou por e-mail e pede para o 

telespectador interagir com o programa.  

 Neste dia, o âncora iniciou lendo os e-mails enviados pelos telespectadores e enunciando: 

você aí de casa  tem vez, tem voz e tem opinião . A cada reclamação e voz de um telespectador, o 

âncora repete o enunciado e pede que aos telespectadores interajam, seja por meio de 

reclamações, sugestões ou pedidos.  

 Durante o quadro, ele faz chamadas de outros blocos e enuncia que: você aí de casa pode 

interagir pelo telefone 0 – xx – 32238888 e pelo e-mail santamaría@tvrecorrs.com.br. 

 Neste dia, o programa entrevistou o secretário de cultura da cidade. O quadro durou 

apenas 3 minutos.  Então, o ancora apresentou as interações que tinham sobre a mesa apenas, as 

pautas que chagaram ao vivo, ele comentou que exporia no dia seguinte, mas que encaminharia 

igual para os órgãos responsáveis. 

 No final, expôs a falta de tempo e reafirmou o propósito do quadro, de dar voz “a você aí 

de casa” (telespectador). 

 

 
                                                
8 Coutinho. ANGELA. Site: www.ced.ufsc.br/~zeroseis/1relatos11.DOC. Acesso em 15/08/2008. 
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FIGURA 1  

 
Airton apresentando o SOS Comunidade em 13/03/08 

 

5.3.2 A edição de 17 de março de 2008 – (segunda-feira).  

 

 No dia dezessete de março, o quadro SOS Comunidade começou às doze horas e vinte e 

seis minutos. Após o intervalo, a primeira tarefa do âncora Airton Leal do Amaral foi enunciar o 

inicio do quadro, dizendo: Vamos à participação do nosso telespectador, porque aqui no Pampa 

Meio Dia, você aí de casa, tem vez, tem voz, tem opinião, pelo 0 por. 55 32238888 e também pelo 

nosso e-mail santamaría@tvrecorrs.com.br.  

 A dica acima denota que os telespectadores podem e devem interagir com o programa. 

Logo após, o apresentador começa com os primeiros contatos do dia, todos que são 

encaminhados ao telejornal.  

 O apresentador começa com as interações por telefone, logo após os por e-mails, as 

reclamações dos diferentes órgãos públicos da cidade são separadas anteriormente, por grau de 

semelhança. Ele começa falando o nome do telespectador, o problema, ou sugestão e o bairro.  

  Após as reclamações de iluminação pública e as para a Corsan, ele lista os  problemas, 

sugestões, ou agradecimentos em geral. Há um intervalo,  porém antes o âncora relembra o nome 

do quadro sempre reverenciando que: vamos prosseguir com o SOS Comunidade onde “você 

telespectador continue interagindo conosco”. 

  Após o intervalo, ele recomeça falando: vamos a sua participação, fala por e-mail, por 

telefone, diz que são muitos telefonemas, e-mails e que você aí em casa fica bravo comigo, pois 

às vezes não dá tempo de falar tudo no ar, peço sua compreensão. 
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 No segundo bloco, o apresentador fala das pautas e da sua opinião nas gerais, onde tenha 

reclamações ou sugestões. Após o termino das pautas que ele cita durante o quadro, ele diz que 

todas que são reclamações ele irá repassar aos órgãos públicos. Ressalta que o quadro é interativo 

e precisa da sua participação (telespectador). E por fim diz: sua região passa por aqui! 

 

FIGURA 2 

 
Airton apresentando o SOS Comunidade em 17/03/08 

 

 

5.3.3 A edição do dia 19 de março de 2008 – (quarta-feira). 

 

 No dia dezenove de março, o quadro começou às doze horas e trinta minutos, o 

apresentador começa falando, vamos às primeiras de hoje no SOS Comunidade, onde aqui você 

tem vez, tem voz e tem opinião. 

 Emite o telefone e o e-mail do programa, diz: você aí de casa pode encaminhar perguntas 

para entrevista com a nova secretária de trânsito da prefeitura de Santa Maria, logo após no 

próximo bloco, onde você pode me ajudar ao vivo. 

 O apresentador informou uma resposta de um projeto da prefeitura que havia descrito um 

dia antes e chamou o intervalo. Começou o outro bloco, falando da entrevista com Maria Mouro, 

pedindo que a comunidade encaminhe suas dúvidas sobre o trânsito de Santa Maria. 

 Comentou mais três ligações e finalizou o programa, dizendo que o SOS Comunidade é 

um quadro comunitário e interativo e que continuava no outro dia, com as questões que não 
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foram ao ar. Pediu novamente que as pessoas interagissem e que mandassem perguntas para a 

entrevista que vinha a seguir. 

 

 

FIGURA 3 

 
Airton apresentando o SOS Comunidade em 19/03/08 

 

Desses conjuntos de materiais, os modos de interação do SOS Comunidade podem se classificar 

em “estratégias”, ou seja, analisando as edições do SOS Comunidade, pode-se verificar que o 

âncora, usa estratégias para prender a atenção do telespectador, como se fossem táticas de vinculo 

com o programa. Essas estratégias classificaram-se em três itens: 

 

5.4 As estratégias de interação do SOS Comunidade  

 

5.4.1 Estratégia um: “Você aí de casa” 

 

 Nota-se que o âncora do programa conversa com o telespectador, parecendo que ele está 

na sua frente, interagindo com essa pessoa. 

 “O objetivo é esse mesmo, o de estar conversando com alguém, e que este alguém torne-

se próximo, quanto mais essa aproximação, mais as pessoas se sentem à vontade de ligar e 

interagir com o SOS Comunidade, bem como quando me abordam nas ruas de santa Maria”, diz 

Airton9. 

                                                
9 Airton Leal do Amaral, âncora e editor do programa, entrevista em 20/05/08. 
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 É aí que o apresentador conquista seu telespectador, falando como se estivesse em sua 

casa, interagindo com ela e fazendo com que ela preste atenção e interaja também com o quadro 

do programa. Assim, o âncora se torna fiel, presente todos os dias aquela família. 

  

5.4.2 Estratégia dois: “Você tem voz e tem opinião” 

 

 O fato de você telespectador saber que existe um veículo que leve suas opiniões e suas 

reivindicações para os órgãos públicos da cidade, amenizando os problemas, torna-se viável a 

muitas comunidades e bairros de Santa Maria, que não têm associação de moradores e alguém 

que fale ou lute por eles. O melhor é saber que você pode fazer por você mesmo, você tem com 

quem contar e sabe que cedo ou tarde terá resposta. 

 Neste enunciado o objetivo é fazer com que esse viés comunicacional seja suavizado, 

tentando informalizar o diálogo entre emissor e receptor, tornando-o mais claro e direto possível. 

“quando falo você tem voz e tem opinião, quero que as pessoas sintam-se personagens do 

telejornal, que suas realidades sejam mostradas e porque não solucionadas”, diz Airton. 

 Quando o apresentador diz você tem voz e tem opinião, ele que dizer que a população é 

livre para reclamar, agradecer, expor, sugerir e opinar, desde que, interajam com o quadro. 

Explicita também que “você aí de casa” pode opinar e não só reclamar, “no quadro sua voz tem 

poder, você é ouvido”.  

 

5.4.3 Estratégia três: “Você pode interagir com o SOS Comunidade” 

 

 “Quando falo, você pode interagir com o SOS Comunidade, você deve interagir, tento 

quebrar o gelo, aproximando um veículo de comunicação, no caso a Tv Pampa das pessoas. 

Quero que elas se tornem telespectadores fiéis e quando apontar o meio dia, liguem no Pampa 

Meio Dia, pois vão saber dos principais problemas da cidade, das comunidades que nos rodeiam, 

de tudo”, aborda o editor Airton. 

 O apresentador do telejornal usa essas táticas com o intuito de prender o telespectador, 

fazendo com que ele se sinta importante, morando no centro u em um bairro pobre da cidade, não 

interessa onde você esteja, sempre será ouvido, basta entrar em contato, basta interagir, ligar dar 

voz a quem tem voz. 
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Considerações Finais 

 

 Este trabalho não tem uma conclusão fechada mas aponta alguns encaminhamentos de 

pesquisa.  

 Das análises, verificou-se que a interação entre emissor e receptor pode se dar em vários 

momentos, várias formas e intervenções. Nota-se que o âncora do telejornal frisa muitas frases 

como: você aí de casa, você tem que interagir, liga para o pampa meio dia, dê sua opinião, etc 

que servem como estratégias de conhecimento também, essas frases fazem com que haja a 

interação, ou seja, uma intenção de diálogo de conversação entre a instância da produção e da 

recepção. 

  Estudar sobre a televisão no Brasil reforça e ajuda a entender o porquê deste veículo 

midiático ser tão forte, pois desde sua existência juntamente com o rádio, supera todas as 

expectativas comunicacionais. Entender a interação e o seu papel perante a mídia, enriquece a 

pesquisa, bem como as teorias de jornalismo comunitário, em que há embasamentos sobre 

comunidade, cidadania, mobilização social, Tvs comunitária e a importância da comunidade num 

meio midiático. 

 Portanto esses estudos enriquecem a pesquisa, ajudando a entender como se dá essa 

interação no quadro SOS Comunidade, e porque ele está há tanto tempo no ar, no mesmo 

formato, e a importância dele para a cidade de Santa Maria, onde as pessoas, sozinhas, não têm 

poder de discutir e alavancar questões sociais e relevantes da cidade. 

 As notícias abordadas no SOS Comunidade, são geralmente pautas locais, como 

reclamações, sugestões, agradecimentos, etc. Para que um quadro seja interativo precisa-se de 

pessoas que interajam com ele, que representem a comunidade, que façam por merecer o 

empenho que essa mídia local (Tv Pampa) solicita por eles.  

 O SOS Comunidade já se tornou um quadro indispensável para as comunidades santa-

marienses. O objetivo desta pesquisa era descobrir de que forma é dada a interação do quadro, 

analisando as três edições foi possível sustentar a idéia de interação no telejornal. Não foram 

incluídas entrevistas com telespectadores do Pampa Meio Dia e, especialmente, do quadro. Com 

isso, fica aberta uma nova possibilidade para continuação deste estudo. 
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 Pela qual também podem ser feitas pesquisas posteriores a fim de comprovar se o quadro 

SOS Comunidade tem uma grande audiência e se ainda abrange só a cidade de Santa Maria. Pois 

o telejornal hoje passa em mais de oito cidades da região. 
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