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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como objeto empírico o programa mais tradicional da região central, 
o Jornal do Almoço (JA) de Santa Maria. Ele vai ao ar de segunda-feira a sábado ao 
meio dia e tem duração média de 15 minutos. Em novembro do ano passado, o JA 
passou por transformações de formato e de conteúdo. Este estudo foi motivado por estas 
transformações. A escolha do tema se deve a mudança do formato da apresentação e da 
produção do telejornal. Isto traz à tona um novo meio de fazer jornalismo, em Santa 
Maria. São as novas tendências, já vistas em jornais de grandes cidades, incorporadas na 
produção de notícias e reportagens locais. Considerando que são muitas novidades, esta 
pesquisa focou o estudo para os tons empregados no conteúdo de circulação, como isto 
influencia o formato do programa e como se deu durante a transição do telejornal para 
revista eletrônica. Para isto foram analisados seis meses do programa, uma vez por 
semana, entre agosto de 2010 e janeiro de 2011. Foram 25 edições das quartas-feiras, 
dia escolhido pelo autor por ser o dia do meio da semana e por não estar comprometido 
com conteúdos de final de semana. O corpus da pesquisa é dividido em três seções, 
Formato Antigo, Formato em Transição e Formato Novo. Dentro de cada uma destas, 
foram criadas quatro subseções para melhor desempenho do estudo. São elas: Estúdio, 
que avalia os tons e a influência dos cenários; Apresentação, para analisar o 
comportamento dos apresentadores; Conteúdo telejornalístico: reportagem, para estudar 
como as notícias passaram a ser veiculadas; e, por fim, Quadros, como os tons 
influenciaram os quadros do programa e também para o surgimento de novos, ao longo 
da transformação de formato. Os resultados apresentam uma mudança radical no modo 
de apresentação e exibição de conteúdo do jornal. O formato do JA passa de telejornal, 
de apresentação formal, para revista eletrônica, informal.  
 
PALAVRAS-CHAVE: formato, telejornal, revista eletrônica, tom, infotenimento, 
Jornal do Almoço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

7 

 
 
 
 

SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO...............................................................................................................8 
 
CAPÍTULO I – REFERÊNCIAS TEÓRICAS...........................................................11 
1.1 A TELEVISÃO NO BRASIL E SUAS MUDANÇAS.............................................11 
1.2 OS GÊNEROS TELEVISIVOS................................................................................13 

1.2.1 Telejornal...................................................................................................13 
1.2.3 Revista Eletrônica.....................................................................................14 

1.3 AS ROTINAS DE PRODUÇÃO..............................................................................14 
1.3.1 Newsmaking..............................................................................................15 
1.3.2 Gatekeeper.................................................................................................17 

1.4 O TOM......................................................................................................................18 
1.5 O INFOTENIMENTO...............................................................................................20 
 
CAPÍTULO II– A METODOLOGIA......................... .................................................24 
2.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO.....................................................................................24 

2.1.1 Selecionando o corpus em meio ao objeto empírico..............................25 
 
CAPÍTULO III – ANÁLISE........................................................................................29 
3.1 FORMATO ANTIGO...............................................................................................29 

3.1.1 Estúdio.......................................................................................................30 
3.1.2 Apresentação.............................................................................................31 
3.1.3 Conteúdo telejornalístico: reportagem...................................................35 
3.1.4 Quadros......................................................................................................38 

3.2 FORMATO EM TRANSIÇÃO.................................................................................39 

3.2.1 Estúdio.......................................................................................................39 
3.2.2 Apresentação.............................................................................................41 
3.2.3 Conteúdo telejornalístico: reportagem...................................................44 
3.2.4Quadros.......................................................................................................46 

3.3 FORMATO NOVO...................................................................................................46 

3.3.1 Estúdio.......................................................................................................47 
3.3.2 Apresentação.............................................................................................49 
3.3.3 Conteúdo telejornalístico: reportagem...................................................52 
3.3.4 Quadros......................................................................................................54 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................56 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................59 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

8 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com a modernidade, avanços tecnológicos e a criação de novos aparelhos 

acabam surgindo novas mídias e formas de produção de conteúdos que ainda são 

explorados por profissionais e usuários comuns destes novos aparelhos. A participação 

cada vez mais constante de pessoas comuns na construção de notícias e programas de 

televisão têm mexido com as redações de telejornalismo no Brasil. O púbico que assiste 

à televisão está cada vez mais próximo dos apresentadores de jornais e também de criar 

seu próprio telejornal. Na internet, os vídeos caseiros são acessados por milhares de 

pessoas. Os internautas podem publicar vídeos de forma ilimitada. O telespectador pode 

seguir jornalistas em blogs, twitter e outros sites de relacionamento. 

A briga pela maior fatia de audiência tem feito com que o entretenimento esteja 

associado à notícia, para chamar a atenção do telespectador. 

Este trabalho identifica como o Jornal do Almoço (JA) do Grupo RBS de Santa 

Maria lida com essa situação. O programa, que não pode ser chamado de telejornal, 

você verá durante este trabalho o por que, está com novo formato e alia o 

entretenimento com informação. É o que alguns autores denominam de 

“Infotenimento”. 

O estudo será voltado às rotinas de produção do conteúdo jornalístico e às 

estratégias enunciativas do novo formato do veiculado pela sucursal de Santa Maria. 

Esta pesquisa permitirá identificar as mudanças de conteúdo que chega ao telespectador 

e como elas se enquadram dentro do novo formato JA. 

O processo de produção das notícias de um telejornal exige fiscalização diária e 

constante. Com as ferramentas tecnológicas é possível perceber que a interatividade dos 

telespectadores em telejornais e programas de entretenimento é cada vez mais constante 

na televisão brasileira. Essa produção dos receptores influencia diretamente nos 

formatos dos programas e na produção de seus conteúdos. A velocidade com que as 

coisas acontecem também dita a forma como uma reportagem será apresentada ao 

público. 

A informalidade e a participação do repórter em reportagens são técnicas já 

incorporadas nessa transformação do telejornalismo brasileiro. Diante dos novos 

formatos, apresentadores transmitem a sensação de conversar com o telespectador. Com 
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palavras simples, improvisações e sem o auxilio do teleprompter, a fala torna-se mais 

natural e os termos ficam suscetíveis a uma liberdade maior de troca no momento em 

que os âncoras apresentam os programas. 

Esses novos formatos exigem que as reportagens estejam alinhadas ao tom do 

programa, por isso, a produção de conteúdo também recebe novos ares. As narrativas 

sofrem mudanças que devem começar a ser pensadas na reunião de pautas com editores 

de textos e de imagens. É perceptível que as reportagens não possuem um padrão de 

construção, como por exemplo: off, sonora, passagem, sonora e off. As matérias 

recebem um tratamento diferenciado a cada pauta. 

Diante da posição do autor dessa pesquisa, que foi estagiário na área de 

telejornalismo da RBS TV de Santa Maria por um ano e participou diretamente na 

construção do JA, é possível dizer que as orientações para o novo formato do programa 

é “sair do quadrado”, ou seja, deixar de lado o jeito padronizado de reportagens 

convencionais e produzir conteúdos diferenciados com tons populares, informais e de 

interatividade com o telespectador. A emissora enxerga um mercado crescente junto à 

classe social C, do país, e por isso, busca aumentar a audiência direcionando parte de 

seu produto a este público.  

O JA de Santa Maria modificou o formato do programa, assim como dos 

conteúdos que circulam no dia-a-dia nas telas da população dos 36 municípios de sua 

cobertura, na região central do estado. Os âncoras, repórteres e produtores deverão 

estabelecer mais proximidade com o telespectador. A interação deve ser maior com 

participação direta do telespectador na construção de notícias e do programa. 

Este estudo avalia 25 edições do JA durante seis meses, que inclui programas 

antes da incorporação do novo formato, o período em que gradativamente vão 

ocorrendo as mudanças no estúdio e nas reportagens e os dois meses em que a 

implantação de um novo formato/tom está concluída. Claro que, o programa ainda 

segue um processo de adaptações e mudanças na circulação de conteúdos, porém esta 

pesquisa se detém aos meses que vão de agosto de 2010 a janeiro de 2011. 

Nestes meses de avaliação, estará em destaque o novo formato utilizado pela 

emissora: revista eletrônica ou telejornal. A circulação de conteúdos do Jornal do 

Almoço, da RBS TV de Santa Maria, a abordagem dos fatos, desde o anúncio dentro do 

estúdio à reportagem produzida fora. A análise de como o newsmaking constrói e 

apresenta a informação e a observação como é feita a seleção do que vai virar notícia, 

como os gatekeepers escolhem as notícias do programa. O tom empregado no conteúdo 
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e a sincronia entre estúdio e reportagens construídas na rua, bem como o ritmo narrativo 

dos textos, incluindo planos, cores, edição e interação com o público. São questões que 

o autor tenta esclarecer ao longo deste trabalho. Sabe-se que outras dúvidas irão surgir 

durante esse processo, mas toda interrogação é fundamental para o andamento dessa 

pesquisa, diante de um novo programa que nasce no telejornalismo santa-mariense. 

A escolha do tema se deve a mudança do formato da apresentação e da produção 

do telejornal. Isto traz à tona um novo meio de fazer jornalismo, em Santa Maria. São as 

novas tendências, já vistas em jornais de grandes cidades, incorporadas na produção de 

notícias e reportagens locais. O estudo da produção deste novo telejornalismo santa-

mariense tem extrema importância social para 36 municípios da região e ainda mais 

importante para o meio profissional, aos acadêmicos de jornalismo e também às fontes 

de informação. 

A escolha também vai ao encontro de o pesquisador participar do processo de 

produção das notícias/reportagens do Jornal do Almoço. Este acesso vai facilitar o 

acompanhamento, a verificação e a comparação do processo de transformação do 

telejornal. Será possível avaliar de que maneira o novo formato é pensado e o se existe 

aí uma nova tendência do fazer jornalismo em televisão e de que forma ela colabora 

para circulação de conteúdo que chega até a casa de milhares de gaúchos. 

O autor da pesquisa se identifica com o veículo televisão e também com o Jornal 

do Almoço local. Por ter sido estagiário do Grupo RBS, o acadêmico tem acesso aos 

profissionais da RBS TV Santa Maria e também participou diretamente da produção 

jornalística do JÁ, inclusive deste processo de incorporação do novo formato e 

apresentação de conteúdos. Isso possibilitou acompanhar de perto os por menores desse 

processo de inovação do telejornal. 

O gosto deste autor pelo telejornalismo e o interesse em aprender e compreender 

melhor este universo em constante modificação e objeto de estudo de grandes 

pesquisadores justifica a elaboração deste trabalho. É uma pesquisa que irá colaborar 

para a formação e à colocação deste futuro profissional no mercado de trabalho, 

ampliando a maneira de pensar telejornalismo, inclusive, possibilitando o pensar de 

novos formatos e tons que possam colaborar o com o desenvolvimento deste gênero que 

ainda tem muito a apresentar aos brasileiros e ao mundo. 

 
CAPÍTULO I - REFERÊNCIAS TEÓRICAS 
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1.1 - A TELEVISÃO NO BRASIL E SUAS MUDANÇAS 

 

Para elaborar este estudo será necessária a compreensão dos vários aspectos 

inseridos no tema principal que é a análise das rotinas de produção e o novo formato do 

Jornal do Almoço da RBS TV Santa Maria. Para embasar a compreensão da conjuntura 

atual, partimos de um breve histórico do telejornalismo no Brasil e das mudanças que 

ele enfrentou nos últimos anos. 

A televisão surgiu no Brasil na década de 50 como um produto comercial. Com 

o passar dos anos, o veículo se popularizou e se tornou uma opção de entretenimento, 

informação e cultura. Para Elizabeth Bastos Duarte (2004), a função informativa da 

televisão sempre esteve comprometida com o poder e o mercado. Com isso, a qualidade 

da programação e dos produtos televisivos é medida pela audiência. “Seu teor 

informativo e cultural, sua função pedagógica e social são valores secundários, sendo 

muitas vezes discutíveis”. A autora ainda fala da má distribuição de horários para 

exibição de programas educativos, de conscientização e educação, no Brasil.  

 

É que aqui são as tevês comerciais que dão as cartas: elas imprimem o 
tom, o teor informativo e a qualidade dos produtos televisivos, depois 
perseguidos por tevês estatais e públicas, essas sim enfraquecidas, 
empobrecidas, carentes do ponto de vista de recursos humanos e 
técnicos, desaparelhadas do ponto de vista tecnológico e sempre 
comprometidas com questões políticas e ideológicas. (DUARTE, 
2004, p. 17) 

 

Sabe-se que a televisão é muito assistida no Brasil. Fábia Angélica Dejavite 

(2006) aponta um dado levantado por diversos institutos de pesquisa, entre eles o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que “a maioria dos brasileiros, 

isto é, 97%, assiste à tevê. Cada um gasta em média 4h50min por dia em frente da 

telinha”. Outra estatística que autora revela, é que 62% das pessoas optam por ficar em 

casa para aproveitar o tempo livre. Com esses números, é possível perceber que o 

veículo tem força no país e deve se manter nesse patamar por muito tempo. 

Para Vizeu (2008), a mídia é fundamental à organização da sociedade. O autor 

ainda diz que os telejornais organizam a realidade social e é onde os temas nacionais 

mais relevantes ganham visibilidade, desta forma, "convertendo o exercício de 

publicização dos fatos como a possibilidade prática da democracia". Wolton (apud 



 

 

12 

12 

HAGEN, 2008), diz ainda que o interesse pelo veículo aumenta com a fragilidade das 

relações, como a ausência dos laços primários que dizem respeito à família e à 

solidariedade de classe. Assim, ela adquire, cada vez mais, credibilidade:  

A televisão vem se firmando como principal meio de comunicação 
massiva na sociedade. Grande parte da população encontra 
informação, diversão e cultura nesse espaço. Com tantos olhos 
voltados para a tela da TV, cada vez mais ela define não só o que deve 
ser visto como informação, mas ela própria adquire o status de 
informação, seja em outros suportes da mídia, seja se auto-
referendando. (HAGEN, 2008 p.29) 

 

Ao carregar o status de informação por si só, a TV cria personagens e símbolos. 

Os jornalistas se identificam com o seu público, sua cultura e se tornam referência, e 

isto, influencia na produção jornalística. "Não há como desprezar a força das 

construções míticas e do simbólico expressos na linguagem, atuando na captação, 

seleção e processamento das notícias" (HAGEN, 2008, p.35). O autor ainda destaca que, 

nos "mapas culturais", o jornalismo não é construído em discurso de "primeira mão", 

porque incorpora a fala de outras áreas.  

É nessa interação de códigos, vozes e signos que acontece o discurso 
jornalístico. Ao proclamar como legítima e constitutiva de sua 
formação essa "apropriação" de múltiplas vozes, o fazer jornalístico se 
apresenta como genuíno detentor do espaço que ocupa, onde a falta de 
uma linguagem "original" é substituída pela fala de vários campos, 
resultando que o tom do discurso jornalístico, evidentemente, é dado 
pela perspectiva de enunciação. Por mais diferentes que sejam as 
trajetórias ou formações, é ao ocupar esse espaço que os jornalistas se 
reconhecem como tais ao falar pela voz de um enunciador único: o 
jornalismo. (HAGEN, 2008 p. 35, 36) 

 

Depois do surgimento do computador e da internet, houve a democratização da 

informação; cada usuário tem acesso ao que acontece ao seu redor e no mundo, e é 

capaz de criar seu próprio conteúdo e disseminar via web. A sociedade vive em uma 

época na qual a informação chega com velocidade e rompe as barreiras da distância. 

Diante dessa perspectiva, a televisão está mudando sua programação, inclusive a 

maneira de levar ao ar os telejornais. Os aparatos tecnológicos permitiram às TV’s 

transmissões em tempo real de qualquer canto do planeta, mudando as maneiras de 

produção do conteúdo jornalístico e seus formatos de apresentação. É nesse contexto de 

transformação que esse estudo busca detalhar os processo de construção das 
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notícias/reportagens e a maneira como elas são apresentadas ao telespectador pelo 

formato de seu programa. 

 

1.2 - OS GÊNEROS TELEVISIVOS 

 

O grande desafio para o jornalista que trabalha em televisão na atualidade é sair 

do comum e criar novos formatos para os gêneros jornalísticos às emissoras. São eles 

que vão definir a maneira de circulação das notícias/reportagens. 

O presente trabalho avalia o gênero e formatos do Jornal do Almoço de Santa 

Maria que atua na linha fronteiriça entre dois gêneros: telejornal e revista eletrônica. A 

fronteira que os separa é constituída por características específicas. Porém, esta divisão 

está cada vez mais obscura, a partir do momento que os programas de televisão passam 

a misturar informação com entretenimento, não tendo como característica própria um 

único gênero. A informação e a seriedade prevalecem no primeiro. Na segunda 

categoria, a descontração e o entretenimento recebem mais destaque. Por isso, se faz 

necessária uma apresentação das características de cada um para distinguir o telejornal 

da revista eletrônica. 

 

1.2.1 – Telejornal  

 

O telejornal no Brasil foi influenciado pelas características do gênero norte 

americano. Segundo Aronchi de Souza (2004, p.153), o telejornal é um programa 

informativo de "características próprias e evidentes, com um apresentador em estúdio 

chamando matérias e reportagens sobre os fatos mais recentes". O formato mais 

utilizado de telejornal é o de noticiário. Nele, um ou mais apresentadores leem as 

notícias e chamam as matérias produzidas por um repórter fora de estúdio. “Analisando 

o conteúdo dos telejornais brasileiros, temos a seguinte identificação de formatos: nota, 

reportagem, entrevista, indicadores econômicos, editorial, comentário e crônica”. Neste 

pacote ainda se incluem comentaristas especializados para analisar determinados casos 

ou assuntos gerais, como política, educação, saúde, entre outros. 

O gênero ainda inclui outros formatos de telejornal, como programas de debate, 

entrevista, exibição de documentários e reportagens especiais. Estes formatos acrescem 

credibilidade às empresas. A opinião de cronistas também passou a ser inserido dentro 
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da categoria do telejornal como forma de atrair e manter os créditos com os 

telespectadores. 

 

1.2.2 – Revista Eletrônica  

 

O gênero revista eletrônica apresenta informação e entretenimento em sua 

programação, com doses que devem ser equilibradas. Aronchi de Souza (2004, p.130) 

cita como exemplo do Fantástico, da Rede Globo, veiculado aos domingos há mais de 

30 anos. O autor destaca a "apresentação descontraída, mas comportada" e enquadra o 

programa no gênero revista. Ele explica que este gênero pode ter vários formatos: 

 

Telejornalismo, quadros humorísticos, musicais, reportagens, enfim, 
assuntos diversos como os enfocados por revistas impressas. A 
formatação do gênero revista é muito parecida com a dos programas 
de jornalismo e variedades, tendo como diferencial a postura mais 
comprometida com a categoria informativa do que com a do 
entretenimento - passa a ser a linguagem utilizada para atrair a 
audiência. A notícia torna-se espetáculo e faz parte de uma espécie de 
show de informações. (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.130) 

 

 A revista eletrônica, por agregar assuntos diversos e por entreter o telespectador, 

atrai um público com faixas etárias diversas e, por sua vez, é capaz de atrair a maior 

parte da audiência. A razão, pela quais muitos telejornais têm incluído doses de 

descontração durante o material exibido, inclusive alterando formatos de apresentação 

de conteúdo. É o caso do Jornal Hoje, da Rede Globo, onde as notícias vão ao ar após 

conversas descontraídas entre os âncoras do programa. 

 

1.3 - AS ROTINAS DE PRODUÇÃO 

 

Fatos e acontecimentos chegam às redações a todo instante por meio dos 

telespectadores, agências de notícias e assessores de imprensa. Nesse fluxo de 

informação os jornalistas fazem a seleção do que é mais importante para transformar em 

notícia. Segundo Nelson Traquina (2001, p.63), “as notícias são um resultado de 

processos de interação social entre jornalistas, entre jornalistas e a sociedade, e entre os 

jornalistas e suas fontes de informação”. Traquina cita o teórico Robert Hackett, que diz 

que diversos fatores constroem as notícias. 
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Os critérios da noticiabilidade, as características tecnológicas de cada 
meio noticioso, a logística da produção jornalística, retraimentos 
orçamentais, inibições legais, a disponibilidade da informação das 
fontes, a necessidade de contar ‘estórias’ de modo inteligível e 
interessante a um determinado público, a necessidade de empacotar a 
notícia de um modo que seja compatível com o imperativo comercial 
de vender as audiências aos anunciantes, e as formas de aparência dos 
acontecimentos sociais e políticos. (HACKETT, 2001, p.63) 
 

Já está claro que um fato vira produto jornalístico depois de passar por várias 

pessoas. Contudo, é uma pessoa que vai aprovar as sugestões dos jornalistas e dizer qual 

delas vai ir para o ar e até ganhar mais destaque. Geralmente esse papel cabe ao editor-

chefe de uma emissora. Ele é conhecido como gatekeeper.  

 

1.3.1 - Newsmaking 

 

Depois da seleção dos acontecimentos, que serão notícias de um programa 

jornalístico televisivo, os jornalistas passam a construí-las. Esse processo é conhecido 

pela teoria do newsmaking (a produção da notícia). Ela ainda é nova no Brasil e bastante 

pesquisada por estudiosos. Vizeu (2002, p.80) explica que a abordagem da teoria “se dá 

dentro do contexto da cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e 

os processos produtivos”. Na mesma obra, o autor conta que os jornalistas trabalham 

sob a pressão do tempo de fechamento do jornal. As empresas são obrigadas a armar 

estratégias para dar conta de produzir notícias a tempo de irem para o ar.   

 

Essas empresas tentam impor uma ordem no espaço, estendendo uma 
rede para capturar os acontecimentos. Elas utilizam três estratégias 
para cobrir o espaço. A primeira é a territorialidade geográfica. O 
mundo é dividido em áreas de responsabilidade territorial. A segunda 
é a especialização organizacional. As empresas colocam repórteres em 
certas organizações que, do ponto de vista jornalístico, produzem 
acontecimentos noticiáveis. Uma terceira estratégia usada pelas 
empresas jornalísticas, é a especialização em termos de temas: são as 
secções específicas dos jornais, como: economia, esportes, etc. 
(VIZEU, 2002, p.81) 

 

Até o discurso jornalístico ganhar forma e circular em uma emissora de 

televisão, ele passa por vários processos de apuração, por mais de um profissional. 

Antes de o repórter ir a campo apurar a notícia/reportagem, um levantamento de 
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informações é feito pelos produtores. White (2008, p.475-6-7) explica que o processo de 

seleção dos fatos no telejornalismo é realizado e influenciado por, pelo menos, quatro 

produtores, são eles: os produtores executivos, que coordenam a "linha editorial e o 

formato do noticiário a longo prazo", os produtores de programação, que são 

responsáveis "por decidir o que entra no noticiário e garantir que tudo esteja pronto para 

ir ao ar", os produtores assistentes, que são responsáveis por ajudar os repórteres a 

montar reportagens e notícias "quando estão atrasados ou foram designados para uma 

segunda matéria" e, por fim, os produtores de campo, que "ajudam os repórteres com 

pesquisa, detalhamento do trabalho, marcação de entrevistas". 

Agora, o repórter tem a missão de construir a matéria com a apuração de campo. 

Somente depois de colher todas as informações, ele estará apto para pensar na 

abordagem que dará à notícia/reportagem. Nesse momento, de acordo com Vizeu 

(2004), que o jornalista deverá definir sua estratégia de enunciação.  

 
A enunciação é uma espécie de tomada de posição, instância que 
estrutura o valor dito – as mensagens que ganham formas de matérias, 
segundo economias específicas a cada sistema e/ ou suporte (veículo) 
de comunicação e que produzem dimensões classificatórias da 
realidade. (VIZEU, 2004, p.112) 

 

O jornalista cria seu enunciado a partir da sua impressão sociocultural do meio 

onde atua. Hagen leva em conta que o "discurso jornalístico como produtor de sentidos 

entre sujeitos" é mediado por um objeto simbólico. Na televisão, o profissional trabalha 

com a união de texto e imagem. A habilidade do profissional faz diferença na 

construção e apresentação dos conteúdos.  

 
O desafio do jornalista é escolher os caminhos que pode trilhar 
quando fala, mesmo que inconscientemente. Um mesmo discurso 
pode ser dito de variadas formas, mobilizando inúmeros sentidos e 
acionando uma gama de interpretações desde o momento em que o 
sujeito escolhe falar "isso" em vez "daquilo". (HAGEN, 2008 p.37) 

 

Para Hagen, mesmo com a crença na imparcialidade e objetividade, o jornalista 

carrega parcelas de subjetividade em suas escolhas e ações, constrói a notícia sob a 

perspectiva do inusitado, mas esquece dos significados que a esfera simbólico-cultural 

tem sobre suas opções. O planejamento da linguagem que será utilizada na construção 

de uma notícia deve levar em conta o público receptor e qual sentido vai provocar. "[...] 
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os sentidos não estão só nas palavras, textos, mas na relação com a exterioridade, nas 

condições em que são produzidos e que não dependem só das intenções dos sujeitos" 

(ORLANDI apud HAGEN, 2006, p.9). 

Vizeu (2004), lista cinco formas de "enunciação jornalística": 

 
Anunciar: dizer o que aconteceu ou vai acontecer; dizer o que alguém 
disse subtendendo a relevância do dito; Descrever: relatar as etapas de 
um fato, com suas circunstâncias; os passos de um personagem, com 
seus comportamentos, atitudes, declarações (...); Demonstrar: provar a 
relevância, validade ou veracidade do que foi anunciado ou descrito; 
Argumentar: orientar inferências a partir do que foi dito ou realizado; 
Persuadir: buscar convencer o outro da importância e da veracidade 
do relato, utilizando-se da sedução, apelos muito comuns (por 
exemplo, abrir a cabeça de uma matéria dizendo: Violência na zona 
norte de Vitória). (VIZEU, 2004, p.113)  

 

No entendimento de Vizeu (2002, p.91, grifos do autor), os acontecimentos não 

são isolados, eles fazem parte de um contexto. Para ele, o jornalista utiliza os fatos deste 

contexto gerando um novo. “É na edição do trabalho realizado por repórteres e 

cinegrafistas na cobertura dos eventos do dia-a-dia que as matérias são 

recontextualizadas. Ou seja, a notícia é elaborada de acordo com uma lógica 

estabelecida pelo formato, tempo” do programa. 

Portanto, os formatos estabelecidos pelo gênero do programa vão determinar as 

estratégias que os jornalistas deverão utilizar na construção de uma notícia/reportagem. 

Desde a seleção de imagens, entrevistado e cenário até a maneira como irão se 

comportar na frente das câmeras, durante a gravação de boletins/passagens, se 

enquadrando ao tom do programa. 

Um processo que começa a ser definido na escolha daquilo que será notícia. 

Trabalho feito pelos gatekeeper do telejornalismo. 

 
1.3.2 - Gatekeeper 

 

O termo gatekeeper surgiu no jornalismo a partir do estudo de David Manning 

White, publicado em 1950, sobre um jornalista num jornal norte-americano, dos quais o 

profissional foi chamado pelo autor de Mr. Gates e o nome do veículo não foi relatado. 

White anotou por que o profissional rejeitou as notícias que não foram publicadas, 

durante o período de uma semana. A teoria explica os ‘filtros’ da notícia. Traquina 
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(2001) explica que o termo se refere a uma pessoa que toma “uma decisão depois de 

uma seqüência de decisões”. O estudo aponta que 

 
O processo de produção da informação é concebido como uma série 
de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por diversos gates, 
isto é, “portões”, que não são mais do que áreas de decisão em relação 
às quais o jornalista, isto é, o gatekeeper, te de decidir se vai escolher 
essa notícia ou não. Se a decisão for positiva, a notícia acaba de passar 
pelo portão; se não for, sua progressão é impedida, o que na prática 
significa a sua morte, porque significa que a notícia não será 
publicada, pelo menos nesse órgão de informação. (TRAQUINA, 
2001, p. 69) 

 

 O autor ainda conclui que a teoria percebe as notícias a partir do 

indivíduo, o jornalista. Assim, ela deixaria de analisar o entorno social, sujeitando o fato 

à experiência, cultura e à expectativa do gatekeeper. “É uma teoria que privilegia 

apenas uma abordagem microssociológica, ignorando por completo quaisquer fatores 

macrossociológicos, ou mesmo microssociológicos, como a organização jornalística” 

(TRAQUINA, 2005, p151). 

Em um estudo realizado a partir da teoria de White, Traquina expõe outro fator 

(GIEBER apud TRAQUINA, 2005, p.151-2), que influencia no trabalho do gatekeeper, 

“o peso da estrutura burocrática da organização”. Isto quer dizer, que as escolhas do 

jornalista reflete “o peso das normas profissionais”. 

Estes assuntos são discutidos em reuniões de pautas, em que os gatekeepers 

avaliam o valor das notícias e determinam a lista de assuntos que vão ser publicados e 

tempo que cada um terá para ir ao ar. Além disso, é nessa reunião que os jornalistas 

discutem de que maneira os temas serão abordados e apresentados ao telespectador. 

Todos devem estar alinhados ao tom que o programa transmite ao telespectador. 

 

1.4 - O TOM 

 

Por trás de gêneros, formatos e enunciações existe o tom. Para Elizabeth Duarte 

(2007), os tons dados às notícias/reportagens e formatos televisivos são capazes de 

apresentar melhor os conteúdos, de maneira mais atrativa à audiência e, assim, prendê-

la em frente à televisão. São os tons que diferenciam os mesmos formatos e as mesmas 

matérias de uma emissora para outra: 
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A partir de um mesmo fato ou acontecimento, podem ser produzidos 
relatos bastanate diferentes, todos verdadeiros, porque respeitam as 
fontes, mas todos diversos porque operaram seleções, focalizações e 
montagens diferentes: a televisão não reflete o real, ela o conforma. 
(...) os diferentes níveis de relações temporais que, articulados aos 
tons, podem interferir na construção de sentidos do texto televisivo, 
envolvendo não só as condições de produção televisivas e o próprio 
produto, mas o horário ocupado pela emissão na grade de 
programação, a relação entre este horário e os acontecimentos do 
mundo exterior, e o consequente tratamento temporal e tonal 
conferido às notícias apresentadas. (DUARTE, 2007, p.36-7) 

 

De acordo com Duarte (Org. 2007), os telejornais realizam, cada vez mais, 

coberturas momentâneas dos acontecimentos, ou seja, transmissões ao vivo. Segundo a 

autora, esse tipo de transmissão aumenta a credibilidade do conteúdo exibido. Mesmo 

assim, os gêneros informativos não deixaram de produzir matérias gravadas e editadas. 

As duas maneiras de levar conteúdo ao telespectador são influenciadas pelo tempo de 

produção dos fatos e do momento em que acontecem, o que pode determinar o tom de 

produção de um formato de programa informativo. 

 
Há o tempo do real, aqui concebido como sendo exterior ao meio, 
representado pela dinâmica dos fatos, que se desenvolve segundo 
lógicas temporais autônomas; há também o tempo do fluxo, que 
coincide com o tempo da mídia e tende à auto-referencialidade; há 
finalmente o tempo social, isto é, as diversas formas de gestão do 
tempo cujas origens são extra-textuais - tempo do consumo, hábitos, 
horários e ritmos sociais. (...) a relação entre os horários de 
apresentação desses telejornais, os acontecimentos do mundo exterior 
e as práticas socias impõem tratamentos diferenciados do tempo 
aliado ao tom, na construção discursiva das notícias a serem 
veiculadas. (DUARTE, 2007, p38, 42) 

 
O tom tem influência direta na produção televisiva, principalmente no 

jornalismo. Ele é a estratégia da produção e articulação do discurso dos gêneros, 

formatos e conteúdos. O tom acompanha a enunciação e é um convite à audiência, uma 

proposta para ela não trocar de canal, uma promessa de interatividade. Duarte (Org. 

2007) destaca que "acertar o tom implica que ele seja reconhecido e apreciado pelo 

telespectador." Assim, o interlocutor tornar-se-ia fiel ao programa e conteúdo exibidos 

por uma emissora. 

De acordo com a autora, um tom muito utilizado na atualidade dos telejornais 

brasileiros é o de informalidade, tanto na maneira de apresentação, onde os âncoras 

estão mais descontraídos, quanto na forma de notícias e reportagens. Em entradas ao 
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vivo, as emissoras estão coibindo a utilização de anotações e teleprompters para dar a 

impressão de naturalidade. Já se percebe isso, principalmente em programas de esportes 

como o Globo Esporte, da Rede Globo. Para Aline Maria Grego Lins (2008), os 

emissores estão mais sucessíveis a erros, o que pode ser positivo se visto do ponto do 

falibilismo, que permite ao jornalista cometer pequenos erros diante das câmeras, 

realçando a condição de que errar é humano, o identificando ainda mais com a sua 

audência. 

 
A possibilidade do erro presente num processo de semiose, o 
falibilismo, é condição inevitável para a oxigenação desse processo, 
mas, ao mesmo tempo, é a ‘maravilhosa propriedade autocorretiva da 
razão, que pertence a todas as ciências’ [...] O erro ou mesmo a dúvida 
não têm, assim, conotação negativa. Ao invés disso, eles tornam-se 
construtores de semioses, propulsores de pensamento. (LINS, 2008, 
p.81-2)  

 

Durante a dissertação da autora, o falibilismo é visto por dois lados, "um 

provocado por falhas na cobertura ou abordagem do repórter, sem que haja uma 

intenção" e o outro intencional atendendo a interesses particulares. Muitos erros estão 

atribuídos ao tempo: 

 

Pela própria natureza desse veículo, e com os recursos tecnológicos 
que permitem uma crescente aceleração, os processos de produção de 
notícias, o tempo de apuração dos fatos e de reflexão sobre o que será 
dito e mostrado, são aspectos quase desprezados pela produção dos 
noticiários. (PORCELLO, 2008, p.69) 

 

1.5 - O INFOTENIMENTO 

 

O termo infotenimento surgiu, de acordo com Dejavite (2006, p.71), na década 

de 80. Porém, foi no final dos anos 1990 que o assunto passou a receber atenção 

especial por acadêmicos da comunicação e profissionais da área, “como sinônimo 

daquele jornalismo que traz informação, prestação de serviço e ao mesmo tempo 

oferece divertimento ao receptor”.  

Os temas mais vistos em matérias desta categoria são aqueles que visam 

informar e divertir ao mesmo tempo, como notícias de interesse humano, as fofocas e 

sobre estilo de vida. O jornalismo de infotenimento ainda recebe críticas pelo fato de o 
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entretenimento ser considerado divertimento e não como um produto agregado de 

informação. 

 
A fronteira entre jornalismo e entretenimento nunca foi nítida e a 
sobreposição é quase inevitável nos dias atuais. Nessa área, delimitar e 
distinguir o que significa entreter e informar não é tarefa fácil (se é que 
isso seja realmente possível). (DEJAVITE, 2006, p.72) 
 

  
Para Dejavite, “a combinação de tecnologias foi a mola propulsora para a 

formação desse sistema unificado de informação e de diversão existente hoje”. Com 

estes avanços, as massas passaram a utilizar outros veículos de comunicação, como a 

internet, que agrega todas mídias e dispões de uma gama incontável de conteúdo. Com 

isso, a indústria da televisão passa a aumentar a produção de jornalismo com 

entretenimento para manter a maioria dos espectadores. Gomes (2008, p.102) explica 

que “a cada vez mais alta exigência de audiência e de lucro na indústria da cultura 

evidenciaram o estreitamento entre jornalismo e entretenimento”. 

Atrair a atenção do telespectador se tornou um desafio às emissoras, que 

passaram a incorporar novos formatos em seus programas de informação. As estratégias 

para segurar a audiência vão dos recursos tecnológicos à linguagem corporal, como 

explica Gomes: 

 

Usos de recursos sonoros e visuais, tais como cores, gráficos, 
vinhetas, selos, trilhas sonoras; a narrativa leve e agradável; o discurso 
mais pessoal e subjetivo; o bate-papo entre apresentadores e entre 
apresentadores e repórteres; a construção dos apresentadores, âncoras 
e repórteres como celebridades; a referência a outras áreas de 
produção artística e cultural, como a declamação ou citação de textos 
literários ou a citação (em especial a visual) de cenas e personagens do 
cinema são os recursos mais citados. No que se refere aos conteúdos, 
o destaque vai para aquelas áreas da vida consideradas 
prioritariamente voltadas ao prazer e ao âmbito privado: esferas da 
produção cultural (como cinema, teatro, música, dança, turismo, lazer, 
moda et cetera); ênfase na vida privada (e aqui tanto vale a exibição 
da vida das celebridades, a abordagem de temas de interesse público 
do ponto de vista das suas implicações mais imediatas na vida de 
sujeitos individuais, o enquadramento de políticos por seus 
comportamentos e histórias pessoais); a ênfase em comportamento, 
bem-estar e cuidado com o corpo. (GOMES, 2008, p.103, 104) 

 

O telejornalismo, segundo Gomes, tem um leque de gêneros de programas 

distintos que se enquadram naquilo que se refere a infotenimento. Quatro categorias são 

destacadas: programas que dramatizam a vida cotidiana (misturam a cobertura 
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jornalística com a dramaturgia, como exemplo, Linha Direta, da Rede Globo); 

programas de debate com recursos de entretenimento, como talk shows, por exemplo, o 

Programa do Jô, da Rede Globo; programas jornalísticos populares, com ênfase em 

criminalidade, tragédia, sexualidade e vida de celebridades, como forma de 

sensacionalismo; por fim, programas que utilizam formas diversas de conteúdo de 

entretenimento, como jornalismo esportivo, cultural, social. 

 

Compreender o telejornalismo a partir da articulação entre a indústria 
da informação e a indústria do entretenimento, é fundamental considerar 
o infotenimento à luz das discussões anteriores sobre entretenimento, 
considerado como 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, e sobre 
jornalismo, considerado como uma construção social que se configura a 
partir da conjunção entre determinadas possibilidades tecnológicas e 
determinadas condições históricas, sociais, econômicas e culturais. 
(GOMES, 2008, p.106-7) 

 

 A autora destaca duas conseqüências positivas do fenômeno ao jornalismo. 

Seriam a percepção do “caráter de processo histórico e cultural do jornalismo” e a 

legitimidade do “prazer como parte dos propósitos jornalísticos”, obrigando ao 

jornalismo reconhecer que o entretenimento az parte de sua história. 

 

O infotenimento nos convoca à análise histórico-cultural do jornalismo, 
análise que deverá mostrar, diante das transformações na cultura 
contemporânea, quais são as condições de possibilidade e a 
produtividade da distinção entre jornalismo e entretenimento. (GOMES, 
2008, p.109) 

 

Dejavite (2006) observa que o jornalismo de infotenimento deixa o receio de 

permitir que a notícia, ou seja o fato mais importante, fique à sombra das estratégias de 

entretenimento. Por isso, o tema ainda tem dificuldade de ser aceito por pesquisadores 

como uma especialidade autêntica. 

Apesar disto, informação e entretenimento tem sido a união mais assistida da 

televisão brasileira, nos últimos tempos. O espaço que o infotenimento tem na televisão 

é maior do que qualquer outro programa de conteúdos puramente informativos. O 

segredo, conforme a autora, está na atração com o público. 

 

As matérias tidas como de jornalismo de infotenimento satisfazem 
nossas curiosidades, estimulam nossas aspirações, possibilitam 
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extravasar nossas frustrações e nutrem nossa imaginação. Quem nunca 
parou para assistir a algumas reportagens realizadas por Glória Maria, 
apresentadora e repórter do Fantástico, em suas andanças pelo mundo, 
mostrando lugares, culturas e aventuras inusitadas? (DEJAVITE, 2006, 
p.72-3) 

  

 É a partir deste espetáculo do entretenimento que telejornais passaram a 

incorporar, até mesmo, a aceitar a inclusão de pequenos detalhes de descontração para 

entreter seu telespectador. Seja na inclusão de reportagens leves, como de 

comportamento e turismo, pela interação entre os âncoras e os telespectadores por meio 

da internet ou pesquisas interativas e por comentários curiosos e engraçados após 

matérias irem ao ar. 

 Somente a análise e o estudo do tom, dos formatos e dos conteúdos do Jornal do 

Almoço de Santa Maria poderão, a princípio, esclarecer o gênero e forma de fazer 

jornalismo local. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II – A METODOLOGIA 

 

2.1 – ANÁLISE DE CONTEÚDO 
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O novo formato, que foi ao ar no dia 2 de novembro de 2010 na emissora local, 

apresentou novidades na enunciação do conteúdo telejornalístico e inaugurou um novo 

cenário. Os apresentadores e repórteres passaram a interagir mais entre si E com o 

público. Tons de descontração foram agregados ao discurso dos jornalistas e do 

programa como um todo, a partir da exibição de notícias não factuais.  

Porém, antes de atingir o objetivo deste trabalho, de identificar o gênero e o 

formato e as estratégias de enunciação da notícia do novo Jornal do Almoço da RBS TV 

Santa Maria – análise de vocação qualitativa por excelência – partimos do método de 

Análise do Conteúdo (AC), de modo a definir o universo de análise. Frente ao longo 

conjunto de edições diárias que a emissora já veiculou desde a mudança no programa, 

foi necessário selecionar conteúdos a serem verificados, o que atribui um caráter 

quantitativo inicial importante à pesquisa. A escolha se deve ao perfil do método: 

 

No contexto dos métodos de pesquisa em comunicação de massa, a 
análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de 
mensagens, o mesmo ocorrendo com a análise semiológica ou análise 
de discurso. As principais diferenças entre essas modalidades são que 
apenas a análise de conteúdo cumpre com os requisitos de 
sistematicidade e confiabilidade. (FONSECA JÚNIOR, 2005, p.286, 
grifos do autor) 
 

Segundo Fonseca Júnior (2005, p 285), a técnica oscila entre dois pólos, “ora 

valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos 

interesses do pesquisador”. Neste caso, a pesquisa qualitativa do objeto é mais 

apropriada, em função do conteúdo analisado e ao objetivo que se pretende alcançar. 

 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”. Foram analisados elementos de enunciação de 25 

edições do JA, em um período de seis meses, que marca a transição do 

antigo para o novo formato. 

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

universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-los em 
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sua totalidade, sendo necessário trabalhar com uma amostra (...). A 

amostragem será rigorosa se a amostra for uma parte representativa do 

universo inicial”. Os principais elementos observados em cada jornal foram 

estudados, no intuito de contextualizar os objetivos deste trabalho e 

representar os objetivos desta monografia. 

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

mesmo gênero ou se reportarem ao mesmo assunto”. Os 25 vídeos 

observados são da mesma natureza e, ao longo do estudo, quando o antigo 

formato começa a ganhar novos tons, os documentos se mantêm na mesma 

esfera dos assuntos propostos por esta 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 pelo 

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

compreensão deste trabalho.  

 

Em seguida, o trabalho segue a organização da análise, por meio da exploração 

do material, que segundo Fonseca Júnior (2005, p. 290), é a análise do material, a partir 

de regras pré-estabelecidas. Para tanto, este trabalho segue as normas das características 

citadas acima, principalmente com a regra de representatividade, que auxilia na 

representação do conteúdo empírico. 

 

2.1.1 Selecionando o corpus em meio ao objeto empírico 

 

 Para identificar as mudanças de formato do JA, este trabalho analisará a 

circulação do conteúdo do programa para identificar a enunciação da notícia, o 

prevalecimento dos gêneros telejornal ou revista eletrônica, o tom que a emissora 

transmite, visto por um todo, a partir das reportagens à apresentação em estúdio e como 

o infotenimento está inserido no contexto desta nova idéia da RBS TV de Santa Maria. 

Para chegar à conclusão desta pesquisa, foi necessário analisar e extrair 

elementos de 25 edições do JA durante o período de seis meses, entre agosto de 2010 e 

janeiro de 2011 Esta fase marca a época de transição do antigo para o novo formato. A 

escolha vai ao encontro dos dados, tais como se apresentam ao analista, que afirma 

Fonseca Júnior: 
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Os dados são os elementos básicos da análise de conteúdo e 
constituem a superfície que o analista deve penetrar. Por isso é 
preciso deixar claro que dados estão sendo analisados, como 
eles foram definidos e de qual população eles foram extraídos. 
(FONSECA JÚNIOR, 2005, p.287) 

 

A escolha dos telejornais a serem analisados se deu da seguinte maneira: o autor 

optou por assistir um jornal por semana, durante dois meses antes do início da 

transformação, dois meses durante a fase transitória e dois meses após a implantação do 

novo formato. Assim, completando seis meses de análise. A seleção dos vídeos segue os 

parâmetros da segunda referência citada pelo autor. 

 
Não é possível ignorar que um determinado discurso ocorre em 
função de um contexto e que algumas condições do contexto 
influenciam na construção do discurso. Assim, é fundamental 
explicitar o contexto dos dados, que precisa ser delimitado de acordo 
com as convenções e problemas práticos de cada disciplina. 
(FONSECA JÚNIOR, 2005, p.287) 

 

 As edições analisadas são de todas as quartas-feiras. Este dia da semana foi 

escolhido, em função de agregar mais elementos de estudo, devido a caracterizar a 

metade da semana. Por exemplo, nas segundas-feiras, o JA ainda está vinculado aos 

fatos ocorridos durante o final de semana, como a cobertura de partidas de futebol e 

eventos pré-agendados. Nas sextas-feiras, o programa trabalha mais a parte cultural, 

exibindo agendas de programação do final de semana e atração musical ao vivo em 

estúdio. Assim, o estudo estaria comprometido, já que o formato destes dias já tem suas 

características próprias. Contudo, as quartas estariam mais isentas de um jornal com 

temáticas do/para o final de semana. 

 As edições analisadas são: 4, 11 e 25 de agosto de 2010; 1, 8 , 15 , 22 e 29 de 

setembro de 2010; 6, 13, 20, 27 de outubro de 2010; 3, 10, 17 e 24 de novembro de 

2010; 1, 8, 15, 22 e 29 de dezembro de 2010 e 5, 12, 19 e 26 de janeiro de 2011. Cabe 

observar que o Grupo RBS Santa Maria não disponibiliza cópias dos telejornais em 

disco DVD, todo material é disponibilizado na internet, no blog da RBS TV. A edição 

de quarta-feira, 18 de agosto de 2010, não foi publicada na internet e, por isso, não 

entrou na grade de programas analisados. 

 As análises estarão divididas de forma cronológica, de dois em dois meses, a 

partir dos processos de transformação do programa, que iniciaram em setembro de 
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2010. A primeira parte da análise vai de 4 de agosto de 2010 a 29 de setembro de 2010. 

A segunda etapa avalia o início da transição, entre 6 de outubro de 2010 a 24 de 

novembro de 2010. A última análise da pesquisa, após a implantação do novo formato, 

vai de primeiro de dezembro de 2010 a 26 de janeiro de 2011. 

 A divisão se dá em três categorias: Formato Antigo, Formato em Transição e 

Novo Formato. A separação facilita a compreensão da pesquisa. Em cada categoria 

haverá quatro subcategorias destacadas em cada período analisado. São elas: 

  

a) Estúdio: análise da transformação do cenário e de que maneira ele influencia 

na enunciação da notícia. 

b) Reportagem/notícia: a observação apresenta como o conteúdo telejornalístico 

está circulando e a transformação que sofreu na implantação do novo 

formato. 

c) Apresentação: análise dos âncoras que apresentam o Jornal do Almoço. O 

objetivo é identificar como eles estão interagindo entre si e como isso reflete 

no novo formato. 

d) Quadros: estuda os quadros específicos do programa, como a Agenda, que 

inclui eventos e cinema e as participações ao vivo em estúdio, no JA 

Musical. Esta subcategoria vai identificar os quadros já existentes no formato 

antigo, suas características, as mudanças sofridas por eles, seu eventual 

término ou adaptação ao novo formato do JA; bem como o surgimento de 

novos quadros ao longo do período analisado e suas características. 

 

As subcategorias foram escolhidas após uma análise dos vídeos coletados para 

este estudo que apresentou uma série de elementos que indicam a mudança de tom e 

formato empregado no JA local. No antigo formato os apresentadores chamavam as 

notícias sentados em uma bancada, no estilo hard news. Aos poucos, eles foram saindo 

da bancada, passando a se posicionar ao lado de uma tela LCD pendurada em uma 

parede do estúdio. 

No período de transição, o jornal deixa de ter uma dupla de âncoras e passa a ter 

um único apresentador. Ele abandona de vez a bancada e passa a dar passos dentro do 

estúdio. Os enquadramentos começam a mostrar outros ângulos, em relação ao antigo 

formato e as notícias também começam a ganhar uma nova roupagem. 
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Com a implantação do novo formato, surge o novo cenário, sem bancada e com 

espaço para caminhada e a participação de convidados, pertos do âncora. O 

apresentador, aliás, passa a se locomover mais, com isso, proporcionando novos 

enquadramentos de câmera. O programa perde o ar de hard news e recebe um tom de 

descontração e entretenimento. 

Para a mudança ser completa, não basta apenas um novo estúdio. O conteúdo 

que circula no programa também precisou ser produzido de maneira que acompanhe o 

tom do novo formato. É possível perceber essa mudança a partir da presença mais 

freqüente dos repórteres na frente do vídeo, em entradas ao vivo durante o JA local e a 

quebra do formato comum da construção da notícia, geralmente composta por Cabeça, 

off, sonora, passagem, sonora e off. 

A partir daí, a pesquisa busca identificar o tom empregado nas subcategorias e 

como ele se manifesta em conjunto, formando um todo. A identificação deste elemento 

permitirá distinguir o novo formato. Além disto, será possível enxergar o que o 

diferencia do antigo. Assim como este item, o infotenimento também serve de suporte 

para a análise das notícias/reportagens e quadros exibidos durante o programa.  

Com a identificação de formato e tom do JA será possível compreender as 

mudanças praticadas na estrutura do programa e, em seguida, as conclusões do autor 

diante do trabalho. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III – ANÁLISE 

 

 Com a definição do corpus da pesquisa e dos elementos que estarão em análise, 

o estudo é dividido em três partes, que indicam as fases do JA, desde seu formato antigo 
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até a implantação do novo. Desde o primeiro mês de estudo é possível perceber 

pequenas mudanças que foram fundamentais para implantação da estrutura atual do 

programa. As observações trazem à tona três cenários diferentes desde o processo de 

troca de formato e formas diferentes que os apresentadores vão incorporando ao longo 

do período de transição para o novo Jornal do Almoço, que foi ao ar em novembro de 

2010. 

 O JA de Santa Maria começa às 12 horas e não tem um tempo exato de duração. 

Ele varia de acordo com a grade programação da emissora e do JA de Porto Alegre, 

exibido somente na Capital. Quando este esta em tempo menor, os programas do 

interior também terão um tempo mais curto. A maioria dos programas analisado tem, 

em média, 15 minutos de duração. Este tempo é dividido em dois blocos. O formato do 

programa é composto por formatos menores, como notas peladas (lidas do estúdio), 

notas cobertas por imagens, reportagem, entradas ao vivo e participação de convidados 

em estúdio.  

 O tom do programa passa por diversas fases, da seriedade e formalidade à 

descontração e informalidade. O conteúdo exibido, como notícias e reportagens também 

passam por esta transformação, incorporando, cada vez mais, as características do 

infotenimento. Inclusive, o programa recebe mais blocos com assuntos culturais, 

quebrando um formato dependente do conteúdo factual. 

 

3.1 FORMATO ANTIGO 

 

 Neste item, foram analisados programas de 4 de agosto de 2010 até 29 de 

setembro de 2010. Neste período o programa mantém em maior evidência as 

características de um telejornal, que segundo Duarte (2007, p.48) “são um tipo especial 

de noticiário: sua substância de conteúdo são informações sobre acontecimentos 

políticos, sociais, culturais, administrativos e outros, cujo âmbito pode ser local, 

nacional e mundial”. O tom assumido neste período é o de seriedade e formalidade, 

expresso no conjunto do cenário, apresentadores, quadros e reportagens do Formato 

Antigo. Apesar disto, já é possível encontrar aspectos que foram incorporados ao novo 

jeito de fazer o programa, como se a equipe do programa estivesse pilotando no ar. 

 

3.1.1 Estúdio  
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O cenário, no Formato Antigo, como neste trabalho é denominado o período 

antes da implantação do novo formato, abriga uma bancada que ocupa a maior parte do 

espaço do estúdio, ao centro, onde se posicionam os dois apresentadores, sentados atrás 

desta mesa. Ao fundo ficam três totens com fotografias de partes da cidade de Santa 

Maria.  Ao lado, um monitor de LCD fica à direita dos âncoras (esquerda dos 

telespectadores), onde, na maior parte do tempo, fica projetado o logotipo do programa 

e, com tempo, passou a ser utilizado para transmitir imagens das reportagens chamadas 

pelos âncoras. A cor azul predomina a maior parte do estúdio, complementada por cores 

pastel, como o prata e o branco nos detalhes dos totens e da bancada, que tem o tampo 

da mesa na cor amadeirada. 

O cenário é fundamental para transmitir o tom que a emissora quer empregar ao 

programa em questão. No caso do Formato Antigo, as cores frias representam à maioria 

e transmitem a sensação de tranqüilidade e seriedade, ao mesmo tempo em que 

permitem a variação do tom para a descontração, sem perder a credibilidade. De acordo 

com Duarte (2007), é uma estratégia para dar um tom principal ao discurso construído 

pelo jornal e a sua articulação com outros tons a ele correlacionados, como o conteúdo 

jornalístico em circulação. 

 

Tal deslocamento de percepção para o plano do conteúdo se deve 
possivelmente à complexidade dos textos televisuais, para cuja 
expressão concorrem simultaneamente diferentes linguagens, bem 
como à ampliação do nível de pertinência semiótica que passa, da 
consideração de figuras, símbolos ou semi-símbolos, ou signos 
isolados, ao processo comunicativo televisual como um todo, 
comportando os textos-produto e seus suportes, assim como as 
práticas e cenas comunicativas. (DUARTE, 2007, p.44) 

 

 O horário do programa também influencia o emprego do tom. No caso, o JA vai 

ao ar às 12h de segunda-feira a sábado, quando a maioria de seus telespectadores está 

reunida com familiares e realizando a principal refeição do dia, o almoço, como o 

próprio nome do programa sugere. Segundo Duarte (2007), o que impõe um tratamento 

diferenciado à audiência, do que, por exemplo, um jornal transmitido pela manhã. A 

predominância da cor azul e tons pastéis do cenário, portanto, se justificam pelo tom 

mais leve e calmo que transmite aos receptores. 

 A bancada ainda é recurso utilizado pelos âncoras e transmite a sensação de 

conforto e parece convidar o telespectador a sentar junto para assistir às novidades da 

edição do dia. Esta também é uma maneira de mostrar a superioridade do casal que 
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apresenta o programa. O cenário, deste Formato Antigo, vai ao encontro dos estúdios 

tradicionais dos telejornais no Brasil. Duarte explica porque as emissoras utilizam estes 

recursos visuais:  

 
Normalmente, os cenários dos telejornais colocam os apresentadores 
em um platô, isto é, em um estrado mais alto, sentados em uma 
bancada, tendo como fundo espécies de mapas de globo terrestre, ou 
telas e telões. Essa posição de superioridade assinala quem, nesse 
contexto, detém a informação e consequentemente o poder. O fundo 
do cenário aponta para o domínio que a emissora e o programa detém 
sobre a informação de acontecimentos em nível planetário. 
(DUARTE, 2007, p.51) 
 
 

 No cenário, o entretenimento está presente, porém, com pouca 

representatividade. Ele surge nas figuras no centro dos totens, ao fundo da bancada dos 

apresentadores. O que também dá a dimensão do domínio que a emissora tem sobre as 

informações locais, já que são fotografias de pontos conhecidos de Santa Maria. Para 

Dejavite (2006), a fotografia representa o jornalismo de infotenimento por informar e 

estar carregada de conteúdo e identificação com o público, no caso do estúdio do 

programa, as fotografias são de regiões diferentes da cidade. 

As luzes do estúdio e nas varetas prateadas que atravessam na frente da bancada, 

na posição horizontal, também chamam a atenção para a tecnologia, que pode ser 

interpretada pelo telespectador como entretenimento. Além disto, o monitor LCD 

também representa parte do entretenimento, contudo, o recurso é pouco utilizado nesta 

fase do JA. Ele será muito mais aproveitado a partir do período de transição do formato 

antigo para o novo. 

 

3.1.2 Apresentação 

 

 O programa é apresentado por dois âncoras, um homem e uma mulher, que 

interagem entre si e, num primeiro momento, chamam as notícias sentados em uma 

bancada. Em algumas edições, o programa é apresentado por duas mulheres. Aos 

poucos, eles começam a se desfazer desta formatação, com um dos apresentadores se 

levantando e outro permanecendo sentado. Em seguida, até as últimas edições do 

Formato Antigo, a dupla passa a gravar a escalada e a chamar as notícias em pé, ao lado 

do monitor (lado esquerdo do ponto de vista do telespectador) e da bancada. 



 

 

32 

32 

 Os âncoras usam roupas sociais. O homem utiliza terno e gravata, geralmente 

com camisas brancas, variando apenas a cor da gravata. A mulher veste terno feminino 

completo, com camisas ou blusas discretas por de baixo do blazer. Estas vestes 

transmitem um tom de seriedade à figura dos apresentadores e ao programa como um 

todo. 

 O que fica perceptível aos olhos do telespectador, são as folhas dos scripts em 

cima da bancada ou nas mãos do âncora que apresenta o jornal em pé. O material é 

utilizado para chamar as notícias e reportagens no caso de o teleprompter (equipamento 

instalado em frente às câmeras onde passa o texto das cabeças das notícias em uma tela 

que os apresentadores têm de ler) deixar de funcionar. Apesar disto, as folhas chamam a 

atenção, na medida em que os apresentadores ficam trocando a ordem, em função do 

próximo conteúdo a ser chamado.  

Durante a leitura de uma cabeça que irá chamar uma notícia factual, o hard 

news, ângulo da câmera é fechado em um dos apresentadores. Mas quando o conteúdo a 

ser chamado é não-factual, os apresentadores realizam uma conversa entre si sobre o 

assunto que será exibido ao telespectador. Na maioria dos casos das cabeças 

conversadas, o tema da reportagem é de descontração. 

Nas escaladas do programa, nas edições do início do mês de agosto, percebe-se 

que os assuntos em destaque são os factuais e, dificilmente algum tema de cultura ou 

descontração toma a maior parte do tempo. Esta estratégia editorial reforça a sensação 

de imediato, de que o jornal é feito e editado no dia para aquele mesmo. Contudo, o 

estilo vai alterando ao longo da transformação do formato do programa. Até o as 

edições finais do mês de setembro, nota-se a inserção destes temas considerados de 

menos impacto instantâneo.  

Com esta formatação de apresentação, por meio das roupas, forma de 

comunicação entre os apresentadores e para o público, o tom que predomina e que 

chega até o público é o de seriedade. Durante as interações entre os âncoras, bem 

vestidos e sentados na bancada, acontece uma quebra de leve nesta postura rígida e um 

conforto desta interação passa a amenizar os impactos provocados por notícias factuais, 

que geralmente são da editoria de polícia. Características que, conforme Duarte, 

correspondem ao telejornal. 

 
o tom principal, expectativa de um subgênero como o telejornal, é o 
de seriedade, pois ele confere efeitos de sentido de verdade, 
confiabilidade, credibilidade, credibilidade ao que está sendo 
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noticiado. A esse tom principal, agregam-se tons complementares, tais 
como formalidade, contração, profundidade, etc. (DUARTE, 2007, 
p.46) 
 

Enquanto sentados diante da bancada, os apresentadores pouco se mexem, mas 

parece que a interação entre si funciona melhor. Esta sintonia dá o tom de relaxamento 

para quem assiste, por meio da forma de expressão das figuras diante da tela. Como 

sorrisos e comentários descontraídos, como na cabeça (texto lido em estúdio que 

introduz a notícia) conversada, na primeira reportagem exibida na edição do dia 4 de 

agosto de 2010, antes de chamar a matéria sobre a escolha dos vestibulandos do curso 

para qual pretendiam prestar vestibular, quando a dupla de apresentadores do programa, 

Celso Duarte e Michele Dias, conversam sobre as dificuldades e sobre suas dúvidas na 

hora de ter escolhido o jornalismo como profissão. Neste momento, apesar da 

descontração e entusiasmo, é notável que os apresentadores ainda não estejam 

acostumados com este tipo de interação, quando precisavam usar de improviso para 

utilizar a estratégia de comentar o assunto entre si. A pergunta de Celso Duarte para 

Michele Dias, “Você sempre quis ser jornalista?”, soou muito formal. A apresentadora, 

por sua vez, respondeu em um tom de entusiasmo diferente do apresentador. É 

perceptível que o entrosamento entre eles, neste formato, ainda precisava ser 

aprimorado, para que o programa resultasse na implantação do novo formato. 

Logo em agosto, as escaladas que eram gravadas com os apresentadores 

sentados, passaram a ser gravadas com uma das figuras em pé, ao lado de um monitor. 

Na edição do dia 4, do mesmo mês, Michele grava a escalada sentada, porém lê algumas 

notas em pé, ao lado do monitor e, no segundo bloco, ela chama as notícias sentada da 

bancada, ao lado de Celso Duarte, que sempre permanece sentado. Aos poucos, os 

apresentadores vão levantando da cadeira, gerando a sensação de mobilidade, 

quebrando o formato engessado, no qual os telespectadores estavam adaptados. O que 

possibilitou outros enquadramentos de câmera, valorizando outros lados do estúdio, 

como o formato em triângulo da bancada. A partir daí, em outras edições analisadas 

nesta pesquisa, ainda no mês de agosto, a jornalista passa a gravar a escalada em pé e a 

apresentar todo o programa ao lado do monitor, enquanto Celso permanecia sentado. 

Em seguida, já no mês de setembro, os dois âncoras passaram a gravar a 

escalada em pé, ao lado do monitor. Aos poucos, foram ensaiando algumas caminhadas, 

com movimentos de câmera. Mas tudo ainda muito discreto. Porém, a troca de 

enquadramento, saindo da posição de sentados para ficar em pé, deu um tom mais 
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dinâmico ao programa, quebrando o tom passional e de conforto de duas pessoas 

sentadas chamando o conteúdo. A mudança, ainda diante do Formato Antigo, começa a 

representar um período de transição. Os apresentadores passam a conversar mais, 

interagir com gestos de atenção para o telespectador e a colega de estúdio na hora em 

que o outro está chamando uma notícia. Segundo Duarte (2007, p.55), com esta 

estratégia, “o tom de seriedade agrega-se à formalidade e à espessura, que também se 

traduz pela expressão facial e comportamento dos apresentadores”. 

Os apresentadores, neste momento, trazem pouco de infotenimento na hora de 

chamar as notícias. O entretenimento aparece mais nas conversas com tom informal que 

os âncoras realizam e sorriem um para o outro. Mas isto ainda está mais para tom de 

descontração do que na área do entretenimento. O que começa a aparecer nas edições 

estudadas, da metade de setembro até o final do mês, são agendas culturais, que antes só 

iam para o ar na sexta-feira. Ela passa, aos poucos, a incorporar na programação do 

jornal. Estes elementos deixam evidente a constatação feita por Gomes quando afirma: 

 

Abordamos o entretenimento como 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 e o telejornalismo como uma construção social que se 
configura a partir da conjunção entre determinadas possibilidades 
tecnológicas e determinadas condições históricas, sociais, econômicas 
e culturais. (GOMES, 2008, p.95) 
 

Com os apresentadores em pé, a sensação é de que o programa está mais 

próximo dos telespectadores. O casal passa a gesticular mais e, é como se estivesse 

sempre convocando quem está do outro lado da tela a prestar mais atenção ao assunto 

em questão. Estes sinais dão conta de que as mudanças estavam surgindo e que logo o 

formato passaria por alguma transformação maior, tanto na apresentação, quanto no 

conteúdo exibido, que, aos poucos, dentro do Formato Antigo, começa a mostrar 

inclinação para tons descontraídos e voltados para o entretenimento. 

 

 

 

3.1.3 Conteúdo telejornalístico: reportagem 

 

Como todo telejornal, o JA local apresenta seu conteúdo ao público a partir de 

pequenos formatos, como nota pelada, nota coberta com imagens, reportagens pré-
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editadas e entradas ao vivo de locais específicos da cidade ou do estúdio. Estes 

elementos apresentam diversos tons e cada um é utilizado para tipos diferentes de tema, 

factual e não-factual, o que gera mudança de tom de uma notícia para outra. Na maior 

parte dos materiais que vão ao ar, o tom é de seriedade e pertence ao grupo de conteúdo 

factual. Ao final do mês de setembro que se percebe um começo de mudança deste tom, 

passando para um discurso descontraído, já com uma inserção um pouco maior no 

campo do jornalismo de infotenimento. Abaixo, são analisados os conteúdos 

denominados de factual, não-factual, nota pelada, nota coberta, reportagem e ao vivo. 

O conteúdo factual predomina o jornal, desde as primeiras edições de análise. As 

pautas do dia são destaques nas escaladas e também ganham maior tempo para a 

produção de reportagens. A maior parte deste tipo de notícia é gerado pela editoria de 

polícia, como acidentes de trânsito, arrombamentos e assaltos a estabelecimentos 

comerciais e assassinatos. Esta escolha se da diante de um conjunto de regras 

jornalísticas como destaca Duarte: 

 

Para que um acontecimento seja alçado ao status de noticiável, dizem 
os manuais, ele deve responder a certos requisitos, concernentes à 
novidade, com vistas a criar efeitos de surpresa, de choque; à 
atualidade, pois as notícias lutam contra o tempo; à credibilidade, na 
tentativa de produzirem efeitos de verdade, confiabilidade. Ao 
articularem detalhes, estabelecerem relações lógicas entre causas e 
conseqüências, as notícias constroem um todo consistente, conferindo 
sentidos aos acontecimentos, dotando-se de uma organização 
estruturada e racional. (DUARTE, 2007, p.49) 

 

O hard news do JA ocupa o maior espaço da escalada do programa e ganha 

maior destaque ao longo dos blocos. Geralmente, neste período de Formato Antigo, 

quando há algum caso grave, como a morte de uma pessoa, o jornal noticia na abertura 

do primeiro ou do segundo bloco, geralmente com alguma nota ou nota coberta. É a 

notícia com impacto que começa um dos blocos e desperta a atenção do telespectador. 

Na maior parte das sete edições analisadas neste período, quando o tema que vai ao ar 

no começo do programa não pertence à editoria de polícia, é sobre as condições do 

tempo na cidade com a previsão para os próximos dias, e seguida, é chamada alguma 

notícia do campo da polícia. 

Aos poucos, essa ideia inicial de factual tem trazer fatos chocantes na editoria de 

polícia, que geram notícias com impacto e reforça a sensação da temporalidade do 

jornal instantâneo, começa a apresentar sinais de mudança, a partir de que o conteúdo 
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factual passa a ser voltado para outros campos, como o da cultura, cotidiano e 

comportamento. É nessa iniciativa, que o programa começa a pisar no campo do 

infotenimento, por meio de um tratamento discursivo diferenciado que é aplicado às 

reportagens. 

Este tratamento específico é dado a pautas de conteúdo não-factual, como na 

edição do dia 8 de setembro, uma reportagem exibida sobre um grupo de adolescentes 

que estuda música em um trabalho social desenvolvido na cidade de São Gabriel, e 

factual das editorias de esporte, educação e cultura, como, por exemplo, matérias 

vinculadas à viagem de torcedores para assistir ao Internacional jogar a final da Copa 

Libertadores da América em Porto Alegre, da edição do dia 18 de agosto, ou a venda de 

brinquedos para o dia das crianças, da edição do dia 29 de setembro. 

Estas reportagens contrabalançam com o conteúdo mais pesado do jornal, que 

são as notícias de acidentes e mortes. Elas quebram o tom de seriedade e formalidade 

formada pelos apresentadores e cenário. Nem sempre, neste período do Formato Antigo, 

o repórter consegue construir matérias com o mesmo tom de informalidade que os 

apresentadores empregam no discurso na hora de anunciar o material. As matérias que 

mais conseguiram embarcar no ritmo da informalidade foram aquelas que começaram 

destacando o som ambiente do material coletado na rua, durante a produção da 

reportagem. 

As notas peladas lidas no programa, são em sua maioria, relacionadas a temas 

sérios e com textos formais. Como elas não são cobertas por imagens, ocupam o menor 

espaço de uma notícia do programa. Já as notas cobertas, têm um tempo maior para 

cada uma, mas segue na mesma linha da nota pelada, quando se refere ao seu conteúdo. 

Elas, na maioria das vezes, quando não trazem conteúdo da editoria policial, são de 

eventos que ocorreram na cidade. O que começa aparecer como novidade, porém ainda 

muito distante daquilo virá a ser, são as agendas de exposições, teatros e shows. 

As reportagens, o produto de maior expressão de um telejornal, empregam tom 

de seriedade nos assuntos relativos às editorias de polícia. Em outros casos, como na 

matéria da venda de brinquedos nos dias que antecedem o dia da criança, de tema 

factual, a repórter utiliza tom de informalidade e descontração. Trata o assunto, que se 

enquadraria muito bem em uma editoria de economia, com leveza. 

A repórter Vanessa Felippe abre o VT com o som de um brinquedo tocando na 

prateleira. Ela está em uma loja de brinquedos, onde conversa com pais e filhos, sobre o 

que os pequenos estão escolhendo e como os pais lidam com a escolha dos filhos para 
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agradá-los de acordo com sua situação financeira. A estratégia de trazer o inusitado a 

esta reportagem está na maneira como a jornalista tratou com as fontes, explorando o 

lado ingênuo e espontâneo das crianças, contratando com a cautela e preocupação dos 

pais com os gastos excessivos. Vanessa fica a todo o momento fazendo perguntas e 

obtendo respostas inusitadas da criançada. Aproveita algumas imagens de presentes 

alternativos, como cadernos e roupas, para traçar um panorama do cenário das vendas 

na cidade, de acordo com o sindicato dos lojistas.  

A matéria foi ao ar no final do segundo bloco e encerrou o programa com as 

apresentadoras fazendo um comentário, também descontraído, em pé na frente da 

bancada, seguindo o ritmo irregular da matéria. Este é um exemplo de uma reportagem 

que ameniza o tom de seriedade, trata o assunto com certa profundidade, com 

proximidade dos telespectadores, porque o assunto mostra o que os pais, geralmente, 

costumam enfrentar e encontrar nesta data e, também ficou divertido para a criançada 

que acompanhou a notícia e pode ver uma gama de brinquedos. Faz um contraponto 

diante de um programa que, muitas vezes, está carregado de notícias chocantes e 

tragédias do dia-a-dia. 

Esta reportagem também serve de exemplo para o jornalismo de infotenimento. 

Ao mesmo tempo em que traz informações importantes para a venda de brinquedos e o 

comércio que os pais vão encontrar, mostra a criançada se divertindo nas prateleiras, 

com uma imensidão de brinquedos. Como a reportagem é bastante conversada, acabam 

surgindo àquelas pérolas de criança, que também atrai e diverte o telespectador. O que 

também deixa os pais com sorrisos maiores, ao verem os filhos dando entrevistas e 

tendo de justificar, em alguns casos, o que eles disseram. A riqueza em cores e imagens 

dos brinquedos ajuda a dar esse tom de entretenimento à matéria. 

De modo geral, as reportagens acompanham o formato e o tom principal do 

programa, que são baseados nos princípios básicos de um telejornal, que são a 

seriedade, formalidade, a produção de efeito de verdade e o estabelecimento de 

confiança com o telespectador. Uma das maneiras que o programa utiliza para aumentar 

a sensação de autenticidade do seu discurso é a participação ao vivo de repórteres 

durante os blocos locais. 

Estas entradas ao vivo, neste primeiro período que analisamos, ainda são pouco 

presente no JA, porém vai aumentando à medida que inicia o período de transição para 

o Novo Formato. Elas ocorrem do pátio da sede da emissora e, por isso, acaba se 

tornando repetitiva aos olhos da audiência. Apesar disto, esta estratégia provoca a 
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sensação do real, do estar acontecendo naquele momento, aquela conversa sobre 

determinado assunto e que as figuras do repórter e entrevistado podem representar 

alguma surpresa em qualquer momento. Como, por exemplo, o entrevistado dar uma 

resposta mais enérgica ou o repórter fazer alguma pergunta que deixe a fonte sem saída. 

É o tom de autenticidade que permeia esta estratégia e, com isso, fortalece o elo de 

confiança que o programa tem com o telespectador. A partir do período de transição 

para o Novo Formato, estas participações ao vivo são mais freqüentes. 

 

3.1.4 Quadros 

 

 O Jornal do Almoço tem como quadro específico o Estúdio JA que recebe 

músicos, bandas e artistas locais para contar um pouco de suas histórias e apresentar 

seus trabalhos. Este é o único quadro do programa. Ele não é regular e, geralmente, 

recebe convidados nas quartas e sextas-feiras. É utilizada outra parte do cenário para 

esta participação artística, muito fraca visualmente. Ao fundo fica um pano azul 

marinho, com alguns pontos de iluminação brancos. 

 Este quadro quebra um pouco do ritmo hard news do programa.. Ele vai ao ar no 

final de um dos dois blocos do telejornal, normalmente, do segundo bloco. Antes de o 

convidado fazer alguma apresentação, os âncoras conversam com eles sobre os recentes 

trabalhos e agenda de shows, espetáculos, entre outros. Esta entrevista tem o tom de 

descontração, o que permite uma abordagem informal e deixa o entrevistado mais a 

vontade. Sensação esta que é transmitida para o público. 

 O tom, aliado ao contexto do conteúdo que o quadro propõe como música, teatro 

e cultura em geral, leva o produto em circulação à esfera do infotenimento. A proposta 

do quadro vai ao encontro do que Gomes (2008, p.107) coloca como características do 

jornalismo de infotenimento, que é “legitimar o prazer como parte dos propósitos 

jornalísticos e obriga-o ao reconhecimento de que o entretenimento faz parte de sua 

história”. 

 O Estúdio JA, portanto, ameniza o clima de choque e surpresa que o conteúdo 

factual provoca nos telespectadores, com isso, deixa o formato do programa, visto como 

um todo, mais perto de uma revista eletrônica. Contudo, como o quadro não tem dia e 

horário certos para ir ao ar, o tom de seriedade e formalidade predomina, assim, 

caracterizando o programa no formato de telejornal. Porém, ainda dentro das edições 

analisadas nestas categorias do Formato Antigo, começam a aparecer agenda cultural e 
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de eventos da semana, porém com pouco recurso gráfico, mas que no período de 

transição, começa a ser mais freqüente a receber melhor tratamento gráfico. 

 

3.1 FORMATO EM TRANSIÇÃO 

 

Neste período foram analisados os programas do dia 6 de outubro de 2010 a 17 

de novembro do mesmo ano. Estas edições apresentam mudanças significativas, em 

relação à fase analisada anteriormente, porque os apresentadores saem do estúdio 

principal. Porém, somente um âncora passa a apresentar o jornal dentro da redação 

integrada da RBS TV e do jornal Diário de Santa Maria. Com isso, os apresentadores 

acabam ficando limitados, mas a emissora utiliza esta alteração para começar a por em 

prática um novo jeito de fazer reportagens e de apresentar o programa. 

 

3.2.1 Estúdio 

 

 Durante o período de transição para o novo jeito de fazer o Jornal do Almoço, o 

programa teve de ser apresentado de um estúdio improvisado na redação integrada da 

RBS TV e do jornal Diário de Santa Maria. Isto porque o cenário atual estava sendo 

removido do estúdio, para a instalação do novo cenário. O jornal foi ao ar do dia 11 de 

outubro a 20 de novembro de 2010 no estúdio improvisado. Esta situação possibilitou 

que alguns recursos, que passariam a integrar o novo formato, fossem testados, como 

por exemplo, a inserção cada vez mais freqüente de repórteres ao vivo de lugares 

diferentes de Santa Maria e a utilização de apenas um âncora para dar as notícias. 

 O cenário é composto por mesas, cadeiras e pessoas se movimentando ao fundo, 

atrás do apresentador. Não há efeitos de iluminação e a cor branca e os tons pastéis 

predominam no vídeo. Há um totem com o monitor do estúdio em reforma, ao lado do 

apresentador, à esquerda do vídeo. Diante da falta de elementos simbólicos de um 

telejornal, como fotografias, iluminação adequada, mapas e bancada, os 

enquadramentos são fechados no âncora do programa, que fica parado em pé ao lado do 

monitor, onde pode interagir com as imagens que aparece antes de entrara um 

reportagem ou conversar com um repórter ao vivo, de algum local da cidade. Com isso, 

o telespectador percebe menos a movimentação da redação durante a exibição dos 

blocos locais, o que poderia dispersar a atenção do telespectador do conteúdo do jornal. 
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 Apesar de esta situação ser desconfortável para a produção da emissora, ela gera 

uma nova percepção à audiência. A questão de estar dentro de uma redação e mostrar os 

jornalistas trabalhando, na hora em que o produto circula aumenta a sensação de 

autenticidade e a relação de confiança com o telespectador, que percebe a 

movimentação e tem certeza que o programa é ao vivo realmente. Embora os 

enquadramentos fechados não permitam tanto que o telespectador veja essa 

movimentação, ao começar o jornal, durante a escalada, o apresentador caminha alguns 

passos, partindo do lado oposto até chegar ao monitor, onde ficará durante os dois 

blocos. Neste trajeto curto, que dura em torno de sete segundos, é utilizado um 

enquadramento aberto, que dá uma visão de profundidade da redação e dos jornalistas, 

valorizando este aspecto do momento, de estar acontecendo. 

Estes recursos visuais, mesmo que improvisados, imprimem o mesmo tom de 

seriedade e formalidade que no formato antigo, mantendo as características de um 

telejornal. Inclusive, com a redação ao fundo, a sensação de hard news é maior, o que 

torna impróprio um trabalho mais descontraído e informal. Tanto que, neste período, os 

repórteres entram ao vivo com maior freqüência de locais da cidade, na tentativa de sair 

do cenário e quebrar este clima. O que também justifica esta estratégia da emissora e 

provoca a fuga para locais abertos, fora da redação, é que no horário do JA, ao meio dia, 

parte da redação do Grupo RBS fica vazia, podendo estremecer a relação de confiança e 

autenticidade com o telespectador, chamando a atenção para este ponto negativo. 

Devido à falta de espaço o programa deixa de receber convidados e realizar aquele bate-

papo entre apresentador e entrevistado do meio cultural das quartas-feiras. Quando isto 

ocorre, é por meio de um repórter entrando ao vivo de um ponto da cidade ou, até 

mesmo, do pátio da sede do Grupo RBS. 

 Portanto, neste período de transição, o cenário tem o estilo e desenho ideal para 

a exibição de um telejornal que deseja transmitir seriedade, formalidade, regularidade e 

distanciamento. Não se pode dizer que fica engessado, porque o período em que esteve 

no ar foi pouco e sempre ouve alguma entrada ao vivo de outros lugares da cidade. 

Apesar disto, o apresentador tenta quebrar este tom ao chamar as notícias com as 

tonalidades do discurso informal. 

 

3.2.2 Apresentação 
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 Nesta fase o cenário é utilizado por um âncora, geralmente a Michele Dias, mas 

que reveza o posto com Juliana Motta e Celso Duarte. O apresentador continua usando 

roupa formal, como terno e gravata, e as mulheres vestem blazer e camisas femininas. O 

que elas passam a usar com mais frequência é a calça jeans. Neste período, os 

apresentadores acabam incorporando ao programa um pouco do que irá ser usado a 

partir do novo formato do JA, como por exemplo, a exclusão da bancada e a caminhada 

em estúdio para chamar as notícias. Durante a transição este movimento é com menor 

freqüência, até pelo espaço improvisado, mas ela acontece.  

 O formato e o estilo da apresentação remetem ao formato de telejornal. Durante 

a apresentação do jornal predomina o tom formal e sério. Porém, o apresentador começa 

a quebrar esse engessamento da formalidade, chamando notícias não-factuais ou de teor 

leve, com sorrisos e expressões espontâneas e descontraídas. Como na última 

reportagem do primeiro bloco do programa do dia 13 de outubro de 2010, em que 

Michele Dias chama a matéria sobre a escolha das músicas concorrentes do festival 

Tertúlia da Canção. Ela utiliza um texto diferente, está mais livre para gesticular e 

interagir. Isto torna seu discurso mais informal, natural e a aproxima do telespectador. O 

mesmo acontece, na mesma edição, porém a última reportagem do segundo bloco sobre 

o grenal disputado em Santa Maria, pela Copa FGF de Futebol. A apresentadora 

aproveita os temas de contexto leve para elevar o tom da descontração e pisar no 

território do infotenimento.  

 Este estilo torna a apresentação mais atraente, mas ainda não se pode chamar de 

entretenimento, porque faltam elementos gráficos e também um conteúdo que coloquem 

sua postura dentro deste campo. Especialmente neste dia dá para dizer que a 

apresentadora quebrou o ritmo e a postura rígidos em frente às câmeras, mesmo tendo 

notícias factuais. Houve equilíbrio entre o conteúdo exibido, o que favoreceu o 

desempenho de Michele. Porém, essa forma parece ingressar em uma montanha russa, 

onde em algumas edições se obtém o equilíbrio da informalidade e espontaneidade com 

a postura formal e séria, do que em ouros dias, quando geralmente, o impacto do factual 

prevalece e influencia o tom dos apresentadores, até mesmo quando não se necessita de 

um rosto fechado e sério. 

 Outro ponto que se destaca neste período de transição são as agendas de eventos, 

exposições, peças teatrais e shows que surgem com uma vinheta criada especialmente 

para este tipo de informação. Este recurso de som e áudio da vinheta Agenda tem as 

características do infotenimento, pois chama a atenção por si só, trabalha com o 
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inconsciente do telespectador. Para chamar este quadro, a apresentadora também entra 

no clima de descontração, levando o tom do programa mais uma vez para o lado da 

informalidade. 

 O que se nota nesta fase, na ordem cronológica das edições, é que os 

apresentadores que comandam o jornal entram nesse ritmo da quebra do tom formal e 

engessado. É visível na maneira como o discurso jornalístico é abordado durante a 

escalada, nas chamadas do jornal. Percebe-se que a gravação das manchetes é 

empregado um tom para cima, de espontâneo e sorrisos, mas na hora de começar a 

chamar as notícias, o factual de uma roubo, assalto ou tragédia abre o programa e 

quebra o tom que foi transmitido ao telespectador e que ele espera ter como 

continuidade na abertura do programa. É um quebra muito seca de tom. 

 No decorrer destas edições, durante a transição, os apresentadores vão 

melhorando o ritmo e passam a equilibrar melhor o tom do formato do programa com 

um todo. Apesar de o cenário não favorecer o infotenimento e a informalidade, mesmo 

tendo pessoas trabalhando em seu ambiente normal de trabalho ao fundo, os âncoras 

passam a empregar este tom no discurso para chamar o conteúdo que circula durante o 

programa. Mas eles acabam cometendo alguns equívocos que podem ser percebidos por 

um telespectador atento. Por exemplo, Celso Duarte apresenta a edição do dia 3 de 

novembro de 2010 e o programa abre com uma reportagem sobre o plantio de arroz. Ele 

chama o conteúdo com tom inicial sério e, ao final dá um sorriso, porque no texto da 

cabeça falava dos avanços do plantio. Apesar da tentativa, a reportagem que foi ao ar 

não dava continuidade ao tom que partiu do estúdio. 

 O que os apresentadores passam a fazer no estúdio improvisado, e que vai 

integrar o novo jeito de fazer o JA, é a interação com o monitor do cenário. Por 

exemplo, quando o âncora chama uma reportagem, na frase final da cabeça, já começam 

a aparecer as primeiras imagens na tela de LCD, então ele vira para assistir à matéria. 

Faz gesto em um convite para o telespectador também prestar a atenção ao conteúdo 

que começa a ser exibido. Assim, também, o apresentador conversas com os repórteres 

que fazem as entradas ao vivo. Isto faz com que o apresentador não esteja sozinho no 

estúdio e demonstra uma certa semelhança com o telespectador que está de frente para a 

televisão em sua casa ou trabalho. Torna mais real esta relação entre aparelho e ser 

humano. O que também demonstra a utilização de uma nova tecnologia no programa, 

que antes não era utilizada, mesmo havendo o aparelho no estúdio, que servia mais para 
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a visualização da previsão do tempo. Aqui há mais um indício da fuga do formato 

antigo. 

 Os jornalistas que fazem parte do grupo que apresentavam o Jornal do Almoço 

passaram pelo papel central do programa nesta fase de transformação. Dentre eles, o 

que mais se enquadrou à proposta que o jornal tentava transmitir em seu discurso de 

informalidade, perceptível nos textos das cabeças das matérias, foi a jornalista Michele 

Dias. Ela se mostrou mais despojada e espontânea em seus gestos e expressões em 

frente às câmeras. A jornalista Juliana Motta tem boa dicção, domina os assuntos, 

porém seu perfil é mais sério, formal e mecânico, com tom que se enquadraria muito 

bem em um telejornal hard news, como o RBS Notícias, que vai ao ar às 19 horas na 

emissora. Que hoje, inclusive, ela ocupa a função de editora chefe e apresentadora 

oficial do telejornal. 

 No caso de Celso Duarte, a dicção, movimentação e entonação até se 

desenvolvem, mas suas expressões não são tão marcantes e interativas com o público 

quanto as de Michele. Duarte gesticula menos com as mãos, é mais sistemático nos 

gestos corporais, o que pode parecer uma certa descontração ao grupo de editores, mas o 

telespectador percebe que o movimento é forçado, foge da naturalidade, portanto da 

informalidade que o programa parece estar querendo encontrar. 

 As características descritas neste sub-capítulo tornam claro que o formato 

telejornal começa a perder espaço para uma revista eletrônica. Apesar de o programa 

ainda não ter encontrado o tom certo e o estilo neste pouco mais de um mês, é este o 

caminho da transformação que percorre. Desde as roupas, como a utilização de calça 

jeans, a apresentação em pé, os gestos mais soltos e as expressões mais leves e 

descontraídas e a tentativa de encaixar o tom da chamada com o tom da reportagem. 

Assim como o apresentador tenta parecer que está conversando o que lê no 

teleprompter, os repórteres tentam empregar a mesma estratégia nas produções nas ruas 

e com entrevistados. 

 

 

3.2.3 Conteúdo telejornalístico: reportagem 

 

As reportagens produzidas neste período analisado, são em sua maioria, 

relacionadas a temas factuais e com tom de seriedade. No mês de outubro, por exemplo, 

houve uma distribuição equilibrada de matérias pesadas, das editorias de política, 
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economia e polícia, e leves, das editorias de esporte e cultura, no programa exibido no 

dia 13. O jornal abre com a notícia do assassinato de um ex-presidiário. Logo depois, o 

espelho traz a violência no campo e o crime de abigeato em São Gabriel e Vila Nova do 

Sul. Após estes assuntos de impacto e surpresa, o clima de tensão é quebrado com uma 

matéria do festival Tertúlia da Canção Nativa, onde jurados (antigos vencedores e 

compositores dos primeiros festivais) escolhem os concorrentes que subirão ao palco do 

concurso. Após, a apresentadora chama a agenda cultural (com vinheta) com bons 

recursos gráficos e de áudio. Em seguida, após o intervalo comercial, o segundo bloco 

começa com uma matéria falando sobre o aumento da passagem de ônibus urbano em 

Santa Maria. Ao voltar para o estúdio, a apresentadora logo chama a repórter Ticiana 

Fontana que está no Colégio Cilon Rosa para falar sobre as matrículas escolares e da 

inclusão do sistema digital para a realização deste processo. E a variedade de assuntos 

não para por aí. Após esta entrada ao vivo, o programa encerra com uma reportagem de 

esporte, do jogo entre Grêmio e Internacional, no Estádio Presidente Vargas. 

Esta edição é um bom exemplo de distribuição de assuntos e o equilíbrio dos 

tons de cada conteúdo, o que formará um tom maior, agregado diretamente ao formato 

do JA. Neste caso, com este espelho, é possível visualizar uma revista eletrônica, 

passeando por diversas editorias e experimentando várias nuances de tons. O 

infotenimento ainda aprece pouco, porém é mais presente que no formato antigo, 

principalmente no recurso da Agenda de eventos e shows, já citados no item anterior. O 

que também puxa para o lado do entretenimento é esta distribuição de pautas culturais e 

esportivas no meio dos assuntos factuais e chocantes. 

Seguindo na contramão deste formato da edição do dia 13 de outubro, estão os 

programas dos dias 20 e 27 do mesmo mês. São jornais com predominância da 

seriedade e rigidez. Na edição do dia 20, apesar de 90% do programa ter tratado de 

assuntos factuais e pesados, o último bloco desta edição apresentou um ótimo exemplo 

de entretenimento no JA, a participação da dupla de atores da peça Tangos e Tragédias. 

Não simplesmente pelo fato de eles estarem ali para divertir o público, mas pela 

espontaneidade e descontração que a repórter Vanessa Felippe conduziu a entrevista, 

inclusive dançando a principal atração dos artistas, o Copérnico. 

Neste dia, o programa abre com uma reportagem sobre abelhas que vivem na 

área urbana e como especialistas fazem para remove-las destes locais. Após, a repórter 

chama um VT sobre o senso que é realizado em Santa Maria e faz um alerta para as 

dificuldades enfrentadas pelos recenseadores. Mais uma vez um tema que ganha 



 

 

45 

45 

destaque e, de fato, é de extrema relevância pública, é o aumento da passagem 

transporte coletivo no município. Estas matérias foram ao ar produzidas de maneiras 

corriqueiras, sem os jornalistas terem encontrado um ponto diferente do que o normal 

dento da própria e em outras emissoras. 

Apesar disto, a entrada ao vivo, mesmo que do pátio do Grupo RBS, com os 

personagens da peça teatral Tangos e Tragédias trouxe o entretenimento ao 

telespectador. Esta participação se enquadra no que Dejavite chama de jornalismo de 

infotenimento. Além da informação, os entrevistados e o programa transmitiram 

emoção e prazer a quem estava assistindo. Maquiada, a dupla de atores faz uma 

encenação engraçada com instrumentos musicais. Eles falam do espetáculo e misturam 

realidade com ficção, arrancando risadas espontâneas da jornalista que conduz a 

entrevista. Vanessa pede para eles fazerem a dança do Copérnico, conhecida do show, e 

eles fazem com que ela também dance. A dança é muito fácil, basta mexer a cabeça para 

os lados e rápido, qualquer telespectador pode ter entrado no clima e arriscado a encenar 

em suas poltronas dentro de casa. Nesta edição o telejornal predomina, porém em uma 

parte do final do programa, surge o infotenimento como ainda não tinha surgido.  

No jornal do dia 27, o espelho é montado com notícias factuais e nenhuma 

quebra de tom. A seriedade e a formalidade prevalecem no tom principal. O primeiro 

bloco abre com uma matéria sobre o sistema de transporte público em Santa Maria, 

depois passa para uma reportagem sobre as dúvidas para a votação no segundo turno das 

eleições 2010, após vai ao ar um VT sobre educação e inclusão social. Ao final do 

bloco, a apresentadora lê uma nota sobre futebol, qual era o novo técnico do 

Riograndense. 

Já no segundo bloco desta edição, o jornal leva ao ar uma reportagem que faz 

uma ronda nos cemitérios da cidade, mostrando as condições de cada um para o dia de 

finados, que estava próximo. Em seguida, o âncora chama a repórter Ticiana Fontana, 

que está ao vivo no cemitério municipal, para uma entrevista com o secretário de 

Infraestrutura de Santa Maria. Esta edição tem o formato de um telejornal. De uma 

semana para outra, é perceptível o quanto o jornal está passando por essa transformação 

e ainda não conseguiu estabilizar um formato que pretende seguir no ar. 

Nas edições de novembro, até a implantação do novo formato, as edições 

seguem este mesmo padrão, com as reportagens seguindo o mesmo nível, porém 

inserindo alguns recursos de áudio, principalmente o ambiente, porém o que já foi visto 
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em edições anteriores. A mudança significativa no campo da reportagens ainda esta por 

acontecer. 

 

3.2.4 Quadros 

 

Nesta fase de transição surge um novo quadro cultural, que é a Agenda. Ele é 

formado por conteúdo informativo de eventos na região, shows, peças teatrais, 

exposições, entre outros. Ele é marcado pelo formato que vai ao ar. Tem uma vinheta, 

com o recurso gráfico com letras que surgem na tela, formando a palavra Agenda, em 

seguida se abrindo na tela, formando uma cortina na diagonal, onde no meio entra as 

imagens do conteúdo. O material exibido chama atenção pelas imagens dos espetáculos, 

shows, eventos e peças teatrais. 

Este quadro pode ser considerado infotenimento, pois, apesar de ocupar pouco 

espaço do jornal, circula conteúdos e imagens de puro entretenimento. Os recursos 

visuais e de áudio também se enquadram nesta categoria, pois chamam a atenção do 

telespectador com os movimentos que produz. 

Apesar de ser o único quadro que surge nesta fase de transição, ele aparece com 

mais freqüência e seu conteúdo chama a atenção pela leveza, distração e descontração 

que provoca ao telespectador. Com isso, mais uma vez, quebrando o ritmo de notícias 

chocantes e de impacto, podendo assim provocar um sorriso no apresentador, que por 

sua vez transmite essa sensação à audiência. 

 

3.2 FORMATO NOVO 

 

Este período de análise é carregado de novidades e mudanças no modo de 

apresentar o programa, da participação em estúdio, do cenário e das possibilidades que 

ele representa. As reportagens são elaboradas de maneiras diferentes, com 

informalidade e efeitos de câmera, pelo menos nos primeiros programas com o novo 

formato. 

O infotenimento está presente até no estúdio, na hora que os âncoras chamam as 

notícias que irão para o ar. A participação de pessoas em estúdio e de repórteres ao vivo 

passa a ser diário e está presente em todas as quartas-feiras. Além de músicos, é comum 

a participação de algum convidado para uma entrevista, que geralmente remete ao 

assunto abordado nas entradas ao vivo dos jornalistas. O quadro de agenda ganha uma 
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nova roupagem e passa a ser transmitido sempre que há algum evento de interesse 

público que possa ser divulgado. 

O primeiro Jornal do Almoço local com o novo formato está repleto de 

elementos semióticos que revelam o tom deste novo jeito de fazer o jornal. As 

características assumem a postura de uma revista eletrônica com variedade de assunto e 

conteúdo. O factual começa a ganhar menos destaque como antes, a menos que o 

assunto seja de muito impacto social. 

 

3.3.1 Estúdio 

 

 Para implantar o novo formato, o Jornal do Almoço inaugurou um cenário 

oposto ao que tinha. O espaço, embora seja o mesmo estúdio do anterior, está maior e 

possibilita mais mobilidade ao apresentador e diferentes enquadramentos de câmera. A 

bancada central foi removida e o âncora apresenta todo programa em pé. Há um tipo de 

balcão, formado por um acrílico na cor prata e uma mesa de vidro, onde o apresentador 

pode soltar o iPad e se escorar para chamar algumas notícias. 

O novo cenário, nesta pesquisa, será dividido em três partes para facilitar a 

compreensão das análises do autor. Na ponta esquerda do estúdio há um totem onde 

aparece uma fotografia de Santa Maria, dando referência à cidade, portanto chamaremos 

este espaço de Ponto Local; no centro do estúdio (ocupa o maior espaço do cenário) há 

uma parede com um monitor LCD, onde o apresentador se posiciona para chamar 

reportagens ou as entradas ao vivo de repórteres. Este espaço será denominado, neste 

trabalho, como Ponto de Janela, devido à comunicação que é estabelecida com o lado 

exterior do estúdio e também por ser o ponto mais utilizado do cenário; por fim, à 

direita, há um espaço para receber entrevistados e convidados artísticos, que será 

denominado de Ponto de Entrevistas. 

Os enquadramentos dados ao apresentador do programa não destaca somente um 

dos pontos do estúdio, pois ele se movimenta durante o programa e a leitura das 

cabeças. O lado do Ponto Local é um totem na cor prata, com uma grande fotografia de 

Santa Maria, que transmite o domínio local e regional da emissora. A foto fica à frente 

de lâmpadas fluorescentes que a destacam no vídeo. Geralmente, quando o âncora vai 

chamar uma notícia local, o movimento de câmera segue seus passos, saindo do Ponto 

Local para o Ponto de Janela, onde começa a aparecer as matérias, destacando o 

máximo de elementos visuais do cenário. 
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Dos extremos para o centro, o apresentador e os enquadramentos, sempre 

seguem em direção ao monitor, à janela que faz conexão com o mundo fora do estúdio. 

Neste espaço do cenário, que denominamos de Ponto de Janela, há uma parede com 

uma palheta de cores, que vai do azul escuro ao laranja claro. É um degradê, da 

esquerda para a direita, com o LCD posicionado mais à direita. Este efeito ocorre por 

que esta parede é formada por filetes, que podem girar no mesmo eixo e, com isso, 

aumentar o espaço entre um e outro, criando um efeito de borda. As cores quentes 

predominam neste ponto do novo cenário, provocando um tipo de inquietação e gerando 

a sensação de energia. Ao contrário das cores predominantes do cenário do antigo 

formato. 

O apresentador se posiciona, geralmente ao lado do monitor, tanto do direito 

quanto do esquerdo. O que também ocorre é dele se escorar naquela espécie de balcão, 

já citado anteriormente, posicionado mais ao centro do cenário, proporcionando 

enquadramentos que podem colocar como fundo o degradê em cores quentes, com o 

monitor ao fundo e também o totem com a fotografia de Santa Maria.  

No Ponto de Entrevistas, a parede do cenário é de cor cinza e tem um efeito em 

alto relevo ondulado. Ele pode ter várias cores, porque é iluminado com luzes de led, 

que podem dar vários tons aquele espaço do cenário. Com isso, conforme é o tom da 

entrevista e o tipo de convidado, as cores podem variar. Logo que entrou no ar o novo 

cenário as luzes não eram ligadas por não estarem instalada ainda. Mais tarde, nas 

primeiras vezes que o programa utilizou o recurso, optou por utilizar um amarelo 

queimado ou dourado, provocando um efeito que combinasse com o restante do estúdio. 

Geralmente quando os convidados são músicos ou atores e vão fazer algum tipo 

de apresentação, eles são entrevistados em pé. Quando o assunto não é de cunho 

artístico e precisa de um tom mais sério, o entrevistado fica sentado em uma cadeira, ao 

lado do âncora do programa, em frente ao cenário deste ponto específico do estúdio. 

Com o amplo espaço para movimentação d apresentador, as cores e a 

combinação de iluminações, o estúdio tem elementos visuais que se permite caracterizar 

por um tom mais informal e de descontração. Alguns elementos, como o lado do Ponto 

Local, colaboram para dar um tom de seriedade e referenciar o telespectador. Mesmo 

assim, a sensação de espontaneidade predomina nas cores, no tamanho e nas 

possibilidades que o novo espaço representa no vídeo. 

A iluminação e as cores quentes colocam os quadros na área do entretenimento, 

principalmente no Ponto de Entrevistas onde ocorrem as apresentações e entrevistas 
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com artistas, que há uma iluminação chamativa na parede do cenário e provoca ares de 

modernidade e dá a sensação de um espaço descontraído, semelhante a iluminação de 

uma casa noturna ou de shows. A combinação deste extremo com o degradê do Ponto 

de Janela, mais o monitor, são elementos que também colaboram para uma apresentação 

mais solta e menos engessada, aumentando as possibilidades de enquadramento e, com 

isso, favorecendo a inserção do jornalismo de infotenimento, tanto nas reportagens, 

quanto na hora de o apresentador chama-las. 

 

3.3.2 Apresentação 

 

 A apresentação do jornal muda completamente, se comparada ao antigo formato, 

neste cenário inaugurado. O programa é apresentado por um âncora, a Michele Dias, 

que sai da bancada e chamas as matéria em pé e em movimento. Ela pode estar 

posicionada em diversos pontos do estúdio, como em pé ao lado do monitor, 

caminhando no sentido das pontas para o meio. O que chama a atenção é que ela 

também apresenta o programa escorada no balcão de acrílico e vidro montado no centro 

do estúdio. Estas possibilidades de movimentação do âncora favorecem a um maior 

número de enquadramentos, quebrando a rotina de quadros que era comum no período 

do antigo formato. 

 Esta movimentação do apresentador quebra a formalidade do programa e o torna 

mais flexível para o telespectador. Deixa a figura principal mais próxima de quem está 

em casa assistindo o programa. O tom ainda é de seriedade, porém com espontaneidade 

e informalidade no tom que o apresentador emprega na hora de ler uma cabeça. 

 Esta sensação é atenuada pelas roupas que Michele passa a usar para entrar no 

ar. Além de usar calça jeans e camisas mais esportes, o figurino da apresentadora 

incorpora o uso de minissaias até o joelho. Um elemento que ajuda a quebrar o 

engessamento anterior, onde o apresentador deveria estar vestido com roupas sociais e 

nem se pensava que as mulheres poderiam mostrar as pernas. Esta estratégia pode 

ajudar a manter a proximidade com o público feminino do JA que também usa este tipo 

de roupa e se identifica com a apresentadora. O figurino, portanto, colabora para um 

discurso popular e próximo dos telespectadores. 

 Um elemento novo que entra nesta fase é o iPad que a apresentadora carrega 

durante o programa. Ele é uma ferramenta utilizada para duas coisas: a primeira é 

substituir aquele calhau de folhas com o script do programa e a segunda é a conexão 
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com a internet e os seguidores do twitter do programa e da apresentadora. Ou seja, o 

iPad é um portal inverso ao do monitor LCD no Ponto de Janela do cenário, ele faz a 

conexão do mundo exterior com o lado de dentro do estúdio por meio daquela rede 

social. Apesar de ser pouco explorado no começo do Novo Formato, a apresentadora 

cita aqueles telespectadores que emitiram alguma opinião sobre o JA ou algum assunto 

que tenha despertado algum comentário do internauta. Reforça a sensação do 

instantâneo e o tom de autenticidade do discurso empregado no atual formato. 

 Como o programa passa a ser menos hardnews, embora não tenha deixado de 

noticiar o factual, a leitura das cabeças das notícias permitem a utilização de gestos mais 

soltos, informais e descontraídos da apresentadora. É o que acontece na maioria das 

matérias que ela chama para ir ao ar. Além de caminhar, ela movimenta os braços e 

utiliza expressões faciais para dar o tom espontâneo, transformando a leitura e uma 

conversa com o telespectador. Assim, as matérias começam a ficar mais atrativas aos 

olhos da audiência. Geralmente ela caminha em direção ao Ponto de Janela do estúdio e 

quando chama algum material que irá para o ar, todo e qualquer conteúdo começa a ser 

rodado na telona do cenário e a apresentadora sempre tem uma estratégia para chamar a 

notícia e virar para o monitor, convidando de forma mais sutil o telespectador a assistir 

o conteúdo que começará a circular no programa.  

 A combinação dos recursos visuais do estúdio, tecnológicos e da apresentação 

desenvolta da âncora, tornam o JA mais dinâmico, popular e informal. Entra no campo 

do infotenimento, já que os elementos visuais e tecnológicos fazem com que a leitura 

das cabeças seja feita de maneira descontraída e atraente. Quebra-se aquele tom de 

seriedade e formalidade, engessado no formato anterior. O programa utiliza todos estes 

elementos em prol de manter a audiência entretida em um conteúdo que parece 

representar algum aspecto novo a cada vez que é chamado pelo apresentador. 

 O programa exibido na quarta-feira, dia 24 de novembro de 2010, da primeira 

semana que o formato foi ao ar, a apresentadora, Michele Dias, apresenta a escalada 

caminhando, chama os destaques utilizando muito dos recursos visuais e, 

principalmente, dentro do estúdio ela tem ao seu lado, no Ponto de Entrevistas, duas 

mulheres praticando jump, um exercício físico realizado em academias de ginástica e 

aeróbica. A participação serviu apenas para ilustrar uma reportagem que a apresentadora 

iria chamar. Ela se aproxima das convidadas e, em tom informal e descontraído, com 

uma música de fundo, começa a chamar a primeira reportagem de uma série de 

reportagens sobre exercícios físicos em academias.  
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 A participação das convidadas, embora não tenham dado entrevistas, serve como 

mais um elemento visual e de entretenimento para o telespectador. A apresentadora, que 

também foi a jornalista que fez a reportagem que seria exibida, fala um pouco da sua 

participação na produção da matéria e que não tinha todo aquele pique (que as 

convidadas demonstravam ao vivo no estúdio) para ter feito jump durante a gravação da 

reportagem. Com isto, ela se aproxima da audiência, torna o discurso televisivo mais 

coloquial e simples, como uma conversa descontraída entre amigos. 

 Outra novidade do novo formato, que a edição do dia 19 de janeiro de 2011 

apresenta, é a participação do repórter Luís Eduardo Silva no estúdio. Ele é chamado 

para conversar com Juliana Motta, que apresenta o jornal neste dia, sobre futebol. O 

assunto é o Campeonato Gaúcho disputado pelo Internacional de Santa Maria. Silva 

representa um outro apresentador que bate um papo descontraído com a âncora, mas que 

chama a matéria que irá ao ar sobre a disputa do time local. Como foi o repórter que fez 

a matéria, ele comenta o que viu e sentiu enquanto trabalhava no estádio. Os dois ficam 

em volta do monitor, o Ponto de Janela, onde são exibidas imagens de um jogo do Inter-

SM. Após a exibição da reportagem, o repórter sai do estúdio. 

 Uma grande diferença deste novo jeito de apresentar o Jornal do Almoço, é que 

a apresentadora passa a chamar as notícias do estúdio de uma maneira tão natural, que 

parece estar conversando, ao invés de lendo. A âncora é instruída a ler o conteúdo antes 

de entrar no ar e chamar a partir do que leu e memorizou, deixando de lado o que o 

teleprompter está transmitindo. O aparelho não deixa de passar o conteúdo, porque a 

apresentadora pode se perder e, neste momento, utilizar o recurso. Esta estratégia torna 

o discurso dos apresentadores mais naturais, coloquiais e próximos dos telespectadores. 

Porém, torna evidente alguns vícios de linguagens, cacos de palavras entre uma frase e 

outra, como “né” e “aí” muito falados automaticamente por Michele Dias. 

 

 

 

 

3.3.3 Conteúdo telejornalístico: reportagem 

 

 Os conteúdos do programa passam a ser produzidos de maneiras diferentes. O 

primeiro JA no formato de revista eletrônica deixa as notícias hard news de lado e 

investe em reportagens de assuntos não factuais e relacionados ao entretenimento. O 
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segredo está na maneira como o repórter apresenta o assunto, ao tom que norteia a 

construção do discurso e aos elementos de infotenimento descritos por Gomes (2008) 

no referencial teórico deste trabalho. 

 A edição do dia 24 de novembro de 2010 é o exemplo de como o formato 

mudou como um todo, inclusive n conteúdo que passa a circular na emissora. Um 

elemento que chama a atenção logo na abertura do programa é a primeira notícia 

veiculada sobre a inauguração da nova ponte da RSC-287, que divide os municípios de 

Agudo e Restinga Seca, que foi levada por uma enchente no dia 5 de janeiro de 2010. A 

notícia tem impacto regional e é de extrema importância para todo estado, pois é a 

rodovia que liga a região central a Porto Alegre. Mas apesar deste contexto, para este 

trabalho, é importante destacar a origem da nota. Michele Dias relata que a governadora 

Yeda Crusius “divulgou em seu twitter”, naquela manhã, a data da inauguração. A 

apresentadora dá a notícia olhando para o ipad que tem nas mãos. Isso dá um tom 

dinâmico à notícia, apesar de poucos recursos visuais, reforça a sensação de 

imediatismo. Também trás à tona a ligação que o mundo externo faz com o interior do 

estúdio, do jornal, como se fosse um portão de entrada das notícias onde a própria 

apresentadora faz o filtro na hora.  

 Em seguida, a âncora chama uma reportagem sobre um protesto de moradores 

da divisa entre São Martinho da Serra e Santa Maria. A matéria é sobre um protesto, 

mas começa de maneira bem atrativa. Quebrando o formato comum de reportagens (off, 

sonora, passagem, sonora e off), o material exibido abre com cinco sonoras seguidas por 

off, sonora, off e sonora. Apesar de não ter a passagem de um repórter, até porque quem 

gravou os offs foi a Michele Dias, o conteúdo foi bem apresentado e ficou bastante 

atrativa a estratégia de deixar as pessoas falarem, como se estivessem conduzindo o 

conteúdo. 

 Em seguida, volta para o estúdio e, ainda no primeiro bloco, a âncora chama 

uma matéria sobre exercícios físicos. Este material ocupa a maior parte do tempo do 

bloco. É a principal reportagem do dia. O assunto em questão é o jump, praticado por 

pessoas que querem ficar em forma no verão e também manter a saúde em dia. 

Conteúdo que se encaixa perfeitamente naquilo que foi visto como jornalismo de 

infotenimento. A matéria tem um tom de descontração, cercado por alegria e muita 

energia positiva, já que alternativas à boa saúde sempre são bem vindas às pessoas. Os 

enquadramentos que o cinegrafista Cláudio Vaz utiliza na gravação do material são 

diferentes. Ele faz efeitos de movimento, como virar o equipamento de ponta cabeça e 
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fazer o giro inverso rápido, abrindo o ângulo da imagem, enquadrando todo o salão que 

pratica o jump.  

 O corpo da matéria também não segue um padrão, mas a estratégia que chama 

atenção para o campo do infotenimento, além dos enquadramentos, são o áudio e as 

imagens sem off. A repórter, que neste caso também é a Michele Dias, deixa mais 

tempo de imagem e áudio ambiente, no caso do exercício praticado, uma música 

bastante animada e estimulante. Apesar de não ser um assunto do dia, o material ficou 

bastante atrativo graças à maneira como foi produzido e editado. 

 O programa abre o segundo bloco falando do tempo em Santa Maria, que no dia 

24 de novembro estava chuvoso. Para isso, ela chama a repórter Ticiana Fontana, que 

está ao vivo para falar das condições meteorológicas da região e como a chuva podia 

beneficiar produtores de soja. A repórter ocupa metade do segundo bloco falando sobre 

o assunto, enquanto eram inseridas imagens do clima. 

 Após esta intervenção da repórter, o JA chama uma repórter sobre os 

preparativos das fãs do cantor sertanejo Luan Santana para o show que iria ocorrer em 

Santa Maria alguns dias depois. O tema da reportagem, por si só, já é no campo do 

entretenimento e da emoção. Então, a repórter Vanessa Felippe a conduziu 

naturalmente, bem conversada com as fãs e explorou o lado emocional do telespectador 

com uma fã em especial, portadora de necessidades especiais que mal sabia falar, mas 

sabia cantar as músicas do ídolo. 

 Após esta matéria, o programa exibe o resultado de um concurso que levaria 

cinco fãs ao camarim de Luan Santana no dia show. As cinco melhores frases 

venceriam a disputa. Elas foram exibidas para o telespectador com alguns recursos 

gráficos e, em seguida, o programa foi encerrado. 

 Os programas que se seguem nos meses de dezembro e janeiro, analisados nesta 

pesquisa, seguem na mesma linha, com a proposta do entretenimento inserida no 

jornalismo e o tom predominante é o da informalidade e de expectativa, pois a cada 

reportagem não se sabe mais que tipo de elementos e efeitos serão apresentados ao 

público. Apesar disto, o programa não deixa de exibir o conteúdo factual e de choque, 

como acidentes de trânsito, assassinatos, roubos, etc. A diferença está no tempo 

destinado ao hard news e como ele está inserido no espelho do programa. 

 A partir do novo formato o factual entra com menos tempo, são, em sua maioria, 

notas cobertas com imagens com duração que varia de 40 segundos a um minuto. 

Exceto quando o assunto envolver pessoas e for de extrema relevância social que o tema 
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gana mais destaque na edição do dia. Mesmo assim, estes conteúdos embarcam no tom 

principal deste novo formato, pois as notas cobertas têm vinhetas de abertura e uma 

trilha sonora ao fundo, característica que, diferentemente de muitos telejornais, não é 

sensacionalista e um arranjo dramático. Pelo contrário, a trilha remete a certa 

tranqüilidade e descontração, em alguns momentos destoando das imagens que são 

exibidas. 

 O que também fica evidente é a participação ao vivo dos repórteres, que todos os 

dias são chamados pelo estúdio. Eles geralmente trazem assuntos de última hora ou para 

ampliar determinadas reportagens exibidas no programa. Nestas participações, 

diferentemente do que era feito no formato antigo e no período antigo, o jornalista 

aparece menos, geralmente só o tempo de ser creditado, e já são inseridas imagens sobre 

o assunto que ele está falando. O que, mais uma vez, torna evidente a tentativa de 

manter a audiência ligada na emissora, com gravações que parecem novas e que 

remetem ao tema que é discutido naquele exato momento, ao vivo. É uma estratégia de 

entreter o telespectador, manifestando o jornalismo de infotenimento que o JA emprega 

ao seu novo estilo. 

 

3.3.4 Quadros 

 

Este formato também influencia os quadros que o programa apresenta. Eles 

deixam de ser denominados, como o Estúdio JÁ, e passam a ser inseridos no programa. 

Apenas vai ao ar, como se estivesse invadindo a televisão do telespectador, como se 

fosse um elemento surpresa ou ele é anunciado pela apresentadora do programa. 

Como não existem denominações, por meio desta análise, foi possível perceber 

novas inserções, como por exemplo, as notícias factuais que entram como notas 

cobertas. Elas têm vinhetas, trilhas sonoras e gráficos diferentes das demais reportagens 

do programa. Apesar de não ter um nome, estes elementos caracterizam esta circulação 

como um quadro, por se diferenciar do resto, estando fora do eixo principal. 

As agendas culturais e de eventos se fixam no espelho do programa. Elas passam 

a ir ao ar toda a quarta-feira, mesmo que anuncie um evento da próxima semana. O que 

vale, neste novo formato, são as imagens dos espetáculos, shows, competições, etc. É 

entreter o público, utilizando o evento como gancho para trazer à tona temas que não 

entrariam na grade de um jornal, mas caem muito bem como tiras de uma revista, esta 

no caso, eletrônica. 
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O conteúdo destas agendas passa a valorizar a imagem e o som ambiente. No 

começo deste novo formato a âncora narrava, em cima do áudio original, a 

programação. Depois, essa gravação deixa de existir e somente as informações 

principais entram como uma legenda embaixo da tela, mais uma valorizando o aspecto 

visual, daquilo que Gomes e Dejavite caracterizam como infotenimento. Além disto, o 

fato de entrar na tela como elemento surpresa, geralmente no retorno do intervalo 

comercial e por ter uma vinheta de abertura, a torna mais um quadro do programa. 

O que parece fazer o sentido inverso é o quadro onde músicos e artistas se 

apresentavam no JA. Como se tornou cada vez mais comum a presença de artistas e 

bandas no jornal e o espaço do cenário, o Ponto de Entrevistas, passa a ser usado 

diariamente, o que não ocorria no formato antigo e muito menos no período de 

transição, a impressão é de que estas participações já fazem parte do espelho diário do 

programa. 

Outro fenômeno, que neste período não pode ser considerado um quadro 

específico, mas que quebra a seqüência do programa são as participações dos 

telespectadores pela internet. É quando a apresentadora dá uma olhada no ipad os 

comentários e opiniões dos telespectadores e transmite ao vivo. Seria um micro-quadro, 

assim como, se propõe a ser os comentários relâmpagos do twitter, a ferramenta de 

interação que ela tem nas mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O percurso realizado nesta pesquisa, desde a escolha do tema até às análises, me 

fez refletir sobre campos que ainda não havia ouvido falar no telejornalismo: o tom e o 

infotenimento. E como estes dois elementos norteiam um programa de televisão e o 
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tornam mais ou menos atrativo. Como visto na pesquisa do referencial teórico deste 

trabalho, o telejornalismo brasileiro atravessa um período de mudanças. A tecnologia 

avançada influencia diretamente na produção de conteúdo televisivo. Também como 

apontado no primeiro capítulo, o mercado exige das emissoras mudança constante em 

sua forma de levar informação ao público. Para compreender que mudanças tornam os 

programas mais atraentes, em que a sociedade cada vez mais se torna participante e 

produtora do produto telejornalístico, foi importante saber o que um programa, como o 

Jornal do Almoço de Santa Maria, precisou mudar para manter audiência e renovar seu 

discurso em uma região em que está presente há três décadas. Antes de apresentar as 

conclusões sobre o objeto de estudo, é importante destacar em que os estudos teórico e 

metodológico contribuíram para o autor. 

 Por meio de leituras e estudos, foi possível perceber a importância que um 

formato tem para o programa como um todo. Como o tom empregado no discurso 

visual, de áudio e da linguagem é importante para estabelecer o ritmo de um telejornal 

ou revista eletrônica. Formatos que permearam esta pesquisa que mostra a 

transformação do JA local. 

 As conclusões que venho a apresentar sobre este trabalho, de fundamental 

importância para meu crescimento profissional, só puderam ficar claras graças ao 

corpus utilizado nesta pesquisa e o método de Análise do Conteúdo aplicado no objeto 

de estudo. Para que os objetivos fossem alcançados foi necessário um estudo teórico 

metodológico para organizar as idéias novas que foram surgindo ao longo do processo. 

A seleção dos telejornais, das 25 edições, que seriam analisados, das divisões de 

capítulos, que melhor se aplicariam ao tipo de estudo, e cada escolha que se fizeram 

necessária ao longo do estudo, reforçaram o aprendizado sobre a proposta da 

monografia. Mais do que isto, foram abertas novas perspectivas de ângulos diferentes 

que ainda poderiam, e podem, ser explorados deste mesmo objeto. Quem sabe no 

futuro. 

 O infotenimento, embora tenha surgido na década de 1980 e popularizado aos 

pesquisadores em comunicação na década de 1990, se tornou conhecido para mim em 

2010, quando começamos a pensar em um tema. Categoria esta que está presente em 

quase todos programas das emissoras brasileiras. Dejavite deixa claro que as pessoas 

tendem a consumir entretenimento cada vez mais. Informação valiosa para quem 

pretende seguir no mercado de trabalho e já desenvolveu uma visão do assunto que 

permeia as redações de telejornalismo e que é tendência para ser explorado ainda mais 
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no futuro. O inexplorado é um campo que pertence aos aventureiros e não têm medo de 

arriscar e experimentar o novo. Campo este que me motiva a seguir o estudo nesta área 

e a pensar novas possibilidades. Sair do comum, assim como buscam, a cada dia, fazer 

as direções dos programas da televisão brasileira. Assim como esperam as audiências 

deste meio de comunicação. 

 Os tons analisados e reconhecidos no objeto deste estudo, também ampliaram 

meus horizontes e, a todo o momento, tocaram a esfera da criatividade. Durante a 

pesquisa do referencial teórico e também em diversos momentos das análises, idéias 

para a elaboração de projetos foram surgindo. Tornou-se impossível assistir televisão 

sem analisar o tom de outros programas informativos e ter um pensamento crítico. Fica 

claro o quanto este elemento é fundamental na construção do enunciado e do discurso 

televisivo. 

 Quanto ao processo de transição do formato do Jornal do Almoço da RBS TV de 

Santa Maria, as análises, somadas ao conhecimento repassado pelos teóricos, me 

fizeram perceber que o programa mantinha fortes características de um telejornal, 

naquele período que denominamos de Formato Antigo. A postura séria e formal, os 

elementos visuais do estúdio e a maneira como a reportagens eram levadas ao ar só 

remetiam a um programa mecânico, engessado e previsível.  

 Ao longo da transformação esta sensação foi mudando. No Formato de 

Transição, o programa se tornou mais semelhante ao um telejornal hard news, onde o 

importante era circular as notícias e sair de dentro do estúdio. Me pareceu uma 

estratégia para fugir de um cenário improvisado na redação do Grupo RBS em Santa 

Maria. Apesar disto, o novo cenário se tornou atrativa porque era diferente aos olhos de 

um telespectador habituado com as cores e fórmula do formato anterior. Este período 

gerou uma expectativa do que estava por vir, de qual era a novidade. Acredito que, 

embora tenha limitado o programa em diversos aspectos, esta improvisação foi positiva 

para preparar a audiência para o novo. 

 O Novo Formato se mostrou completamente diferente dos dois anteriores. O tom 

principal do programa era o oposto do visto até então. O entretenimento passou a andar 

lado a lado com a informação. Estúdio e reportagens passaram a receber um reforço de 

efeitos visuais e de áudio, trabalhando o inconsciente das pessoas. Aspecto reforçado 

pela maneira como os apresentadores passaram a enunciar o produto televisivo. 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 
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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. 

 Analisar estes três períodos me fez ter a noção, que até então não tinha, o quanto 

os tons são fundamentais para a elaboração de um programa, reportagem ou, até mesmo, 

de uma única frase. Estas escolhas fazem dos repórteres os principais personagens e 

construtores do produto televisivo, pois eles são os responsáveis pela construção do 

conteúdo, pela escolha das imagens e das entrevistas. 

 Este estudo também abriu minhas idéias para esse embaralhamento de 

entretenimento e informação. Pensava que a informação sempre deveria ser única e que 

o entretenimento só atrapalharia o conteúdo. Mas ao ver estes três formatos diferentes, 

percebo que a união destes dois elementos pode ser boa se feita com responsabilidade e 

equilíbrio. Mais do que isso, percebi que somos nós, os repórteres, os capazes de fazer 

este equilíbrio por meio do tom que vamos dar à notícia. 

 Este trabalho deixa claro a grande responsabilidade que o jornalista carrega 

consigo. A importância de se comunicar bem e se fazer entender através das escolhas do 

público, em um veículo de comunicação popular. Pois se há uma tendência para tons 

informais e ao infotenimento, há a aprovação da sociedade. E se a principal 

característica do jornalista é se fazer entender e passar informações com clareza, ele 

estará apto para praticar o infotenimento com jornalismo responsável. E aí está a prática 

que faz dos repórteres bons profissionais. 

 A pesquisa também desperta o desejo de estudar mais e, quem sabe, ingressar no 

campo da pesquisa. Pois foi por meio do estudo que percebi o quanto a teoria abre os 

horizontes e acabam auxiliando o profissional na prática do dia a dia. Facilita a 

compreensão das escolhas que fazemos na hora de escrever uma reportagem e 

selecionar as melhores imagens para atingir o alvo da informação, o telespectador. 
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