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Resumo 
 
Esta pesquisa tem como objeto empírico o programa 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 sua evolução o JA tem passado por transformações de formato e de 
conteúdo, de telejornal tradicional para revista eletrônica. Este estudo vai analisar a 
utilização de ferramentas interativas para a comunicação do jornal com seus 
telespectadores. Diante desse cenário de mudanças, avaliaremos como estas ferramentas 
– que vão desde o telefone até as plataformas online de circulação de conteudo, além 
das redes sociais – contribuem para o estabelecimento de um contrato de leitura. As 
novas tecnologias tornaram-se fatores importantes para leitura e interatividade, 
transformando as condições no processo de produção e apresentação da notícia, sendo 
atrativos e ferramentas necessárias na briga pela conquista da audiência. Assim, os 
modos de endereçamento constituem a metodologia de análise que mais satisfaz a 
pesquisa. Esta pesquisa toma como objeto empírico o período de seis meses de 
veiculação. Por critérios de amostragem (um programa por semana), este período de 
coleta vai de maio a outubro de 2011, totalizando 25 edições. Entre os objetivos 
específicos estão mapear o direcionamento do uso de cada tecnologia em critérios de 
endereçamento, identificando através de observação não participante, questionário e 
análise semiótica das edições uso destas tecnologias em suas possibilidades de 
interação. Na pesquisa serão utilizados conceitos de autores como Adair Peruzzolo, 
Antônio Fausto Neto, Erving Goffman, Itania Maria Mota Gomes, David Mortensen, 
Olga Curado, Heródoto Barbeiro e Marshall McLuhan.  
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