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RESUMO 

 

Estudam-se os processos de enunciação sob os quais se constroem os telejornais (o Jornal 

Nacional, da Rede Globo; o Jornal da Record, da Rede Record;  o RedeTV News, da Rede 

TV, o Jornal da Band, da Rede Bandeirantes e o SBT Brasil, do SBT) e seus respectivos 

modos de apresentação da realidade. Parte-se da ideia de que os telejornais oferecem os 

mesmos produtos ou as mesmas notícias, no entanto procuram fazê-lo com modos distintos, 

buscando criar, por exemplo, um vínculo de confiança e credibilidade, com seus receptores.  

Partindo dessa hipótese, examinar-se-á como os cinco telejornais acima citados desenvolvem 

estratégias que visam não só a falar da atualidade, como todos os meios informativos fazem, 

mas a dizer isso de um modo tal que crie pactos de fidelização, de confiança, de credibilidade. 

Procura-se, assim, mostrar que esses conceitos de credibilidade e confiança deixam de ser 

apenas noções abstratas para adquirir uma expressão própria, na forma das próprias 

linguagens.  

 

Palavras chave: telejornal, credibilidade, confiança, vínculo, contrato de leitura, enunciação 

 

 

ABSTRACT:  

 

We study the process of utterance in which the construction of the news shows (Jornal 

Nacional, da Rede Globo, Jornal da Record, Rede Record, the RedeTV News Network TV, 

the Journal of the Band, the SBT and Rede Bandeirantes Brazil, SBT) and their modes of 

presentation of reality. The central idea that news programs offer the same products or the 

same news, but try doing it with different ways seeking to create, for example, a bond of trust 

and credibility with their receptors. This hypothesis, to examine will be how the five 

newscasts above develop strategies that aim not only to speak today, as all means are 

informative, but to say it in such a way that creates loyalty pacts, reliable, credibility. The aim 

is thus to show that these concepts of credibility and trust are not merely abstract notions to 

get a proper expression in the form of their own languages.  

 

Key words: news, credibility, link, reading contract, enunciation 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Diariamente milhares de televisores estão sintonizados nos mais diversos canais de TV 

aberta. Mais especificamente em vários telejornais, que figuram em distintos horários. Neste 

trabalho, trataremos dos TJ‟s do horário nobre da TV brasileira.  

 Como um dispositivo telejornalístico consegue construir a credibilidade, a ponto de 

despertar interesse em milhares de espectadores Brasil a fora? Quais são os reais fatores que 

levam à edificação de tal conceito? Como um telejornal consegue ser crível? Quais são os 

indícios que levam um telespectador a respeitar um determinado programa e deixar outro? O 

que é a credibilidade e a quais elementos ela está ligada?  

 As perguntas norteadoras são muitas. As curiosidades e indagações, praticamente 

infindáveis. E para sanar uma parcela dessas inquietações selecionamos um subgrupo de 

telejornais. Eles passarão por uma análise rigorosa para que possamos extrair respostas ao 

título do presente estudo; Construindo Credibilidades: Telejornais e modos de enunciar 

realidades – estudo de estratégias enunciativas dos TJ‟s do horário nobre-.  

 Para que o objetivo do trabalho seja alcançado, traçamos um caminho. Visitaremos 

diversos autores, teorias, conceitos que nos darão significações e nos ajudarão a construir 

saberes sobre o tema em foco. Para que a tarefa seja realizada com êxito, escolhemos dividir a 

pesquisa em capítulos, cada qual com a sua importância e cumplicidade com o todo.  

 Os itens percorridos têm o objetivo de alargar as acepções referentes à credibilidade, à 

confiança e à crença. Palavras simples e com significações que transpõem, muitas vezes, as 

fronteiras do saber comum.  

 Para entendermos como a credibilidade e a crença se aliam aos telejornais, vamos 

estudar os conceitos sobre o tema em foco. Dessa forma, partiremos de uma breve revisão de 

estudos sobre o telejornalismo no Brasil.  

 A intenção de visitar diversos trabalhos que trataram do jornalismo de televisão é 

perceber como é que diferentes autores fazem referência ao mesmo tema. Quais serão os 

aspectos mais inquietantes do ponto de vista da pesquisa? Neste momento do trabalho, vamos 
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expor uma amostra do que foi mais estudado nos últimos anos. O breve mapeamento vai 

abordar questões que remetem à história do telejornalismo, aos seus modos de dizer, ao 

percurso gerativo da informação, à participação dos repórteres e sua evolução representativa 

dentro dos quadros dos telejornais, a audiência e outros focos diversos, que tratam de 

construir uma noção ampla sobre telejornalismo. 

 As conceituações presentes neste capítulo vão apresentar uma riqueza de detalhes, de 

visões divergentes e de contrastes em relação ao entendimento de jornalismo de TV.   

 No item que segue vamos abordar significações muito pertinentes à proposta deste 

estudo, ou seja, trataremos de confiança x televisão e de credibilidade x telejornalismo. Em tal 

fase, pretendemos retirar o que de mais interessante e de mais profundo foi tratado por autores 

de épocas distintas. De tal forma, nosso objetivo é perceber as relações que os indivíduos 

estabelecem com os TJ‟S e vice-versa.  

 A discussão vai adentrar esferas como construção de confiança e credibilidade em 

relação aos telejornais; relações de vínculo; imbricamentos entre a emoção, o inconsciente e o 

crédito que se dá a diferentes sistemas; a imagem como dispositivo estratégico para conquista 

de confiança. Nesse momento do presente trabalho serão, ainda, elencados vários fatores que 

contribuem diretamente para a construção da credibilidade. Dentre eles estarão destacados: a 

compatibilidade do discurso do TJ com o anseio do telespectador, os critérios de 

noticiabilidade – a novidade, o interesse público, a importância, a factualidade; - a 

identificação com a personalidade de quem fala, a empatia, o carisma; o enredo, ou seja, o 

aparato tecnológico, entre outros.  

 Ainda com o objetivo de esgotar as hipóteses que regem a construção da credibilidade, 

iremos nos debruçar sobre uma linha de estudos que pensa a enunciação como uma via para a 

edificação da crença em relação aos telejornais.  

 A enunciação e os “contratos de leituras” serão tidos como peças fundamentais para a 

montagem do presente trabalho de pesquisa. A compreensão dos mecanismos pelos quais os 

telejornais buscam construir a credibilidade passa por esses dois conceitos. Ambos estão 

assentados numa ideia de cumplicidade, mutualidade, cooperação, relação entre dois ou mais. 

Alguns autores referem “lacunas” deixadas pelos emissores, crendo que essas seriam 

completadas pelo seus interlocutores. Ainda nessa linha, outros pesquisadores escrevem que o 
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telespectador pode tirar da mensagem aquilo que ele quer, ou seja, ele pressupõe, implícita no 

que é dito.  

 A enunciação, como será visto adiante, não se resume apenas ao ato cooperativo de 

suprir lacunas deixadas pelo texto/mensagem. Ela está para o dizer e os seus modos de fazê-

lo, o que compreende uma enormidade de faces, a exemplo das imagens, da gesticulação, do 

discurso, etc.  

 Antes de analisarmos cada telejornal, vamos traçar um perfil identitário das emissoras 

de que eles fazem parte. Estarão contempladas a Rede Bandeirantes, o SBT, a Rede Record, a 

Rede Globo e a Rede TV!.  

Depois disso, faremos a leitura de cada telejornal. Nessa fase estarão contemplados 

quesitos como a tematização, a estrutura física, a estrutura das apresentações, as estratégias de 

interação e os aspectos comparativos entre os cincos TJ‟s em foco.  

Este trabalho tem como propósito apresentar as estratégias usadas para a construção da 

credibilidade, em telejornais pertencentes a um mesmo horário e com perfis diferentes, que 

são regidos de acordo com a emissora a que pertencem. 

A dedicação de horas de trabalho, durante meses a fio, para a construção das páginas 

que seguem se deu em função da pertinência da presente pesquisa. No referencial 

bibliográfico que fizemos, não encontramos nenhum estudo que referenciasse a credibilidade 

e a confiança relacionadas ao telejornalismo. Para isso e por isso, resolvemos apresentar tal 

pesquisa, com a proposta de que seja inédita em seus modos de dizer e desmascarar o tema.   

Para escrever as próximas linhas partimos da convicção de que o vínculo é condição 

importante para os telejornais. Eles usam isso para a edificação de suas características e para 

se fazerem reconhecer como sujeitos institucionais, agindo feito parceiros para a travessia da 

realidade.  

As hipóteses, as conclusões e, talvez, as respostas para muitas perguntas estarão 

presentes nas linhas discursivas desta pesquisa.  

 

 



13 

 

2. REVISÃO DE ESTUDOS SOBRE O TELEJORNALISMO NO BRASIL  

 

O propósito deste capítulo é visitar alguns trabalhos que já versaram sobre o 

telejornalismo no Brasil. Mapear-se-ão alguns estudos que, sob diferentes ângulos, 

pesquisaram o telejornal. O capítulo não visa a discutir características, formatos e outros 

conceitos desse gênero. Sua finalidade, nesta revisão de literatura, é destacar os modos através 

dos quais alguns autores estudaram esse objeto.  

Os estudos acerca do telejornalismo já foram mais recentemente pré-mapeados por 

alguns autores. Elias Machado, em Vizeu (2005), diz que no Brasil há uma espécie de 

categorização na qual figuram como principais áreas de pesquisa sobre o telejornal: a) 

manuais técnicos; b) estudos de recepção; c) estudos históricos; d)estudos dos formatos. 

(VIZEU, 2005, p.7). 

 Independentemente de qual seja o problema da pesquisa e/ou a sua linha de 

desenvolvimento, parte-se do pressuposto de que qualquer autor que estuda este gênero se 

norteia por um conceito-chave que defina telejornalismo.  

Duarte (2006) participa o seu entendimento acerca dessa prática, dizendo:   

Os telejornais são um tipo especial de noticiário: sua substância de conteúdo são 

informações sobre acontecimentos políticos, sociais, culturais e administrativos, 

cujo âmbito pode ser local, nacional e internacional, selecionados como relevantes 

para a compreensão do cotidiano (DUARTE, 2006, p.108). 

  

 Nessa designação se clarifica a significação de telejornal como um gênero jornalístico 

criado para informar diferentes públicos sobre diferentes áreas do conhecimento.  Todavia, tal 

conceituação apresentada acima é uma, dentre as várias, que tentam definir o jornalismo de 

televisão. Reportando-se à nossa visita aos autores que trabalham/trabalharam a conceituação 

do telejornalismo traz-se para a narrativa Fausto Neto (1996). Ele define o telejornalismo 

como uma estrutura televisiva constituída de matérias heterogêneas as quais, via operações 

enunciativas, se dirigem aos destinatários através de um determinado espaço-temporalidade. 

Na tentativa de desmembrar as significações, o autor vai adiante, dizendo:  

 

Os telejornais são espécies de enquadramentos articulados por jogos e manobras que 

se oferecem como regras de regular imaginária e simbolicamente pela formalização 

de discursos noções complexas como, por exemplo, de sujeito, reduzindo-o a um 
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determinado modelo de protocolo da comunicação(...) Mas os telejornais são 

estruturas complexas, diferenciadas e heterogêneas, porque sendo sua matéria prima 

a linguagem, serão sempre ordenadas e co-determinadas por interdiscursos e 

dialogias, enfim, atravessadas por complexidades onde também os sujeitos se 

constituem diversos e heterogeneamente (FAUSTO NETO, 1996, p. 20).   

 

 As definições para telejornalismo são muitas e visitam as mais diversas ênfases acerca 

dessa prática de noticiar. Porém, em todas as significações, é provável que um mesmo 

sentido/entendimento permeie as mais variadas conceituações. Heterogeneidade, essa é uma 

propriedade singular do telejornalismo.  Em seus modos de fazer, dizer e/ou representar 

distintas realidades, a mistura é uma das marcas do gênero em foco.  

 E, à medida que o telejornalismo vai se fazendo, dentro da lógica da pluralidade, da 

heterogeneidade, vai também deixando suas marcas/seus registros. A instituição do 

telejornalismo na rotina dos brasileiros deu início a novas práticas, dentre elas a da espera 

pela „voz‟ do telejornal.  

Ao construir uma idéia de acontecimento unívoco e cada vez mais demarcado pela 

idéia de atualização permanente, o telejornalismo instaurava uma nova 

temporalidade que emergia na cena cotidiana. O telespectador passa a partir daí a 

esperar, todos os dias à mesma hora, as imagens do que acontecia no Brasil e no 

mundo (BARBOSA, 2005, p.211).  

 Nessa época em que o telejornalismo começava a se firmar como prática, visto pelas 

famílias do Brasil, os repórteres não tinham lugar assegurado. Squirra (2004) diz que o 

repórter não tinha outra função além de segurar o microfone e fazer perguntas que nunca iam 

ao ar. Todavia, com o passar do tempo, essa situação foi mudando e, assim, dando outros ares 

aos modos de fazer notícia/trabalhar com reportagem.  

Hoje, a situação é bem diferente, e são raras as ocasiões sem a participação „viva‟ do 

repórter na matéria. Inclusive se tornou frequente a presença de repórteres setoristas 

dentro do telejornalismo. Esse tem sido um caminho seguido pelas emissoras, já que 

o público passou a identificá-los com certos tipos de matérias e eles se tornaram 

confiáveis para tratar de assunto específico (SQUIRRA, 2004, p. 80). 

 O papel do jornalista foi se alterando, ficando mais representativo. Já a dinâmica do 

processo telejornalístico permaneceu seguindo a lógica da efemeridade, da superficialidade e 

da encenação imagética. Essa tríade é muitas vezes questionada, mas mantém a idéia/ a 

característica dos noticiários de TV. Barbeiro e Lima, citados por Ferreira (2007), consideram 

que o texto do telejornal segue a lógica de funcionamento ditada pelos elementos acima. 

“Tem uma estrutura de movimento, instantaneidade, testemunhalidade, indivisibilidade de 

imagem e som, sintetização e objetividade”. (FERREIRA, 2007, p. 44).  
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 Os elementos caracterizadores do noticiário de TV seguem uma conexão pré-

estruturada. Há a racionalização da notícia, do ritmo e dos modos de fazer.  

Como texto que se organiza no tempo, o noticiário televisivo é analisado levando em 

conta a hierarquização das informações a lógica de encadeamento da mensagem de 

cada matéria ou reportagem veiculada (COUTINHO, 2006, p.100)  

 Partilhando de pensamento semelhante, no que tange à estruturação racionalizada do 

telejornal, encontra-se Wolf (1994) que diz:  

É ainda dentro do quadro do formato que acontece a adição de sentido ligado à 

aproximação de duas notícias entre si, aos critérios de acerto do ritmo interno do 

noticiário, às interferências que se podem tirar da ordem em que estão dispostas as 

próprias notícias. Em outras palavras, a produção da atividade informativa é 

racionalizada. (WOLF 1994 apud VIZEU 2006, p. 26) 

 

 E nessa perspectiva em que o autor citado estuda os telejornais como produtos 

midiáticos estratégicos, encontram-se autores que firmam a hipótese de que o TJ vive a 

“tirania do visível”. Nessa linha está Jost (2006). Para ele, a televisão e, logo, os telejornais, 

são restritos, em se tratando de imagem. O autor afirma que só o que é passível de ser 

mostrado pode ir para a televisão e figurar no telejornal.  

 Contrariamente à ontologia platônica que não confere realidade ao sensível e à 

idéia, a televisão hoje considera que o mundo da aparência e do sensível é portador 

da verdade última e descarta todo o princípio explicativo inteligível que não seja 

imediatamente visualizável (JOST, 2006, p. 294).  

 

 Dessa forma, o autor sustenta que a imagem, tida por outros pesquisadores como um 

triunfo do meio telejornalístico, acaba por „derrubar‟ algumas pautas. Tudo porque, sem 

imagens relevantes, uma matéria não se sustenta.  

 Seguindo a tendência de conferir crédito ao imagético, estão as autoras Bistane e 

Bacellar (2005). “Uma imagem é capaz de garantir a veiculação de um assunto que talvez 

nem fosse ao ar se o cinegrafista não tivesse a sorte de captar o flagrante”. (BISTANE; 

BACELLAR, 2005, p.41). Para elas, as imagens dão credibilidade e força às notícias, 

sobretudo às denúncias.  

 Força e credibilidade. Essas palavras são utilizadas, também, por pesquisadores que 

tratam do „poder‟ de representação que o repórter ao vivo tem, quando inserido no telejornal. 

A imagem, a cena que mostra o jornalista direto do local onde os fatos acontecem, a sua auto-



16 

 

testemunhalidade, a factualidade da transmissão, todos esses são valores muito pertinentes ao 

telejornalismo. São instâncias que acabam por fazer a diferença no que tange à 

representatividade do produto midiático, que chegam perto do ideal jornalístico de se 

aproximar o máximo possível do tempo do acontecimento. Jost (2006) define qual o intento 

que se tem com tudo isso: “reduzir ao máximo a distância entre o momento em que o fato se 

produz e aquele em que ele é divulgado no espaço público”  

Na base da edificação da crença televisual se encontra o direto. A mídia televisual 

tinha apenas nascido e já se podia ver nele uma promessa de autenticidade, uma 

promessa de contemplar a verdade nua. Representando quase 40% das transmissões 

em 1960, o direto estendeu seu império bem além da simples informação, colorindo 

todos os gêneros fictivos ou lúdicos, com uma verdade suplementar quer se tratasse 

dos primeiros dramas ou do recente Star Academy. Qualquer aproximação da 

realidade televisual deve, portanto, começar por ele (JOST, 2006, p. 285). 

 

 A proximidade do real é um intento do telejornalismo, como se percebe nas 

afirmações de estudiosos referenciados anteriormente.  E, seguindo essa lógica de pesquisa, 

encontram-se autores que referem as novas tecnologias e as informações audiovisuais como 

sendo os métodos mais eficazes no intento de gerar a proximidade com o mundo real, os quais 

permitem/permitiriam novas formas de interação. Para Sergio Mattos, citado por Brasil 

Gonçalves (2005), a partir da década de oitenta começam a surgir estudos da evolução dos 

meios de comunicação. Tais estudos passam a considerar os efeitos da globalização. Dessa 

forma, estamos/estaríamos vivendo agora a fase da convergência e da Qualidade Digital (que 

começou no ano 2000). “A tecnologia aponta para uma interatividade cada vez maior dos 

veículos de comunicação com a Internet e outras tecnologias da informação” (MATTOS, 

2005, p.33).  

 

 Brasil Gonçalves (2005) faz parte de uma linha de pesquisa que trata da revolução das 

imagens, como uma nova proposta para o telejornalismo na Era Digital. Todavia, o autor 

considera o passado do telejornalismo como um marco que auxilia na construção do caráter 

de autoridade que tal peça midiática adquiriu com o passar dos anos. “Apesar da trajetória 

histórica repleta de controvérsias e de crises tanto de conteúdo quanto de audiência, estudos 

recentes demonstram o grande interesse do público pelos telejornais”(BRASIL 

GONÇALVES, 2005, p. 50).  
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Para o autor, as imagens dos telejornais e os acervos do telejornalismo passam a ter, 

cada vez mais, papel de importância.  

O meio televisivo e, principalmente, o meio telejornalístico, passam a selecionar 

aquelas porções da realidade que melhor respondem às exigências do meio e criam 

um espaço na forma de „realidade alternativa‟. Impõem um tratamento 

indiferenciado entre o entretenimento e a realidade, entre a programação voltada 

simplesmente para o lazer (BRASIL GONÇALVES, 2005, p.51).  

 

 Há nessa referência do autor sinais de uma transformação que vem se delineando, 

quanto aos modos de fazer telejornalismo. Brasil Gonçalves (2005) evidencia em estudos que 

o meio do noticiário de TV está caminhando/convergindo por uma via que mistura 

entretenimento com realidade. Isso tudo seria para atender aos anseios de um público/receptor 

que vem passando por um processo de modernização e, logo, por um processo de seleção, ou 

seja, está mais criterioso. Dessa forma, os medias do telejornalismo passam por um processo 

de (re) modelação. Gomes, apud Duarte e Castro (2007), diz que o contexto comunicativo é 

um dos operadores de análise do modo de endereçamento, o que significa dizer que:  

 

Quem quer que produza uma notícia deverá ter em conta não apenas uma orientação 

em relação ao acontecimento, mas também uma orientação em relação ao receptor. 

A orientação de um programa para o seu receptor e de um modo de dizer específico; 

da relação de interdependência entre emissores e receptores na construção do sentido 

de um produto televisivo e do seu estilo (GOMES, 2007, p. 75,76). 

  

 Preocupados com a recepção, encontram-se, nesse mapeamento, linhas/segmentos de 

pesquisa que, como já disse Elias Machado, em Vizeu (2005), estão preocupados em tratar do 

público/telespectador, ou seja, preocupam-se com os destinatários da mensagem do telejornal. 

Isso acontece, também, porque seriam/são eles os niveladores de audiência. Todavia, para se 

conquistar êxito nessa instância do processo telejornalístico é preciso que se trabalhe no 

percurso gerativo de sentido. Preocupada com essa temática está Martins, apud Duarte e 

Castro (2006). Para a construção da mensagem, devem estar ensejados aspectos primários e 

secundários, os quais são definidos pela pesquisadora. Tais elementos seriam os constituintes 

do que ela entende por „geradores de sentido‟.  

 

Um deles é formado pelo conjunto de aspectos primários, responsáveis pela 

constituição básica dos textos-mensagem (...) Eles configuram-se no roteiro, 

passando pelo figurino, maquiagem, cenário, modos de interpretação ou 

apresentação, direção, enquadramento, iluminação e outros. No segundo grupo (...) 

estão os elementos responsáveis pelo tratamento e constituição final da imagem (...) 
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como edição, cortes, montagem, planos, ângulos, movimento de câmara, 

sonorização (MARTINS, 2006: p. 126)  

  

A preocupação que Martins, apud Duarte e Castro (2006), tem em estudar aspectos 

que estão inseridos no íntimo da mensagem se justifica, pois existem diversas áreas do 

conhecimento dispostas a entender como o telejornalismo trabalha as suas formas de 

enunciar/de dizer suas „verdades‟. A maneira como cada telejornal faz isso é singular. Os 

modos de fazer não estão escritos como uma receita de bolo. O que há é um regramento, tipos 

de manuais, de estratégias. Todavia, eles são „apimentados‟, „temperados‟ à moda de cada 

emissora e de cada proposta de TJ. E, hipoteticamente, é aqui que reside um dos critérios para 

construção da diferença.  

 

Nos telejornais, como em outros programas de televisão, vive-se um embate em busca 

de maior receptividade/aprovação dos espectadores. Essa aceitação se reflete, diretamente, em 

números de audiência. É necessário ter claro que os produtos telejornalísticos carregam em si 

a essência da informação, todavia não deixam de estar  inseridos em um contexto comercial. 

Daí a ênfase de estudos sobre a lógica mercantilista.  

Os espectadores devem gostar do noticiário, do contrário não vão assisti-lo, e é 

preciso que o assistam para que possam ser vendidos aos patrocinadores. Assim, a 

televisão fabrica sua audiência, assim como fabrica os noticiários. Através das 

características prazenteiras do aparelho de base, através dos procedimentos 

ficcionais, através de apresentadores atraentes como subtexto erótico das notícias, a 

televisão se fabrica como objeto bom (VIZEU, 2005: p.69)  

 Na citação anterior, Vizeu (2005) declara que a audiência está intimamente ligada aos 

modos de ser do noticiário. E dentro dessa hipótese de telejornalismo como produto de 

consumo, Bauman (2001), citado por Duarte e Castro (2006), fala de um “supermercado de 

identidades” em que se pode selecionar ou representar durante um período determinado.  

Essa liberdade de consumir revela identidades fluidas, voláteis, instáveis e, portanto, 

próprias do mundo do consumo e , também, do mundo do espetáculo (...) Os meios 

de comunicação de massa têm papel fundamental nesse processo, devido ao grande 

poder que exercem sobre o imaginário popular, coletivo e 

individual(BAUMAN,2006, p 54)  
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As maneiras como são conduzidas/construídas e processadas as informações vão além 

da intenção de comunicar. O objetivo visa a uma troca, de tal forma que a audiência
1
 esteja 

assegurada. Na citação de Paternostro, é explicitada a importância dessa permuta entre 

enunciador e receptor. Tal troca reflete resultados, exitosos ou não, nos números de 

televisores sintonizados no horário de transmissão do telejornal. 

Se o telespectador se desligar, não há desculpas: o erro foi nosso. Quanto mais as 

palavras (ou o texto como um todo) forem `familiares' ao telespectador, maior será o 

grau de comunicação. As palavras e as estruturas das frases devem estar o mais 

próximo possível de uma conversa. Devemos usar palavras simples e fortes, 

elegantes e bonitas, apropriadas ao significado e à da história que queremos contar 

(PATERNOSTRO, 1999, p.78) 

 Parte-se da premissa de que o telejornal seleciona itens em detrimento de outros para 

assegurar a qualidade da narrativa, tanto do ponto de vista social/jornalístico quanto do 

aspecto de produto mercantil; confirma-se a hipótese relatada em estudos que afirmam a 

existência de um filtro, que segrega informações. “Os jornalistas refratam a realidade ao 

cobrir os acontecimentos. Ou seja, eles têm „óculos‟ especiais a partir dos quais veem certas 

coisas e não outras: „eles operam uma seleção e uma construção do que é selecionado” 

(BOURDIEU, 2008, p13)   

 Essa peneira realizada pelo profissional do jornalismo acaba por delinear o perfil do 

telejornal no qual está inserido. Os critérios utilizados por um indivíduo, quando esse está na 

„externa‟ processando/coletando informações, estão de acordo com os valores adotados pelas 

emissoras de televisão e também vão ao encontro da experiência/vivência do repórter.  

 Na realidade cotidiana de garimpar os fatos, a filtragem se dá como um processo 

normal. Todavia, em seus embricamentos estão contidas várias questões subjetivas que, 

posteriormente, vão se explicitar no contexto em que estão inseridas, ou seja, o telejornal. As 

objetividades e as subjetividades que fazem parte da construção das notícias, e logo, por assim 

dizer, dos noticiários de TV, acabam por interferir diretamente na concepção que se tem a 

respeito desse dispositivo midiático.  

                                                           
1
 A audiência é tratada como um número a ser vendido. Esses índices são geralmente medidos por institutos de 

pesquisas independentes e comercialmente organizados. Os institutos de pesquisa têm uma importância muito 

grande porque também realizam levantamentos para as empresas jornalísticas do perfil da audiência. Esses 

resultados são repassados aos jornalistas e contribuem para a formação de uma audiência antecipada. (VIZEU, 

2005: p. 70)   
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 Em se tratando de concepções/acepções acerca do telejornalismo, Barbeiro e Lima 

(2005) mencionam o que para eles seria um dos ditames nos modos de se fazer notícia:   

A sociedade espera que a ação jornalística não se vincule a algum interesse especial 

e pune com a perda da credibilidade os veículos que se distanciam do interesse 

público e se atrelam a este ou aquele particularismo (BARBEIRO;LIMA, 

2005,p.53).  

 

 Seguindo a lógica de Barbeiro e Lima (2005), que referem a importância de o 

jornalista se manter afastado de particularismos, segue-se por caminhos diferentes. Visitam-se 

pesquisadores distintos, com enfoques diferentes, mas de uma mesma área/temática, o 

telejornalismo. Feito isso, formulam-se algumas conclusões.  

 Como se vê nessa breve revisão de literatura, o telejornalismo é objeto de vários 

olhares. Observa-se também que 16 temas foram identificados, no que se refere a diferentes 

formas de tratamento do assunto. Esse levantamento fez concluir que há, pelo menos, 10 anos 

o tema vem sendo estudado. Além disso, vê-se, de maneira geral,  que o Brasil está 

interessado no tema.  

Esse passeio que se fez desenvolveu a nítida percepção de que o telejornalismo 

fornece uma enormidade de sentidos, de práticas, de posturas, de elementos passíveis de 

serem estudados. O telejornalismo, como um dispositivo midiático, está inserido/impregnado 

na rotina das famílias brasileiras. Ele dá a notícia, ele reporta a realidade, ele situa o 

espectador nos acontecimentos, ele (re)coloca o receptor em sintonia com o mundo, seja 

através de seu discurso, da sua imagem, do seu conteúdo, seja de outros marcadores 

sinalizados durante essa visita às diferentes linhas de pesquisa.   

Dum total de 16 (dezesseis) temáticas abordadas neste capítulo, percebe-se que 4 

(quatro) estão mais próximas da presente linha de estudos – como por exemplo, os trabalhos 

que versam sobre o percurso gerativo da notícia, a emissão e a recepção do noticiário da 

televisão, a enunciação e noções de contratos de leitura-. Isso não quer dizer que discorram 

especificamente sobre este problema de pesquisa. Os temas somente se referem à importância 

da credibilidade e, por vezes, chegam a citar elementos que contribuem/contribuiriam para a 

sua construção. Além disso, quando se visitam autores que falam de recepção,de modos de 

endereçamento e de percurso gerativo, percebe-se a relação dessas temáticas com a linha 
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discursiva, ou seja, com a análise dos modos de dizer (enunciação) – aspecto que será tratado 

adiante -.  

As constatações apresentadas até aqui se resumem à ideia de que o telejornalismo é 

um dispositivo tão complexo, tão amplo, tão abrangente que nem milhares de autores juntos 

conseguiriam sanar/esgotar todas as suas faces. Sendo assim, reafirmam-se aqui a pertinência 

e a importância de estudar a construção da credibilidade nos telejornais, via protocolos 

enunciativos, segundo é a intenção.  

Para isso, adentrar-se-á no próximo capítulo em noções que regem a construção da 

confiança e da credibilidade. Quais os fatores que estão envolvidos no processo de depositar 

crédito em dispositivos alheios? Esses e outros meandros da criação/do desenvolvimento da 

crença estarão esmiuçados no próximo item deste trabalho.  
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3. CONSTRUINDO CONFIANÇA E CREDIBILIDADE  

3.1 – Televisão e Confiança  

 

 Neste segundo momento, tratar-se-á do tema que envolve Televisão e Confiança. O 

objetivo é perceber as relações de crença/confiança que os indivíduos estabelecem com o 

dispositivo telemidiático em estudo, e vice-versa.  Buscar-se-á compreender conceitos que 

tratam dessa vinculação existente entre o meio sociotécnico, televisão, e os telespectadores, 

público/audiência. É sobre a afinidade, o despertar de confiança e crédito da sociedade em 

relação à televisão que se tratará a seguir.   

 Para isso, tratar-se-á da associação existente entre credibilidade e telejornal. No 

próximo item (3.2),  abordam-se temáticas que referem a credibilidade como instância de alto 

valor, tratando-se de telejornal. Discutir-se-á a construção da credibilidade no telejornalismo.  

 Para que se possa cumprir o propósito de, primeiramente, entender por que os 

indivíduos depositam confiança na mídia, na televisão, parte-se de uma consideração léxica. 

Inicia-se com a definição do vocábulo televisão. Tele é um prefixo de origem grega que 

significa distância, afastamento; Visão, deriva do latim “visio” e é a ação ou o efeito de ver.  

E exatamente na etimologia da palavra televisão percebe-se um primeiro elemento 

inquietante. Ou seja: por que os indivíduos depositam confiança em uma comunicação que 

propõe uma interação à distância, uma “telecomunicação” mediada por interpretação técnica?  

A comunicação à distância é uma das principais características da sociedade moderna. 

Ao longo do tempo, as relações interpessoais mudaram e, especificamente, o século XXI 

passou a ser conhecido como o da “sociedade da informação”, na qual a tecnologia 

modela/gere muitas das relações. E neste contexto, a comunicação entre os indivíduos passa a 

ser mediada, na maioria das vezes, por meios técnicos.  

Como mediação, o teórico português Adriano Rodrigues entende a 

interação/incorporação dos medias nas realidades cotidianas diárias. Segundo ele, o 
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funcionamento dos dispositivos midiáticos na sociedade acaba por delinear os horizontes das 

diferentes esferas da experiência moderna, constituindo assim um sistema de valores.  

O mundo mediático torna-se cada vez mais planetário, mas quanto mais este mundo 

se incorpora mediaticamente, mais se restringe o domínio da convivência cultural ao 

âmbito das escolhas subjetivas dos indivíduos, mas se atomiza a esfera da 

sociabilidade (RODRIGUES, 1994, p.80)  

A interferência dos dispositivos midiáticos nas práticas socioculturais modernas tem 

(re)configurado ações e discursos. Nesse contexto, Vizeu relata a importância do papel do 

jornalismo.  

Partindo-se do pressuposto de que a sociedade moderna é caracterizada pela 

natureza fragmentada da experiência, pela consequente multiplicidade de esferas de 

legitimidade e pela autonomia das suas dimensões, acreditamos, que no campo 

mediático, o jornalismo assume hoje um imprescindível papel de mediação, 

garantindo deste modo a constituição de um sentido comum, e a indispensável 

coesão social. Como diz Verón (1995), a mídia informativa é o lugar onde as 

sociedades industriais produzem a nossa realidade (VIZEU, p. 2, 2009)  

Tudo isso tem, também, acabado por deslocar o convívio social e direto (rosto a rosto 

como chama Giddens) para uma esfera secundária. Na atual configuração social, há uma 

confluência para este sentido: o da sociedade mediada e midiatizada.   

Para Giddens, as interações, sejam elas indivíduo-indivíduo ou indivíduo-

sistema/máquina, somente acontecem quando existe uma confiança elementar, ou seja, 

quando há confiabilidade, mutualidade de experiência estabelecida entre os comunicantes. E, 

tratando-se de confiança, ele acredita que existem dois modos de estabelecer esse 

compromisso. Abaixo está um deles:  

A confiança em sistemas assume a forma de compromisso sem rosto
2
, nos quais é 

mantida a fé no funcionamento do conhecimento em relação ao qual a pessoa leiga é 

amplamente ignorante” (GIDDENS, 1991, p. 91)  

 Baseando-se no pensamento de Giddens, entende-se que a confiança em sistemas 

abstratos está intimamente ligada à crença de que aquele sistema não é falho. O autor ratifica 

tal pensamento com a argumentação que segue:  

Não existe habilidade tão cuidadosamente afiada e nem forma de conhecimento 

perito tão abrangente que estejam isentas de intervenção de elementos do acaso. Os 

peritos normalmente pressupõem que os indivíduos leigos se sentirão mais 

                                                           
2
 Compromisso com rosto e sem rosto. Os primeiros  se referem a relações verdadeiras que são mantidas por/ou 

expressas em conexões sociais estabelecidas em circunstâncias de copresença. Os segundos dizem respeito ao 

desenvolvimento de fé em fichas simbólicas ou sistemas peritos, os quais, tomados em conjunto, devo chamar de 

sistemas abstratos. (GIDDENS,1991, p. 71) 
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confiantes se não puderem observar o quão freqüentemente esses elementos entram 

no desempenho do perito (GIDDENS, p. 90: 1991).  

 E justamente a crença na infalibilidade dos sistemas é que auxilia os indivíduos a se 

sentirem seguros em relação a determinados dispositivos técnicos que fazem parte da 

sociedade moderna. Considera-se o seguinte exemplo: Se uma viagem de Porto Alegre (RS) 

até São Paulo (SP) pode demorar cerca de dez horas, caso seja feita de carro ou veículo 

terrestre, a mesma viagem, de avião, não leva nem a metade das dez horas. Mesmo com a 

considerável redução no tempo do percurso, milhares de pessoas (podendo pagar por 

passagens aéreas) ainda optam por outros transportes, em detrimento da aviação. Mas por 

quê?  

Há uma série de dados relativos aos acidentes aéreos no Brasil. Entre eles, citamos que 

somente no primeiro semestre de 2009 já foram registrados uma média de 70 no país. No ano 

de 2008, o Brasil somou o maior número de acidentes da aviação dos últimos 14 anos. Mesmo 

assim, a aviação não é a responsável pelos maiores índices de mortalidade do país. Todavia, 

com esses dados se exemplificam situações que levam à quebra da confiança atribuída a esses 

sistemas.  

Os acidentes aéreos são uma maneira simples de expor a contradição existente entre 

sistemas de risco e relações de confiança.  Como afirma Giddens, as proporções de acidentes 

aéreos acabam por ingressar nas vias de fé e criam um contraponto entre confiança e risco. 

Tem sido afirmado por vezes que sentar-se num assento de avião, cinco milhas 

acima do solo, é o lugar mais seguro no mundo, dado o número de acidentes que 

ocorrem em casa, no trabalho e noutros meios. Porém, muitas pessoas continuam a 

aterrorizar-se perante a idéia de voar, e uma certa minoria com recursos e 

oportunidades de viajar de avião recusa-se a fazê-lo. Não conseguem afastar das 

suas mentes como seria se as coisas „dessem mesmo para o torto (GIDDENS, 1997, 

p. 121)  

 A noção de risco possui uma íntima relação com a de confiança. Todavia, a existência 

de uma não exclui a da outra. Essa sensação de incerteza e de (des)confiança em relação aos 

meios, é típica do atual estágio da sociedade. “A noção de risco torna-se central numa 

sociedade que se está a despedir do passado, dos modos tradicionais de fazer as coisas, e que 

se está a abrir para um futuro problemático”. (GIDDENS, 1997, p. 103)  

 E é em meio a essa metamorfose social, pós-moderna, na qual a transitoriedade e 

efemeridade são constantes, que a confiança na comunicação mediada se estabelece. Porém, a 
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mediação via interpretação técnica, como no caso da televisão, se dá, também, porque há 

desconhecimento dos indivíduos frente à falibilidade dos sistemas abstratos.  

Trata-se de uma ambivalência que reside no âmago de todas as relações de 

confiança, seja em sistemas abstratos, seja em indivíduos. Pois só se exige confiança 

onde há ignorância – ou das reivindicações de conhecimento de peritos técnicos ou 

dos pensamentos e intenções de pessoas íntimas com as quais se conta (GIDDENS, 

1997, p. 92).  

 Os indivíduos estão buscando pontos de referência, no atual estágio em que o mundo 

se encontra, o da sociedade (pós) moderna. Nesse circuito a instabilidade assola os que dele 

fazem parte e com isso suscita a necessidade do desenvolvimento da crença em dispositivos.  

A modernidade tende a acelerar os próprios processos de ruptura, acabando, 

inevitavelmente por impor um imperativo de constante ultrapassagem das próprias 

formas modernas que promove...É precisamente esta indecidibilidade que 

caracteriza aquilo a que Jean-François deu o nome de pós-modernidade 

(RODRIGUES, 1994,  p. 83)  

 Em meio a esse contexto de perda de referenciais, a televisão aparece como uma 

instituição em que há chances de se encontrarem respostas para muitas dúvidas. No telejornal, 

os jornalistas que ancoram a apresentação suscitam, de acordo com a postura e eloquência que 

adotam, ao longo do tempo, a confiança dos indivíduos que assistem a eles. Nesse caso, 

também a confiança está intimamente relacionada à representação da infalibilidade, o que 

quer dizer que cada erro ou ruptura no discurso, na linguagem ou na encenação pode gerir 

uma quebra de crédito.  

 Verificamos que os erros e enganos são muitas vezes corrigidos antes da 

representação, enquanto que os indícios que mostram terem sido erros cometidos e 

corrigidos são ocultos. Deste modo, é mantida uma impressão de infalibilidade, tão 

importante em muitas representações (GOFFMAN, 1985, p. 47)  

 Os espectadores idealizam a infalibilidade do sistema, ou seja, da televisão. Essa 

infalibilidade seria a limpeza, a pontualidade, a presença, a autoridade, a semelhança, 

encontrados no discurso telejornalístico. Todavia, temos de conceber que a TV, tratando-se de 

ser um dispositivo técnico (conduzido por pessoas), abre precedentes para a falha. Com isso, 

estabelece-se uma premissa lógica, que diz: se o indivíduo apenas depositasse confiança na 

televisão por crer que ela não falha ou por ignorar seus atos imperitos, essa relação de 

confiança, talvez, não existisse.  

Sendo assim, há elementos, além dos já citados acima, que nos levam a acreditar que 

existe confiança em relação à televisão.  
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A televisão consegue criar vínculo com os espectadores. Isso se dá por um conjunto de 

registros que fazem parte da programação televisiva e que são comuns à rotina de muitos dos 

que assistem a ela.  Os espectadores dividem com a televisão valores culturais, agendas, 

discursos e expectativas. É nesse encontro entre aquilo que a televisão comunica e aquilo que 

o indivíduo deseja ver/ouvir que se constrói, também, uma das vias que leva à confiança.   

Há um encontro muito significativo entre o cotidiano do indivíduo e o cotidiano da 

própria televisão. A exemplo de situações como quando a TV fala do dia do diabético e 

enuncia problemas, remédios, estatísticas e tratamentos para esse grupo de pessoas; quando a 

televisão reporta um incêndio e informa sobre local, condições, tráfego, vítimas; quando dá a 

temperatura e a previsão do tempo, quando a televisão fala sobre esportes e trata do time do 

coração de cada brasileiro, quando a televisão, através das telenovelas, descreve o drama de 

muitas famílias brasileiras. São inúmeras as situações em que se desenvolve o vínculo entre os 

indivíduos e o universo televisivo.  Esses são apenas alguns modelos de como essa ligação se 

dá.   

  E nesse elo entre o espectador e o lugar televisivo residem imbricamentos mais 

profundos e menos visíveis a olho nu, do que se possa imaginar num primeiro momento. 

Entre eles, podemos elencar fatores emocionais e abstratos que conduzem o espectador até as 

telinhas da TV, muitas vezes até involuntariamente. Segundo o sociólogo francês Gustav Le 

Bon, todas as manifestações da vida física podem ser contagiosas, mas são, especialmente, as 

emoções que se propagam desse modo. Para ele, as emoções são, na maioria, tão contagiosas 

quanto o medo. Segundo ele, os oradores bem sabem disso.  

Quanto mais de multiplicam os meios de comunicação, tanto mais se penetram e se 

contagiam. Cada dia estamos mais ligados àqueles que nos cercam. A mentalidade 

individual facilmente reveste uma forma coletiva. Entre todas as variedades de 

contágio mental que nos constringem, uma das mais pujantes é a do grupo social de 

que fazemos parte. Nenhuma vontade procura subtrair-se a sua ação. Ele dita 

mesmo, as mais das vezes, as nossas opiniões e os nossos julgamentos, sem que 

percebamos (LE BON, 1938, p. 221).  

 Para Le Bon, existem três elementos constitutivos da nossa existência, que são: a vida 

orgânica, a vida afetiva e a vida intelectual. A emoção, da qual falamos acima, está muito 

ligada ao caráter da crença; é um ato de fé, elaborado no inconsciente, e não exige nenhuma 

prova. No entanto, mesmo que muitas vezes sejamos regidos pelo inconsciente, a televisão 

tem uma arma muito poderosa, a imagem. E essa é capaz de (com)provar inúmeras situações 
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em que existe a incerteza e/ou a desconfiança. O ato de mostrar a imagem tem em si uma 

testemunhalidade tal que é uma das grandes fontes de geração de confiança e credibilidade.  

Concorda-se com Rezende (2001), quando ele diz que a imagem é um dos triunfos da 

televisão, e que ela consegue fascinar e estabelecer uma íntima afinidade com a emoção. Para 

ele, a televisão tem um potencial de mobilização afetiva inigualável.  

Essa ação hipnótica exercida pela TV pode fazer com que um telespectador, 

inicialmente com a intenção de ver só um programa determinado, passe toda uma 

tarde ligado em um fluxo de imagens e gêneros de programas diferentes. A sensação 

de encantamento despertada pela experiência visual seria, por si, suficientemente 

compulsiva para mantê-lo preso diante do televisor  (REZENDE, 2000, p. 31).  

E é quando Rezende (2000) cita a „sensação de encantamento‟ e a „experiência 

compulsiva‟ do espectador em relação à TV, que se conclui ser um dos instantes em que o 

campo emocional entra em ação, nessa troca de interesses entre indivíduo e televisão.   

Para tal, percebe-se uma confluência entre o pensamento de Rezende (2000), de 

Giddens (1991), e de Le Bon (1938). Esses autores referem a emoção como elemento 

participativo na disposição para a confiança e para a televisão, ao que o sociólogo britânico 

conceitua: “... Trata-se de um fenômeno emocional ao invés de cognitivo, e está enraizado no 

inconsciente”. (GIDDENS, 1991, p. 95).  

E, se o fenômeno é emocional, ver-se-á com Freud (1996) como se processa esse 

sentido. Tente-se entender se o interesse pela televisão é um ato consciente ou não. E mais, a 

confiança está assentada, também, na esfera da emoção
3
? Mesmo que se apresentem 

argumentos e conceituações acerca da realidade material que nos move, a todos, ainda assim, 

é necessário apresentar outras manifestações que aludam às ações inconscientes. Segundo 

Freud (1996), a vida consciente da mente é de pequena importância, em comparação com sua 

vida inconsciente.  

 

Por detrás das causas confessadas de nossos atos jazem indubitavelmente causas 

secretas que não confessamos, mas por detrás dessas causas secretas existem muitas 

                                                           
3
 Há várias teorias que buscam conceituar emoção. A exemplo da teoria de JAMES-LANGE (1880) que diz que 

a emoção é uma alteração fisiológica provocada por estímulos do ambiente, transmitida pela percepção sensorial; 

da teoria de CANNON-BARD (1920) que afirma que as alterações fisiológicas que levam à emoção ocorrem 

simultaneamente à percepção de meio ambiente; da teoria cognitivista (1960) que diz que a emoção dependerá 

da percepção que o homem tem sobre determinada situação, isto é, dependerá de como se entende, compreende 

determinada situação. Disponível em  www.brasilescola.com/psicologia/emocao.htm. Acesso em Agosto de 

2009.  

http://www.brasilescola.com/psicologia/emocao.htm
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outras, mais secretas ainda, ignoradas. A maior parte de nossas ações cotidianas são 

resultados de motivos ocultos que fogem à nossa observação (FREUD, 1996, p. 85)  

 Contando que as escolhas humanas sempre estão tomadas de fatores ocultos, sejam 

eles a empatia, a simpatia ou a antipatia ao que nos é apresentado, pode-se, brevemente, 

concluir que a emoção é elemento constituinte tanto da concepção acerca da confiança quanto 

daquilo que a televisão acaba por nos provocar. Sobre a confiança em questão, Le Bon 

enfatiza que a alma humana tem aversão à dúvida e a à incerteza. Segundo o sociólogo 

francês, o homem sente a ânsia de ser guiado por um credo religioso, político ou moral.  

A necessidade de crer alia-se à vida afetiva. Tão irredutível quanto a fome ou o 

amor, ela é freqüentemente, tão imperiosa. Constituindo uma invencível necessidade 

da nossa natureza afetiva, a crença não pode, não é como um sentimento qualquer, 

ser voluntária e racional. A inteligência não a forma nem a governa...A crença 

parece ser um alimento mental, tão necessário à vida do espírito quanto os alimentos 

materiais à nutrição do corpo  (LE BON, 1938, p. 252, 253) 

 Com a certeza de que a relação entre Televisão e Confiança está permeada por 

inúmeros dispositivos, explicáveis e inexplicáveis, entende-se que a confiança se estabelece 

na mutualidade de experiência. Isso se dá, preferencialmente, se se desconhecem algumas 

falhas nos sistemas peritos e se segue a atender ao inconsciente.   

 Todavia, Fausto Neto (1995), apud Vizeu (2005), alerta para os riscos de atender ao 

insconsciente sem observações conscientes disso.   

Essa força da televisão, em especial dos telejornais, apresenta riscos. Todo o 

processo de publicização é submetido a „regras particulares‟ do noticiário televisivo. 

A tv não só fala, mas agenda a política, monitora os passos dos atores, exercendo a 

condição de grupo de pressão e prescrevendo suas ações.Nesse sentido a tv, através 

do telejornal, se torna um grande dispositivo político (FAUSTO NETO, 2005, p. 4) 

 Subentende-se que esse fenômeno da confiança, relativo à televisão, é reflexo do 

pensamento de um grupo ou de vários grupos, que formam uma sociedade, um coletivo. 

Chama-se ao discurso, novamente, Le Bon que afirma que o meio social é o responsável pela 

maioria do que se absorve, julga e ou interpreta. Le Bon acredita que o meio social tem 

grande influência nas nossas percepções, mas o que principalmente atua, é o grupo ao qual se 

pertence.  

 

 Em matéria de opiniões e de crenças individuais, deduzidas das nossas próprias 

observações e dos nossos raciocínios, temos geralmente muito pouco. Os homens só 

possuem, na maioria, as opiniões e as crenças do grupo: casta, seita, partido, 

profissão, a que pertencem e em massa as adotam (LE BON, 1938, p. 187)  
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 Dessa forma, deduz-se que o grupo ao qual ele se refere serve muito bem ao conceito 

de sociedade pós-moderna, da qual se faz parte. Assim sendo, são fatores individuais e 

coletivos que levam as pessoas a atribuir confiança ao sistema midiático em estudo, ou seja, a 

televisão.  

 Percebe-se, de tal forma, que a mídia, a televisão e o telejornalismo estão imbuídos de 

uma carga de confiança, que emana do telespectador. Todo esse depósito de crédito 

desencadeia uma série de processos, responsáveis por criar um ciclo de informações 

confiáveis para um público que acredita/confia.  

 Por esse viés, enxerga-se que as relações entre emissor e receptor estão fortemente 

alicerçadas em conceitos que figuram na linha da crença, do crédito, da confiança. Dessa 

forma faz-se evidente que a mutualidade, a troca de informações e de dados acontece porque 

há credibilidade. Sobre as relações de credibilidade, sobre o conceito e sobre aspectos que 

fazem parte do seu desenvolvimento,  nós trataremos no próximo item.  
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3.2 - Telejornalismo e Credibilidade  

 Jaz na televisão um emaranhado de sistemas, conceitos, dispositivos. Todos estão à 

mercê de estudos. Todavia, já se estabeleceu nas passagens anteriores que a televisão é um 

dispositivo munido de confiança. Essa é que está, intimamente, ligada aos modos de dizer.  

 E são os modos de dizer, a autorreferencialidade, as maneiras de construção das 

notícias, a periodicidade, a tradição, as noções de infalibilidade e mais conceitos que serão 

trabalhados adiante: são os responsáveis por desenvolver sentidos, os quais configuram as 

noções que regem a confiança e a  posterior  construção da credibilidade.  

Nessa via em estudo, observamos uma paridade, uma semelhança, uma ligação 

etimológica de alguns conceitos em foco. Entre eles estão o crer, a crença, o acreditar, o 

crédito, a credibilidade. Seguindo as substantivações do Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa, percebe-se que essas palavras têm um fundo comum.  São vocábulos de origem 

latina, e derivam de confiado, confiança. Todas têm um radical comum, o CRED, que origina 

designações referentes à palavra crença.  

Tenta-se a seguir perceber o quanto os conceitos descritos acima estão inseridos nas 

rotinas de construção de credibilidade dos telejornais.  Quais são os fatores que levam as 

pessoas a acreditar nos discursos dos programas noticiosos? Por que se assiste aos telejornais? 

O que neles encanta, prende, faz parar para ouvir e ver a emissão de suas mensagens?  

A televisão dispõe de uma grade de programação diversificada. E faz parte dela o 

telejornal, que é um dos gêneros jornalísticos
4
 mais tradicionais, como salienta Aronchi: “As 

grades podem deixar de apresentar um ou outro gênero, mas o telejornalismo ocupa espaço e 

visibilidade fundamentais para o conceito de rede de televisão”. (ARONCHI, 2004, p. 151).  

O telejornalismo tem uma relação muito íntima com a rotina das pessoas.  Existe um 

jornal para a hora do café da manhã, para a hora do almoço, para o fim do dia de trabalho, etc. 

                                                           
4 Gênero Jornalístico – “Conjunto de espécies que apresentam certo número de caracteres comuns, 

convencionalmente estabelecidos. Qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, fatos, idéias, com caracteres 

comuns. Classe ou categoria de assuntou ou técnica. O que distingue as obras de uma época ou de uma escola” 

(ARONCHI, 2004, p. 41) 
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À medida que há esse ajustamento entre o cotidiano do espectador e da televisão delineia-se 

um ritual.  

O significado das atividades rotineiras reside no respeito, ou até reverência geral 

intrínseca à tradição e na conexão da tradição com o ritual. O ritual tem 

frequentemente um aspecto compulsivo, mas ele é também profundamente 

reconfortante pois impregna um conjunto dado de práticas com uma qualidade 

sacramental. A tradição, em suma, contribui de maneira básica para a segurança 

ontológica na medida em que mantém a confiança na continuidade do passado, 

presente e futuro, e vincula esta confiança a práticas sociais rotinizadas (GIDDENS, 

1991, p. 107)  

 E esses registros que o telejornalismo vem deixando na realidade cotidiana dos 

espectadores acaba por se tornar, com o passar do tempo, uma tradição. É o costume de 

assistir ao noticiário, o costume de esperar pelo discurso jornalístico, pela narração dos fatos 

mais importantes que marcaram a tarde, a manhã, o dia.  Mesmo que a apresentação do 

telejornal esteja amparada em lei
5
, não parece ser esta a sua garantia de permanência.  

 No Brasil, há telejornais que já completam mais de trinta anos de transmissão. Há no 

mínimo três décadas, o telespectador sabe que tem um encontro marcado. Mas o que leva 

alguém a fidelizar determinado programa? Não seria a credibilidade desse?  

 Entende-se que alguns fatores estão dentre os que tornam o espectador fiel a 

determinado programa jornalístico. Entre eles estão: a) a compatibilidade do discurso 

jornalístico com o anseio do telespectador, ou seja, o lugar comum entre os dois é assunto 

certeiro no dia-a-dia do telejornal; b) o gênero, ou seja, os atributos que fazem parte da 

composição do telejornal que são a novidade naquilo que se reporta, o interesse público, a 

pertinência, a factualidade, a importância, etc; c) a identificação com a personalidade de quem 

fala, o que quer dizer que o público deve ter uma empatia com o apresentador, deve ter 

conhecimento de sua conduta ética, de sua personalidade, da retidão de seu discurso, da 

confluência de valores dentro ou fora do ambiente de trabalho; d) a biografia da pessoa que 

fala, ou seja, aquele a quem se reporta a atenção deve ter uma bagagem cultural de forma que 

se possa admirar e/ou conferir crédito às informações que ele passa; e) o enredo, refere-se ao 

aparato tecnológico, aos serviços digitais, às novidades e inovações que o programa 

jornalístico oferece concomitantemente ao nível das informações que ele passa; f) 

predisposição, quer dizer que o telespectador deve possuir um interesse que o faça desejar 

                                                           
5
 O decreto lei 52.795 de 31.10.1963, que trata do regulamento dos serviços de radiodifusão, estipula que as 

emissoras dediquem cinco por cento do horário da programação diária a serviço noticioso. (CURADO, 2002)  
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ouvir o discurso do telejornal e, à medida que o programa fala o que ele deseja ouvir e ou 

reporta fatos a que ele tem curiosidade de assistir, o telejornal consegue firmar a 

predisposição do telespectador como algo contínuo e ininterrupto, de forma a posteriormente 

virar rotina, tradição, hábito,ritual.  

 Esses fatores citados acima são apenas alguns dos elementos que podem fazer com 

que o telespectador fidelize determinado programa jornalístico. À medida que ele encontra 

aquilo que deseja e à medida que ele percebe a veracidade das informações emitidas em tal 

produto, ele confia e torna-se fiel. Ele sente-se informado e busca ali as referências para 

posterior emissão de discurso próprio. Aqui pode-se exemplificar assim: Um indivíduo X 

assiste ao telejornal e depois enuncia a informação a outros amigos. Alguém o questiona da 

veracidade do fato que ele conta. O indivíduo remete à fonte, ou seja, o telejornal a que ele 

assistiu. Nesse exato momento, ele (indivíduo X) ou comprova ou compromete a notícia, a 

informação enunciada anteriormente. Isso quer dizer que se a fonte (o telejornal) for confiável 

e crível o outro acreditará em seu discurso, caso contrário ele poderá ser refutado. Nesse 

exemplo, constata-se também a presença de um outro forte dispositivo, ao qual chamamos de: 

comunicação interpessoal.  

  Nessa pequena exemplificação de um fato comum do cotidiano, percebe-se a 

importância de um componente, que se entende ser principal à noção de telejornalismo. 

 Cre-di-bi-li-da-de. Seis vogais, sete consoantes. E uma enormidade simbólica de 

apreensões acerca dessa palavra. Alguns teóricos, a exemplo de MacKinnon (2005), dizem 

que não há respostas claras acerca de como a credibilidade é adquirida, perdida ou retida. 

Todavia, há conceituações que tentam desvelar a credibilidade em seu sentido mais íntimo. 

Gass (2003), citado por Serra, (2009) desenvolve o seu entendimento sobre o tema:  

é uma construção baseada na recepção – um orador é credível porque há um 

receptor/destinatário que o considera como tal, e apenas enquanto isso acontecer; é 

uma construção multi-dimensional – depende de fatores vários, nomeadamente dos 

três referidos, e de outros que podemos considerar como secundários, como a 

atração, a vivacidade, etc; é um fenômeno situacional ou contextual – um orador 

e/ou um discurso considerados como credíveis numa situação ou contexto podem 

não o ser noutra situação ou contexto; é dinâmica – vai aumentando ou diminuindo 

ao longo do tempo, à medida que se desenrola a interação entre o orador e o seu 

auditório (Gass, 2009, p.5). 
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 A definição dada por Gass é de uma intensidade tal que consegue delinear traços 

marcantes do conceito de credibilidade. São palavras-chaves usadas em seu discurso - como 

construção multidimensional, atração, tempo, interação- que acabam por expressar uma face 

daquilo que se entende por credibilidade.  

 Percebe-se nesse contexto que a noção de risco não se faz presente quando se faz 

referência à construção da credibilidade. Aqui o risco sai e dá lugar à confiança, que entra por 

meio da retórica e da representação de quem fala. Ou seja, a eloquência do indivíduo e a sua 

maneira de representar, gesticular, enunciar são elementos que auxiliam na construção da 

figura do apresentador (âncora) no momento em que se edifica a crença e a noção de 

credibilidade.  

 Recorremos à filosofia para entender tais significações. Aristóteles (1998), com o 

conceito de retórica, elucida alguns elementos constituintes da arte do falar. Ele refere a 

existência de uma tripartição orador/discurso/auditório. E na formação dessa tríade estão o 

ethos, o logos e o phatos. Ao que Serra (2009) traduz, respectivamente, como “credibilidade e 

autoridade do orador,lógica ou argumentação inerente à mensagem e disponibilidade ou 

empatia do auditório”. E ainda, acerca do entendimento desses três conceitos, Barnes (2003) 

infere:  

 Ethos: refere-se à credibilidade da „fonte de informação‟, o orador, o autor ou 

criador, sendo que esta „autoridade‟ ou credibilidade é vista pela autora, a par da 

exatidão, da objetividade, da cobertura e da circulação, como um dos parâmetros 

fundamentais que permitem avaliar a qualidade dos sítios; Phatos: é a „emoção‟ 

evocada na audiência, acontecendo que nos medias visuais tais como a televisão, as 

imagens combinam-se frequentemente, com palavras para evocar uma resposta 

emocional no espectador; Logos, tem a ver com „a natureza da mensagem 

apresentada pela fonte à audiência‟, incluindo argumentos mas também exemplos, 

fatos, estatísticas e analogias (BARNES, 2009, p.3)  

 Esses elementos citados por Barnes (2003) são constituintes de uma noção totalizante 

acerca da credibilidade. Percebe-se que tal conceito, como já falado por Gass (2003), tem um 

caráter multidimensional. A concepção credível é amarrada por fatores oriundos de diferentes 

lados. É uma multilateralidade ímpar, de forma que fatores extrínsecos e intrínsecos se 

fundem e formam um conglomerado em que se pode crer, ou seja, em que se deposita a 

credibilidade.  

 Considera-se que a credibilidade acerca do gênero telejornal seja formada por 

elementos internos e externos, considerando-se como dispositivos „intra‟: a linguagem/o 

discurso, a tecnologia/o aparato técnico, a condição financeira/o poder de investimento, a 
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influência do apresentador/ a personalidade do âncora, o ineditismo/ a tradição, entre outros. 

Como „extra‟, elencam-se a empatia da audiência, o interesse do indivíduo, a linguagem 

compatível com a do espectador, a predisposição, o gosto, o interesse, a compatibilidade com 

a rotina e os modos de vida, etc.  

  

 O telejornal também é visto como uma espécie de „janela para o mundo‟. Da poltrona 

de casa o telespectador visualiza dimensões inesperadas, conhece lugares há milhas distantes 

de sua casa, verifica situações inusitadas e se informa, se capacita, se torna parte de um todo 

do qual ele se via deslocado. Um lugar longínquo torna-se um lugar comum para quem, de 

casa, vislumbra inúmeras facetas e realidades com as quais, talvez, jamais tivesse contato se 

não fosse a capacidade de transportar os indivíduos que a televisão e ,mais especificamente, o 

telejornal, têm.  

  

 Os especialistas, sejam da área econômica, da área política, sejam  da área tributária, 

todos são chamados a dizer, explicar em quadros do telejornal. Eles são vozes invocadas 

periodicamente para dar o tom de perícia, de infalibilidade, de saber matricial. São eles 

também responsáveis por revestir o noticiário de uma plasticidade tal que faça crer que esse 

gênero jornalístico é praticamente infalível, no que refere à competência de bem informar, de 

comentar, de esmiuçar fatos. Nesse caso, cita-se uma situação semelhante à já referida em 

item anterior, quando acontecem acidentes na aviação. Nessas situações, peritos são 

chamados a falar ao vivo em rede nacional para explicar do ponto de vista da física, da 

matemática, da ordem do provável e do improvável por que tal turbina falhou ou por que o 

piloto não conseguiu evitar a catástrofe. Essas vozes, em situações peculiares, são 

extremamente esperadas por quem está em casa precisando e buscando uma referência, uma 

resposta para o que,  naquele determinado instante, parece inexplicável.  

 

 Independentemente de credo, situação econômica, raça ou lugar em que se encontre, o 

telejornal reporta o espectador através das informações, das imagens, do som, da trilha, da cor 

e da funcionalidade, a outra dimensão. Essa é uma das características fidelizadoras que auxilia 

enormemente na criação do vínculo e, logicamente, da credibilidade do telejornal.  
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  E se o gênero jornalístico conquista a confiança do telespectador, ele consegue outras 

derivações (ad) vindas dessa. Citam-se os –altos- índices de audiência como um exemplo de 

consequência atribuída à conquista da credibilidade.  

  

 O sociólogo francês Pierre Bourdieu (1997), citado por Vizeu (2008), acredita que o 

jornalista enfrenta um dilema diário, que diz respeito a tornar a notícia um produto atraente, 

sem o comprometimento da informação enquanto bem público. Para ele, práticas como „fazer 

simples, fazer curto‟ ensejam um modo jornalístico de deixar a notícia mais encantadora e, 

também, comercial.   

 

 Sobre audiência, Vizeu (2009) diz que a produção jornalística apela para o lado 

emocional, quando a intenção é captar a atenção do espectador.  

  

No noticiário televisivo são potencializados, preferencialmente, os valores emotivos, 

espetaculares, com a intenção de aumentar indiscriminadamente a audiência, com 

base na convicção de que as emoções fáceis, elementares, exercem uma poderosa 

atração sobre as más (VIZEU, 2009, p. 9).  

 Dessa forma, percebe-se que a emoção é um dos elementos que constituem a série de 

fatores que fazem do telejornal um produto confiável, crível e que desperta interesse no 

telespectador. Se existem vários fatores (já citados acima) trabalhando juntos para a conquista 

de um resultado positivo, certamente não se pode desclassificar a importância da linguagem, 

do discurso e da enunciação na criação do conceito de telejornal respeitado.  

 E quando se concatenam todas as informações, acima descritas neste capítulo, 

percebe-se que a credibilidade é um conceito que envolve muito mais do que abstrações. Ele é 

tangível e se faz presente e notável nos mais diversos aspectos que referem a edificação de 

acepções sobre os elementos telejornalísticos.  

Por isso e para isso, desenvolver-se-ão a seguir reflexões sobre a linguagem, a 

enunciação e a fala, como elementos constitutivos da prática de bem fazer um telejornal.  
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Como cita Serra (2009), “A construção da credibilidade se dá com a repetição, no 

tempo, de informações sérias e relevantes e de opiniões certeiras”.  
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4.ENUNCIANDO REALIDADES 

 

4.1 Enunciação e Contratos  

 

 Neste capítulo a meta é visitar dois conceitos específicos: enunciação e contratos - de 

leituras e de comunicação. Isso porque se entende que tais conceitos são vitais para o estudo e 

para a compreensão dos mecanismos através dos quais a televisão (e o telejornal) 

proporcionam situações de confiança/credibilidade para os seus receptores.  

 A credibilidade e a confiança são metas perseguidas em qualquer circunstância. Desde 

a comunicação interpessoal até a midiática. A grosso modo, enunciação significa modo de 

anunciar/modo de dizer; e os “contratos” denotam a idéia de pacto e ou negociação. Dessa 

forma nos indagamos: Como o telejornal produz uma fala da qual ele espera efeitos (de 

confiança e credibilidade) nos receptores? Para entender isso, é preciso passear pelas 

conceituações de alguns autores e, logo, aplicar tais entendimentos acerca do assunto ao 

objeto de pesquisa em estudo.  

O ato de enunciar está assentado na esfera da expressão, da declaração, da 

manifestação.  E quando se pensa em qualquer uma dessas ações, vai-se a uma relação de 

mutualidade, de dois ou mais indivíduos em comunicação. Sendo assim, faz-se muito claro 

que quem se expressa, se expressa para alguém; o conceito de enunciação evoca cooperação, 

ou seja, o sujeito eu enunciando a existência do seu sócio, o tu. Essa cooperação, portanto, só 

se realiza no âmbito do contrato discursivo– (o qual se verá adiante) -.  

Mas afinal a enunciação não se resume apenas ao que foi referenciado acima. Do que 

trata, efetivamente, a enunciação? O que é a enunciação? Essas são perguntas que requerem 

distintas respostas. Todavia, o que de imediato se percebe é que ela está, constantemente, 

relacionada ao discurso e à linguagem. Eco (1975) fala de uma atividade cooperativa. 

Segundo ele, emissor e receptor são cúmplices, quando na hora do discurso um propõe ao 

outro o preenchimento de lacunas.  

A atividade cooperativa que leva o destinatário a tirar do texto aquilo que o texto 

não diz (mas pressupõe, promete, implica e implicita), a preencher espaços vazios, a 

conectar o que existe naquele texto com a trama da intertextualidade da qual aquele 

texto se origina e para a qual acabará confluindo. Trata-se, pois, de movimentos 

cooperativos que, segundo mais tarde Barthes demonstrou, produzem o prazer e – 

em casos privilegiados – a fruição do texto (ECO, 1975, p.9) 
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 Eco (1975) trabalha com a idéia de “Obra Aberta”, que ele conceituou como uma 

estrutura que precisa da cooperação do leitor e que deseja que o leitor tente uma série de 

opções interpretativas para a concretização da idéia discursiva. Ou seja, o ato enunciativo se 

assemelharia a uma estrutura complexa e sem fechamentos prévios, ou seja, fluido. Para que 

tal fluidez ocorra é preciso haver um código comum, independentemente de qual seja a sua 

origem.  

Dizemos então que toda mensagem postula uma competência gramatical da parte do 

destinatário, mesmo que seja emitida numa língua conhecida somente pelo emitente 

– excetuados casos de glossolalia em que o próprio emitente aceita que não existe 

interpretação lingüística possível, mas no máximo impacto emotivo e sugestão 

extralingüística (ECO, 1975, p. 36).  

 A noção de Eco (1975) remete, nas diferentes formas de tratamento do assunto,  a 

fluidez, a dois ou mais elementos, a abertura. Tudo isso, para o autor,  é discurso, é fala e 

pertence ao ato de enunciar.  

Já para Verón (2004), a enunciação diz respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas 

modalidades de dizer. Segundo ele, em um discurso, as modalidades de dizer geram o que o 

autor classificou como dispositivos da enunciação. “Este dispositivo comporta a imagem de 

quem fala, a imagem daquele a quem o discurso é endereçado, a relação entre o enunciador e o 

destinatário, que é proposta pelo discurso” (VERÓN, 2004, p. 216) .  

Quando Verón (2004) conceitua enunciação, parece-nos, primeiramente, que ele 

relativiza a importância do conteúdo que é endereçado ao espectador. Todavia, o autor 

esclarece que a distinção entre enunciado e enunciação é importante, sim. "Um mesmo 

conteúdo pode ser enquadrado por modalidades de enunciação muito diferentes. O que o 

enunciador diz, as coisas que supostamente ele fala, constituem uma dimensão importante do 

contrato de leitura” (VERÓN, 2004, p. 218).  

A enunciação, pelo modo de ver desse autor, a grosso modo, é uma articulação entre 

conteúdo e as maneiras de dizê-lo. Mas, como se havia dito antes, o tema em estudo é 

complexo e existem muitas acepções a seu respeito. Sendo assim, evoca-se Benveniste 

(2006). O autor estabelece uma relação entre língua/linguagem e enunciação. Para ele, a 

enunciação é esse colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, por 

parte do sujeito.  
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É preciso ter cuidado com a condição específica da enunciação: é o ato mesmo de 

produzir um enunciado, e não o texto do enunciado, que é nosso objeto. Esse ato é o 

fato do locutor que mobiliza a língua por sua conta. A relação do locutor com a 

língua determina os caracteres lingüísticos da enunciação. Deve-se considerá-la 

como o fato do locutor, que toma a língua por instrumento, e nos caracteres 

lingüísticos que marcam esta relação (BENVENISTE, 2006, p. 83).  

 As reflexões de Benveniste (2006) sobre enunciação figuram, rotineiramente, no 

âmbito da linguagem. O autor referencia inúmeras vezes essa ligação direta, na qual ele diz 

que a língua é efetuada em uma instância de discurso e que o enunciador se serve da língua 

para se comunicar e influenciar comportamentos. Citando Malinowski, o autor nos fala:  

Cada enunciação é um ato que serve o propósito direto de unir o ouvinte ao locutor 

por algum laço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, a „linguagem‟, 

nesta função, manifesta-se-nos, não como instrumento de reflexão, mas como um 

modo de ação (MALINOWSKI, 2006, p 90).  

 E se a linguagem é para Benveniste (2006) o eixo temático em que se institui o seu 

saber acerca da enunciação, para Rodrigues (1994) esse eixo é outro. O autor português refere 

que a enunciação está ligada, também, à ordem do pressuposto e não daquilo que é 

explicitamente pronunciado.  

 O dispositivo da enunciação, processo que fixa o sentido daquilo que é enunciado, 

embora seja imanente ao conjunto daquilo que é dito e do seu sentido, é portanto 

autônomo em relação ao processo da significação codificada. Vai buscar os 

componentes do sentido que transmite aos enunciados, à única fonte de sentido 

possível, à experiência vivida dos interlocutores, à sua experiência física e cognitiva, 

individual e coletiva, próxima e longínqua, fazendo por conseguinte intervir os 

mecanismos da memória(RODRIGUES, 1994, p. 146).  

 Para Rodrigues (1994), o entendimento/a decodificação da mensagem proposta varia 

de acordo com as experiências do indivíduo. O sentido do que é dito muda de acordo com as 

vivências cognitivas daqueles que o recebem.  

 Seguindo uma ótica semelhante à de Rodrigues (1994), visita-se Peruzzolo (2002). 

Para ele, as estratégias de construção de uma mensagem, de um discurso, procuram 

determinar as formas como o destinatário deve „ler‟ o conteúdo. Todavia, a 

organização/absorção dessa enunciação é variante de indivíduo para indivíduo. “É por isso 

que dizemos que „a verdade‟ varia em função do discurso que é produzido, como também, por 

outro lado, a „verdade‟ varia de acordo com as crenças e saberes do enunciatário que a 

interpreta” (PERUZZOLO, 2002, p. 188, 189).  
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 Peruzzolo (2002) também diz que, no fabrico do trabalho de persuasão, de 

„construção‟ de verdades, há o estabelecimento de uma relação, à qual ele dá um nome 

específico. “Uma pressuposição se estabelece entre destinador e destinatário, quer dizer, estas 

relações mostram que há um pacto comunicacional estabelecido entre eles” (PERUZZOLO, 

2002, p. 181).  

 Aproveitando a idéia de pacto comunicacional, descrita por Peruzzolo (2002), chama-

se Fausto Neto (2006), que crê na existência de uma desigualdade intrínseca aos modos como 

se dá o processo enunciativo.  

Se observarmos as marcas de enunciação no seu conjunto, temos a dominância de 

uma interação fundada em uma relação de desigualdade em que a palavra do emissor 

tem poderes sobre outras eventuais palavras do receptor, na medida em que são as 

primeiras que tecem a natureza do processo enunciativo, instituindo efeitos de 

sentidos em termos de comportamento e ações (FAUSTO NETO, 2006, p.26)  

 Independentemente de existir essa dita hierarquia nas formas como se constroem 

„verdades‟, o certo é que Fausto Neto (2006) compartilha da noção de enunciação que se 

afirma como “modos de dizer”. “É nesta complexa enunciação que o telejornal faz emergir 

sua identidade, e as características do seu modo de falar, bem como possibilidades de o leitor 

estabelecer processos de reconhecimento de sua presença” (FAUSTO NETO, 2007, p.3).

  

Pode-se dizer que o reconhecimento da presença é uma das vias que leva à noção de 

vínculo. “Estruturam-se em torno de contratos de leitura por meio das quais criam seus 

interlocutores e as possibilidades de vínculos com eles, pela via do trabalho da enunciação” 

(FAUSTO NETO, 2006, p.13).  

 É neste momento, quando se fala em “contratos de leitura”, que se adentra mais 

profundamente a discussão sobre as relações de vínculo estabelecidas entre enunciador e 

enunciatário.  

  A comutação é um dos eixos formadores da idéia de “contratos”. Assim sendo, 

chama-se Verón (2004) para participar a sua concepção acerca do termo em foco.  

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa 

seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor. Ao 

longo de todo o seu percurso, o leitor reencontra personagens diferentes, que lhe 

propõem atividades diversas e com os quais ele sente mais ou menos desejo de 

estabelecer uma relação, conforme a imagem que eles lhe dão, a maneira como o 
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tratam, a distância ou a intimidade que lhe propõem. Um discurso é um espaço 

habitado, cheio de atores, de cenário e de objetos, e ler „é movimentar‟ esse 

universo, aceitando ou rejeitando indo de preferência para a direita ou para a 

esquerda, investindo ou maior ou menor esforço, escutando com um ouvido ou com 

os dois (VERÓN, 2004, p. 235).  

 Numa situação ideal, o enunciador pode remeter o receptor a dezenas de situações. 

Um mesmo discurso, uma mesma frase, um mesmo enunciado, mas diversas formas de 

receber essa mensagem. Mesmo com o estabelecimento do dito “pacto comunicacional” o 

receptor pode ir por vários caminhos. Como cita Verón (2004), “são percursos múltiplos”. 

Todavia, a existência do contrato já pressupõe a consignação de uma concordância, de uma 

aceitação em relação às mensagens enunciadas pelo gênero jornalístico a que se assiste, neste 

caso, os telejornais.  

 O contrato de leitura é tido como um espaço interacional. Nesse acesso é que se 

firmam muitas das relações entre quem fala e quem assiste. Fausto Neto (2007) define como 

sendo o local onde o sujeito explicita seus vínculos com seus enunciados. O autor vai além 

das suas designações acerca do tema e enfatiza:   

Entende-se, aqui, por contratos de leituras regras, estratégias e „políticas‟ de sentidos 

que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos 

midiáticos, e que formalizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem o 

ponto de vínculo (FAUSTO NETO, 2007, p.2) 

 Na busca por estratégias de interação e construção do vínculo é que se delineia o 

percurso gerador de sentido. Nesse caso, pode-se afirmar que os modos de dizer é que 

regulam e medeiam a relação entre emissor/receptor.  

 A relação em que se vinculam espectador e produtor é baseada em cumplicidade, ou 

seja, o espectador busca aquilo que lhe agrada e o produtor mostra aquilo que o outro deseja 

ver. Os contratos, segundo Fausto Neto (2007), se fazem mediante pactos: “é nesta complexa 

enunciação que o jornal faz emergir sua identidade, e as características do seu modo de falar, 

bem como possibilidades de o leitor estabelecer processos de reconhecimento de sua 

presença”  

 Nessa esfera de reconhecimento de presença, adentra-se uma área que está em ampla 

difusão/discussão, referente aos atuais modos de fazer televisão, a interação/participação do 

espectador no campo de produção dos produtos telejornalísticos. A „recepção‟ passa a 

agir/produzir efeitos e interferências nos modos de dizer do telejornal. Faz-se aqui uma 
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referência aos espaços de interatividade. Concomitantemente às transformações midiáticas 

que vêm se deflagrando, surgem, também, alterações de regras e estratégias referentes aos 

contratos.  

Estamos diante de novos contratos, em que o receptor é transformado para co-gerir o 

processo produtivo das mensagens, saindo da esfera do auditório – à distância, ou 

mesmo, presencial no setting televisivo – para funcionar no nicho produtivo, ainda 

que não vá ter o controle do contrato (...) Estes são convertidos em produtores 

gerando materiais, em conformidade com o contrato (FAUSTO NETO, 2007, p.15)  

  A exemplo de outras situações, a relação entre emissor e receptor também vem 

sofrendo transformações. Uma das únicas maneiras que existem para o estabelecimento de 

vínculos (entre emissão/recepção) é o contrato de leitura, visto que produção e espectadores 

não se tocam. 

Como suas relações são mediatizadas pelas formas de linguagem, a única maneira 

de estimar possibilidades de interações entre os campos é pelo estabelecimento dos 

contratos de leitura, no interior dos quais estão presentes as marcas dos lugares 

enunciadores, da especificidade do discurso em produção e em funcionamento e, 

ainda, dos outros saberes mobilizados como espécie de „condição de produção‟. 

(FAUSTO NETO, 1995, p.201).  

 Condicionado a esse sistema produtivo, o receptor se vê embebido por experiências e 

saberes de outrem. A televisão, por meio dos contratos estabelecidos com seus receptores, 

leva através da imagem, a informação. Autores como Charaudeau (2006) acreditam no poder 

de manipulação dessa mídia, via protocolos enunciativos.  

A televisão é imagem e fala, fala e imagem. Não somente a imagem, como se diz 

algumas vezes quando se trata de denunciar seus efeitos manipuladores, mas 

imagem e fala numa solidariedade tal, que não se saberia dizer de qual das duas 

depende a estruturação do sentido (CHARAUDEAU, 2006, p.109).  

 E partindo dessa lógica do poderio da produção perante a recepção, Charaudeau 

(2006) teoriza um tipo de contrato, ao qual ele chamou de “contrato de comunicação”:  

Um contrato que determina as condições de encenação da informação, orientando as 

operações que devem efetuar-se em cada um desses processos. É o contrato de 

comunicação midiático que gera um espaço público de informação e é em seu 

próprio quadro que se constrói a opinião pública (CHARAUDEAU, 2006, p. 

114,115)  

  Com essa nomeação, o autor participa a sua noção de que a mídia é capaz de propor 

diversos imbricamentos, criar situações, deflagrar sentidos. É uma espécie de discurso que 

tem local certo para se formar e possui endereçamentos aos quais se destina. O poder de 
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compilar/ajustar/emitir informações acaba por influir/gerar noções complexas e abstratas, de 

tal forma que conduz a opinião pública.   

Umberto Eco (1984) também trabalha com esses conceitos. Para ele, a TV fala de si e 

fala de quem/para quem a assiste. É nessa simbiose, nessa cumplicidade entre 

(receptor/produtor) que repousa o sentido regulador desse dispositivo midiático. Segundo o 

autor, o espectador acredita nas „verdades‟ proferidas pela televisão quando reconhece um 

enunciado como verdadeiro, quando,  à luz de outros métodos de controle ou de enunciados 

provindos de fontes alternativas confiáveis, verifica-se que ele corresponde a um 

acontecimento efetivo.  

 Nessa linha de raciocínio, Eco (1984) questiona por que é necessário o tabelião, 

quando não é sentida a necessidade de um avalista que verifique a veracidade das afirmações 

do apresentador do telejornal? Ao que ele responde:  

Esboça-se assim, desde há algum tempo, um tipo de programa em que o problema 

da confiabilidade dos enunciados começa a ser tornar ambíguo, ao passo que 

absolutamente indiscutível é a confiabilidade do ato da enunciação: o apresentador 

está lá, diante da telecâmara, e fala a seu público, representando a si próprio e não 

uma personagem fictícia (ECO, 1984, p.189).  

 

 O contrato, segundo Eco (1984), é feito via câmeras de televisão. O autor acredita que 

há uma relação entre o fato de olhar para a câmera e o de não olhar. Nesse ato, estaria 

assentado, também, um dos acessos à criação/ao desenvolvimento da confiança. De acordo 

com Eco (1984), na atitude de mirar a câmera repousaria uma das expressões mais 

significativas do ato enunciativo.  

O fenômeno diz respeito à oposição entre quem fala olhando para a câmera e quem 

fala sem olhar para a câmera (...) os que não olham para a tele-câmera estão fazendo 

algo que se considera (ou se finge considerar) que aconteceria mesmo que a 

televisão não existisse, enquanto, no caso contrário, quem olha para a tele-câmera 

estaria sublinhando o fato de que a tevê existe e que seu discurso „acontece‟ 

justamente porque a televisão existe (ECO, 1984, p. 186)  

 

Tudo isso posto, conclui-se, mesmo que de maneira breve, que a enunciação e, logo, 

os contratos que se firmam por meio dela, são de extrema relevância no que tange à criação de 

vínculos, de noções de crença, credibilidade e confiança para com o telejornalismo.  

Fazem parte dos conceitos de enunciação noções muito simples como troca, 

cumplicidade, mutualidade. Todas essas relações estão firmadas na certeza de que o outro 

existe e está ali, pronto, para ouvir/comunicar/interagir. A credibilidade, assim como a noção 
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de confiança, se estabelece com o decorrer do tempo. O tempo traz inúmeras situações, nas 

quais o telejornalismo vai se apoderando da atividade de reportar realidades distintas e se 

aprimorando nas maneiras como o diz.  

O contrato é uma consignação que emissor e receptor firmam, mesmo que de maneira 

pouco tangível, mas que está lá, presente. Ela vai mediando os relacionamentos entre as duas 

esferas envolvidas no ato comunicacional. Nos modos de dizer, ou seja, na enunciação, estão 

inseridos traços da personalidade daquele que fala, estão presentes tom de voz, expressão 

gestual, assim como o conteúdo do discurso, entre outras dezenas de elementos. Esses e mais 

outros fatores são os que, ao longo do tempo, vão estabelecendo relações, seja por 

semelhança, seja por identificação, seja por gosto, seja por simpatia e por outros interstícios.   

O contrato estabelecido entre emissor e receptor está, muitas das vezes, regado por 

instituições emocionais. O receptor vê, naquele que fala, marcas que podem desagradar ou 

agradar, todavia essas marcas são alguns dos fatores reguladores no processo de construção da 

idéia de vínculo, da idéia de que aquele é um telejornal em que eu aposto, em que eu 

(receptor) acredito.  

A crença está muito arraigada aos fatores descritos acima, como enunciação e 

contratos. A credibilidade é conceito que tem o tempo como um de seus reguladores, e as 

marcas deixadas e construídas por cada telejornal são responsáveis pela manutenção de um 

contrato, seja de leitura seja de comunicação.  

Visto isso, entende-se que a enunciação é o meio para instituir o contrato, e, logo, o 

contrato é aquele que firma e mantém o vínculo necessário para que o receptor vá se deixando 

permear pelas marcas do telejornal, para mais adiante vir a confiar, a acreditar no discurso do 

produto midiático.  

Dessa forma, vê-se que os telejornais, quando no processo de enunciação e de fixação 

dos contratos, vão deixando registros dos seus modos de fazer
6
. Com essa percepção, resolve-

                                                           
6
 Modos de Fazer – Tratando de esmiuçar o universo da prática diária de fazer telejornalismo, o Livro Jornal 

Nacional – Modos de Fazer- traz inúmeros tópicos que abordam distintas realidades deste produto. Dentre os 

temas abordados estão: os objetivos do JN, o tempo, a estrutura de Redes de Afiliadas, a ronda, o espelho, a 

abrangência, a gravidade das implicações, o peso do contexto, entre outros. O livro traz figuras que mostram as 

práticas telejornalísticas em diferentes momentos da produção.  
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se aplicar a conceituação e o entendimento dos diversos autores consultados, na análise de 5 

(cinco) distintos TJ‟s do horário nobre da televisão brasileira.  

Assim, procurar-se-ão as marcas de fidelização, de construção da confiança e da 

credibilidade via protocolos enunciativos.  

 

5.CARACTERÍSTICAS IDENTITÁRIAS DAS EMISSORAS ESTUDADAS 

 

 Nesta etapa do presente trabalho a atenção será dedicada ao destaque que cada 

emissora traça, por meio de sua respectiva programação televisiva.  

 A característica identitária fica por conta do tempo que é dedicado a determinado 

gênero televisivo. Abaixo estarão referidos nos gráficos os índices que dão conta de 

representar o que cada emissora mostra, com o que ela se preocupa e quais são seus intentos.  

 

5.1. As emissoras  

Como foi dito, escolheram-se  para esta pequena análise telejornais de cinco emissoras 

de televisão, que representam em termos de TV aberta as redes mais expressivas do país. 

Cada uma dedica parte de sua programação, de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, 

para dizer, a seu modo, a atualidade.  

Entendemos que descrever o modo de dizer de cada uma tem a ver também com as 

suas características institucionais, organizacionais, etc. E é por esse motivo que se  registram 

abaixo algumas linhas, indicando características dessas emissoras.  

 5.1.2. Rede Bandeirantes 

A TV Bandeirantes de São Paulo entrou no ar no dia 13 de maio de 1967. Atualmente, 

a TV Band trabalha com uma grade de programação diversificada, na qual vários gêneros 

estão mesclados. Dentre um total de 25 programas de televisão, existem quatro telejornais. 
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Eles são : Primeiro Jornal, 7 horas da manhã; SP Acontece, 7h30 da manhã; Jornal da Band, 

19h20; Jornal da Noite, 00h15;  

 A Band dedica o tempo da emissora aos gêneros esportivos, de entretenimento,  

filmes, aos programas voltados para a dona de casa, para as crianças, para o público jovem, 

entre outros. Analisamos um dia de programação da emissora: 7h-Primeiro Jornal; 7h30- 

Local; 8h-Kids;10h- Dia a Dia; 11h30- Jogo Aberto; 11h55 – Copa do mundo sub-20; 14hs – 

Local; 14h45 – Copa do Mundo sub-20; 17h- Brasil Urgente; 18h50- Loca; 19h20- Jornal da 

Band; 20h15 – Uma escolinha muito louca;  21h- Show da Fé; 22hs- Videonews; 22h15- 

Toda sexta; 00h15 – Jornal da noite; 1h – A noite é uma criança; 02h15 – Vida vitoriosa. 

Percebemos que numa média de vinte horas de programação diária, o jornalismo “puro” 

ocupa menos de quatro horas do total. Alguns dos gêneros acima descritos contam com o 

jornalismo, no entanto ele aparece dissolvido em meio a outras faces do programa e não 

obedece, necessariamente, a critérios de noticiabilidade.  

 Abaixo classificamos o perfil da programação da emissora:  

 

 De acordo com o gráfico, o jornalismo ocupa 15% do total da programação. No 

entanto, isso não reflete necessariamente um número de horas superior à programação 

esportiva da TV, que por vezes, gasta mais de 4 horas do dia com jogos esportivos, como 

acima descrito em um dia de programação. Com base nesses dados analíticos, percebemos, de 

forma geral, que a Bandeirantes trabalha com o jornalismo ou alguma expressão dele em 

cerca de 37% da grade da emissora.  
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 A TV Band quer ser nacional, mas tem forte marca paulista. Além disso, sua 

programação é predominantemente ligada à linha de entretenimento, como talk shows, esporte 

e outros.  

 

5.1.3 – SBT – Sistema Brasileiro de Televisão.  

 O SBT entrou no ar no dia 19 de agosto de 1981. No presente ano de 2009, de um total 

de 54 programas que incluem variedades, novelas, seriados, filmes e infantil, 4 são do gênero 

jornalismo. Em dois programas de entretenimento constatamos a presença do jornalismo, 

como apêndice de assuntos tratados em talk shows e programas de entretenimento, por 

exemplo.  

Analisamos, também, um dia de programação da emissora: 6h- Jornal do SBT; 7h – 

Carrossel Animado; 9h- Bom dia e Cia; 12h45 – Chaves; 13h15- Arnold; 13h45- As visões de 

Raven; 14h15- Chaves; 14h45- Cinema em Casa; 16h30- Casos de Família; 17h30- Programa 

do Ratinho; 18h39- Eu, a patroa e as crianças; 19h- Arnold; 20h15- Nada Além da verdade; 

21h15- Sobrenatural; 22h – pegadinhas picantes; 22h15 – Vende um véu de noiva; 23h – A 

praça é nossa; 0h15- Jornal do SBT; 01h15- Arquivo Morto; 3h- Chuck; 4h- A paranormal; 

Dessa maneira, percebemos que a programação da emissora trabalha quase que em tempo 

integral com a exibição de seriados, importados de outros países. Dentre 24 programas 

apresentados em um dia, 8 são séries importadas e apenas 3 são programas de jornalismo 

diário.  
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  Com base nesses dados, constatamos que o SBT é direcionado, fortemente, à 

programação de entretenimento, seja  com os programas de auditório seja com os seriados 

importados. A emissora tem modelo associado aos modos de fazer do Silvio Santos e a 

programação é direcionada ao entretenimento, aos espetáculos populares. O jornalismo 

aparece com pouca representatividade em meio a toda a programação. O gênero ocupa 7% do 

investimento na grade total da emissora. Nessa percentagem estão incluídos três telejornais 

diários e um programa jornalístico exibido uma vez na semana, com caráter dedicado a 

reportagens especiais.  

5.1.4- Rede Record  

Às 20 horas do dia 27 de setembro de 1953 a Rede Record entrou no ar. Atualmente a 

rede trabalha com um total de 29 programas. Desse número, 8 são de jornalismo. No entanto,  

nem todos são diários. Nós observamos um dia da grade da Rede Record : 6h30 – Direto da 

Redação; 7h15- São Paulo no ar; 8h30 – Fala Brasil; 9h30- Hoje em Dia; 12h- Record 

Notícias; 14h15- Xena; 15h – Todo mundo odeia o Chris; 16h30- Geraldo Brasil; 18h30- SP 

Record; 20h15- Jornal da Record; 21h- Bela a feia; 22h- Poder paralelo; 23h- Câmera Record; 

0h15- CSI Las Vegas. Percebemos que a grade da emissora dedica tempo considerável ao 

telejornalismo. Nos espaços nos quais não há essa programação específica figuram seriados, 

ou novelas ou algum programa de entretenimento. Todavia, fica clara a intenção da emissora 

de se tornar uma forte referência do telejornalismo brasileiro. Isso porque há nítida 

compreensão do investimento que é feito, via modos de apresentação e inclusão do gênero em 

diferentes horas, dias e períodos da programação. Acompanhe-se no gráfico a faixa percentual 

que cada gênero ocupa na emissora:  
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 O jornalismo figura como carro-chefe da programação, seguido por programas de 

entretenimento. Esses, às vezes, trabalham com reportagem e outro materiais jornalísticos, de 

tal forma que endossam a percentagem de dedicação e utilização do jornalismo nas produções 

da emissora. A constância com que o jornalismo aparece na programação não está 

diretamente ligada ao fator tempo, ou seja, não é o gênero que mais tempo ocupa. Ele está 

inserido em vários momentos, que,  não necessariamente, são os mais longos.  

 A Rede Record tem relação estreita com a religião, no entanto tal programação figura 

em horários alternativos, como a madrugada. A religiosidade é uma característica fortemente 

atribuída à Record, possivelmente pelo fato de seu fundador ser um bispo e ter a rotina ligada 

a essas práticas, via Igreja Universal.  

5.1.5.Rede Globo 

 A TV Globo se caracteriza pelo alto número de telejornais inseridos em sua 

programação diária. Segundo dados do gráfico abaixo mencionado, a programação 

jornalística corresponde a 22% da programação da emissora. Todavia, novelas, seriados e 

demais programas de entretenimento são os que preenchem o maior tempo de transmissão da 

TV. A emissora investe também em pequenos “news” que se inserem em períodos 

alternativos e em poucos minutos informam os fatos mais recentes. Programas como o Globo 

notícias, duram cerca de três minutos e endossam a percentagem representativa do 

telejornalismo na Rede Globo.  Mapeamos um dia de programação da emissora:  5h- 

Telecurso Educação Básica; 5h15- Telecurso profissionalizante; Telecurso Ensino Médio; 
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Telecurso Ensino Fundamental; 6h05- Sagrado; 06h08- Globo Rural; 06h25- Bom Dia Praças 

Locais; 07h15- Bom Dia Brasil; 08h10 – Radar; 08h15- Mais Você; 09h43- Globo Notícia; 

09h44- TV Globinho; 12h- Praça TV- Primeira Edição; 12h45- Globo Esporte; 13h15- Jornal 

Hoje; 13h45- Video Show; 14h35- Vale a pena ver de novo; 15h40 – Sessão da Tarde; 17h32- 

Globo Notícia; 17h35- Malhação; 18h05- Cama de Gato; 18h55- Praça TV; 19h10- Caras e 

Bocas; 20h15- Jornal Nacional; 20h55- Viver a Vida; 22h10- Globo Repórter; 23h10- Amor e 

Sexo; 23h55- Jornal da Globo; 00h25- Programa do Jô; 01h55- Intercine; 04h15 – Corujão.  

 

 A emissora em foco tem forte marca nacional. Ela se caracteriza pelos diversos nichos 

que trabalha. Além disso, tem grande número de retransmissoras e praças espalhadas por 

vários locais do Brasil – e fora dele, também-  de forma que passa uma noção de cobertura 

total e irrestrita.  

 As novelas são um forte atrativo da emissora. Como estratégia, os telejornais 

geralmente ficam inseridos no meio dessa programação. De tal forma que o telespectador que 

assiste à novela das 7 horas, por exemplo, assiste a um telejornal e logo vê a outra novela, que 

seria a das 8 horas.  

 A Rede Globo possui dezenas de repórteres espalhados pelo mundo. As coberturas 

entram ao vivo, em vários momentos da programação jornalística.  
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5.1.6- Rede TV! 

 A Rede TV é a mais nova dentre as cinco emissoras analisadas neste trabalho. Ela foi 

ao ar, pela primeira vez, no ano de 1999. A programação do canal é voltada, em grande parte 

dos horários, para o entretenimento. Conta com gêneros do tipo talk shows, programas de 

auditório, seriados, jornalismo, etc.  

 No mapeamento de programação temos: 5h: Igreja Mundial do Poder de Deus; 08h30- 

Leitura Dinâmica Primeira Edição; 9h- Manhã Maior; 11h30-Rede TV Esporte; 11h55- 

Programa Imbra; 12h- TV Kids; 12h30- Parceria SAT; 13h- Igreja Universal do Reino de 

Deus; 14h- Programa Imbra 2; 14h05- Interligado Tarde; 15h- A Tarde é Sua; 17h05- 

Programa Imbra 4; 17h10- Igreja da Graça Nosso Programa; 18h10- TV Kids; 19h50- TV 

Fama; 21h- Rede TV News; 22h05- Super Pop; 23h45- Leitura Dinâmica Segunda Edição; 

00h15- Vinho à Mesa; 00h45- Interligado; 01h55- Super Papo; 02h- Igreja da Graça no Seu 

Lar.  

 

Percebe-se analisando a grade dessa emissora, que mais da metade da programação é  

dedicada a programas de entretenimento. O Telejornalismo aparece com uma percentagem 

inferior, correspondente a 21%, do total da grade. Há noticiários espalhados em diferentes 

horários, todavia, se compararmos o tempo que eles ocupam na grade e o tempo em que 

outros programas de gêneros diferentes se inserem, perceberemos claramente a linha 

identitária da Rede TV!.  
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 A emissora em foco destaca-se por programas de entretenimento com ênfase em 

celebridades, fama, vida de artistas. Grande parte da programação se dedica a esses fazeres. 

Percebe-se também que o esporte tem considerável espaço. Os programas religiosos são 

responsáveis por 1% da programação. Neles são mostrados tipos de shows da fé, missas e 

outros programas de evangelização.   

 

5.1.7 – Observações Gerais do Capítulo  

 Ao relacionar o perfil de cada emissora citada acima percebemos que elas trabalham, 

na maioria do tempo, com programas de entretenimento.  

 Cada uma com uma ênfase diferente. A Band tem programação ligada a talk shows e 

esporte, predominantemente. Já o SBT dedica o tempo aos seriados importados e a programas 

de auditório, na maioria das vezes. A Rede Record dedica a programação aos estilos de 

variedades e ao telejornalismo, genericamente. A Globo têm ênfase nas telenovelas e no 

telejornalismo, a grosso modo. Por fim, a Rede TV dedica a alta percentagem da grade aos 

programas que tratam de celebridades e fama.  

 A descrição feita acima é uma forma genérica de apontar as características das 

emissoras em estudo, visto que foi concatenado o que cada uma delas costuma deixar mais 

marcado na programação.  

 No gráfico abaixo estão apontados o número de programas de telejornalismo que cada 

emissora comporta em sua grade de programação  
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 Vendo os dados acima, fica claro que a BAND (4) e o SBT (4) estão empatados com o 

mesmo número de noticiários. Depois delas vem a Rede TV! (5) com um telejornal a mais 

que as outras duas. A Rede Record aparece com (8), três inserções mais que o terceiro 

colocado na escala de análise que referencia o número de telejornais por emissora de TV. E a 

Rede Globo assume a liderança em número de veiculação de noticiários, com (10) programas 

dedicados ao gênero.   

 

 

6. TELEJORNAIS– PROCESSOS DE LEITURA 

6.1.Procedimentos Metodológicos 

 

 Como metodologia utilizada para o desenvolvimento da análise dos telejornais, 

convém debruçar-se sobre a pesquisa bibliográfica e posteriormente adentrar-se a técnica de 

análise, via método qualitativo descritivo. O método qualitativo descritivo caracteriza-se pela 

utilização de processos observacionais dos telejornais, a partir da recuperação de dados que 

constituem seus próprios formatos. Caminhar-se-á no sentido de estudar o contrato de leitura 

de cada telejornal para, em seguida, compreendê-los de modo comparativo. Portanto, dois 

conceitos nortearam essa análise; o de contrato de leitura – que já foi devidamente 

apresentado; e, segundo, o de enunciação, igualmente já elaborado.  
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 A produção do trabalho se dividiu em duas fases. A primeira trata da referência 

teórica, nela são visitados diferentes autores que abordaram o tema e o problema deste 

trabalho. A segunda fase tange a análise dos telejornais, segundo os procedimentos acima 

relatados e aprofundados abaixo.  

 Para a análise foram gravadas duas semanas de telejornais. Do dia 14 de setembro de 

2009 até 25 de setembro do mesmo ano. Cinco emissoras foram contempladas nesse processo. 

Devido à exibição do horário político, a problemas técnicos e a incompatibilidades de horário 

na gravação dos programas, somente quatro edições, dos cinco telejornais, se tornaram 

passíveis de observância. Sendo assim, o passo seguinte foi escolhê-las.  

 6.1.1.Definição do Corpus  

 A escolha do corpus passou por um processo de seleção que se baseou num conjunto 

de aspectos, entre eles: o gosto pelo telejornal, o interesse pelos seus modos de dizer, de fazer, 

de enunciar a realidade do dia-a-dia. Tudo isso  trouxe uma inquietude desafiadora, do ponto 

de vista da curiosidade e do despertar para o trabalho.  

 O subconjunto – telejornais do horário nobre da televisão brasileira – (cujos nomes 

serão detalhados a seguir) foi escolhido devido aos altos níveis de abrangência que tais 

gêneros comportam. O telejornal deste horário – que vai das 19h20 até as 22h – tem a 

incumbência de perpassar os temas de maior relevância, para grupos sociais extremamente 

heterogêneos/distintos.  

   Esses TJ‟s são, para a maioria das emissoras, carros-chefe da programação 

jornalística diária. Por esse motivo, resolvemos elencar tal subconjunto, de maneira a 

construir a noção correta sobre modos/métodos de trabalho, via enunciação jornalística, 

destinados à construção da realidade.  

 Selecionaram-se, ainda, as cincos emissoras de maior representatividade no território 

brasileiro (Rede Bandeirantes, SBT, Rede Record, Rede Globo, Rede TV!).  Pretende-se, 

assim, mapear os modos de dizer dessa amostra significativa de telejornais da TV aberta.  
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6.1.2 Delimitação da Análise  

 Neste trabalho trata-se com um período delimitado de datas. Com base na enormidade 

de abordagens e tematizações apresentadas em cada edição de telejornal, escolheram-se três 

dias (segunda-feira -21.09-, terça-feira -22.09-, sexta-feira -25.09-), aleatoriamente, para 

serem analisados.  

 Todavia, é bom que se saliente que  se tínha a intenção de trabalhar com a enunciação 

de um caso, o da Gripe A. Observar-se-iam as formas de enunciação, os modos de dizer das 

autoridades e a apresentação das situações de risco, provocadas pela pandemia. No entanto, 

esse trabalho não foi possível devido a problemas técnicos que não nos permitiram gravar os 

telejornais na referida época.  

 Como alternativa, e não menos importante, do ponto de vista de resultado para este 

trabalho, resolveu-se analisar edições aleatórias dos telejornais.  Elas, então, passaram a ser 

um eixo balizador, o que quer dizer que todas as análises e compreensões resultantes deste 

trabalho serão extraídas das noções de telejornalismo apresentadas nos dias acima descritos.  

 

6.1.3 – Técnicas de Pesquisa  

 A opção que se fez neste trabalho foi a de utilizar a pesquisa qualitativa, como guia no 

percurso exploratório. Para isso, escolheram-se alguns ângulos, os quais serão avaliados via 

método observacional. Gil (2006) trata de conceituá-lo:   

O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apresenta 

alguns aspectos curiosos. Por outro lado, pode ser considerado como o mais 

primitivo e , conseqüentemente o mais impreciso. Mas, por outro lado, pode ser tido 

como um dos mais modernos, visto ser o que possibilita o mais elevado grau de 

precisão nas ciências sociais (GIL, 2006, p.34).  

 

Com base  na observação, decidiu-se verificar os contratos de leitura dos telejornais, 

os conceitos de enunciação, ou seja,  os modos de dizer dos programas. Essas preocupações 

estão condicionadas ao conceito de contrato de leitura de cada TJ. Isso quer dizer que serão 

examinadas as regras e as estratégias através das quais cada um dos telejornais escolhidos visa 

a estabelecer vínculos com os seus receptores.  Serão analisados, além disso, aspectos sobre as 

formas de representação e autorreferencialidade, a linguagem verbal e não verbal, a estrutura 
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técnica, o cenário, o perfil dos apresentadores, a interatividade. Em suma, referências que 

envolvem os contratos.  

Todos esses elementos acima citados se configuram como registros, marcas que vão 

sendo deixadas ao longo do percurso gerativo. Essas evidências possuem relação direta com a 

noção de discurso. Tal palavra, segundo o Dicionário da Comunicação de Rabaça (2001), é 

assim definida:  

O conceito de discurso ultrapassa o língua, pois esta remete a um tipo de discurso, 

considerado (pela teoria lingüística) a partir da dupla articulação. Os gostos, as 

imagens, os rituais são discursos, a medida em que visem a produzir um efeito de 

significação (RABAÇA, 2001, p. 233).  

 

O conceito de discurso é capital para este trabalho,  porque é através da produção que 

ele envolve que se torna possível a proposição dos contratos, envolvendo produtores e 

receptores de mensagens. O discurso é que faz funcionar a arquitetura da interação entre 

telejornal e receptores, e traz consigo, de modo aparente ou explícito, a questão dos sentidos. 

Ou seja: não há discursos sem a produção de sentidos, é por isso que ele é a mola capital do 

trabalho do contrato. Sobre a noção de „efeitos de sentido‟, cita-se  Verón (2004), quando ele 

afirma:   

Produção/reconhecimento são os dois pólos do sistema produtivo de sentido. 

Chamamos de circulação a defasagem entre os dois, defasagem que pode tomar 

formas muito diversas, dependendo do tipo de produção significante. O analista de 

discursos pode interessar-se ora pelas condições de produção de um discurso, ora 

pelas leituras que tiveram como objeto tal discurso, ou seja, pelos seus efeitos. (...) 

No meio dessas condições, sempre há outros discursos, mas estes últimos, não 

fazendo parte do corpus, funcionam, na verdade, como condições de produção ou de 

reconhecimento (VERÓN, 2004, p. 52)  

 A citação acima chama atenção para os aspectos que são destacados no parágrafo 

anterior.Partimos, agora, do princípio de que os discursos não se restringem à noção de 

linguagem falada. Isso quer dizer que ele (discurso) trata das inferências que as imagens, os 

gestos, as articulações entre apresentadores, cinegrafistas, estrutura técnica nos dão,  a que  

nos remetem. De que maneira essas relações contribuem para a construção da credibilidade? 

Em busca dessa resposta, recorre-se  a Joly (1996), autor que trata da análise de imagens. Para 

ele, a abordagem analítica depende de um certo número de escolhas e essas tratam a imagem 

sob o ângulo da significação e não, por exemplo, da emoção ou do prazer estético.  
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É possível dizer atualmente que abordar ou estudar certos fenômenos em seu aspecto 

semiótico é considerar seu modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como 

provocam significações, isto é, interpretações. De fato, um signo só é „signo‟ se 

„exprimir idéias‟ e se provocar na mente daquele ou daqueles que o percebem uma 

atitude interpretativa(...) O trabalho do semiótico vai consistir em tentar ver se (...) 

existem processos de significação particulares (JOLY, 2001,p. 29).  

 Nessas condições, a noção de discurso é capital para este  trabalho de pesquisa. Isso 

ocorre porque entendemos o dispositivo midiático em análise como um dispositivo 

interdiscursivo, que semeia diferentes noções ao longo de sua narrativa. Concorda-se com 

Pinto (2002) quando ele diz:  

A explicitação dos dispositivos de enunciação passa também pela imagem, nos 

textos em que essa semiótica se faz presente. São poucos os casos em que o único 

sistema semiótico presente em um texto é imagético; o mais comum na cultura 

midiática contemporânea são os textos mistos, que reúnem texto verbal e imagens, 

ou texto verbal e sistemas sonoros (ruídos e sons musicais), ou os três. A análise de 

discursos defende a idéia de que qualquer imagem, mesmo isolada de qualquer 

sistema semiótico, deve sempre ser considerada como sendo um discurso (...) 

(PINTO, 2002, p. 37).  

 Por fim, a presente análise sobre os modos de fazer do telejornal será sustentada por 

essas técnicas mencionadas, no contexto de uma metodologia comparativa, visando a  

descrever as formas de fazer e dizer dos cinco telejornais em análise. Uma palavra a mais 

sobre a metodologia comparativa.  

 O método comparativo procede pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos 

ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. Sua ampla 

utilização nas ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo 

de grande grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo (GIL, 2006,  p. 

34).  

 Nessas condições, passa-se à fase seguinte que é a análise propriamente dita dos 

contratos dos telejornais, enfatizando-se para tanto o trabalho que envolve aspectos 

descritivos e comparativos. Tomam-se como base materiais dos telejornais cujas 

características serão detalhadas no próximo capítulo.  
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6.2. ANÁLISE DOS “CONTRATOS DE LEITURA”  

 

 Neste capítulo, vamos examinar as temáticas e um conjunto de aspectos que envolvem 

contratos (como estrutura material dos TJ‟s, estrutura de apresentação, interações possíveis) 

presentes nos cinco telejornais do horário nobre, em análise no presente trabalho. Por se tratar 

de gêneros jornalísticos pertencentes a diferentes emissoras de televisão (Rede Bandeirantes, 

SBT, Rede Record, Rede Globo e Rede TV!), tais telejornais tematizarão assuntos iguais e 

também, distintos, que vão de acordo com a linha editorial da emissora, o público a que se 

destinam, o formato do programa, etc.  

 No item abaixo trabalhar-se-á da seguinte forma: examinar-se-ão quatro grandes 

subitens, de cada emissão (tele)informativa, segundo as datas indicadas. Seguir-se-á a ordem 

de: tematizações; estrutura física; estrutura das apresentações e estratégias de interação.  

Inicialmente chama-se a atenção para todos esses itens e, em seguida, eles serão agrupados 

comparativamente, de modo a  permitir a compreensão do conjunto.  

6.2.1. TEMATIZAÇÕES  

 

 Neste momento traremos à tona os assuntos abordados pelos cinco telejornais em 

estudo no presente trabalho. O que cada um deles enunciou com mais frequência, que tipo de 

abordagem foi dada, qual o tempo dedicado ao assunto, que recursos foram utilizados de 

maneira a ampliar a informação, etc. Além disso,  trabalhar-se-á com o número de temas 

abordados, com os recursos audiovisuais utilizados para dar forma e amplitude à abordagem. 

Tudo isso, para, no final, comparar os modos de dizer de cada telejornal do horário nobre, 

como abaixo descrito.  

JORNAL DA BAND –  
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Figura 1: Logomarca do Jornal da Band usada na abertura do programa  

Entre os dias 21, 22 e 25 de setembro, o telejornal da Rede Bandeirantes abordou mais 

de 55 temas, cobrindo aspectos de diferentes assuntos que foram cobertos por editoriais. Vê-

se que a maioria das abordagens referem fatos que aconteceram no dia ou em pouco período 

de tempo atrás. As várias regiões do Brasil são temas do telejornal, reportadas por diferentes 

ângulos e de acordo com os fatos de mais relevância. A maioria dos assuntos veiculados no 

Jornal da Band é oriunda de temáticas pertencentes ao território nacional.  

Há preocupação em contar os fatos de forma detalhada. Isso se comprova quando se 

percebe que grande parte das matérias apresentadas é composta por todos os “membros” de 

uma reportagem. Isso quer dizer que eles contam com cabeça, off, sonoras, passagem, pé. 

Dessa maneira, a informação se edifica perante técnicas já bem consolidadas. As notas 

cobertas e notas peladas aparecem no TJ, mas em menor número.  

Sobre a tematização, o telejornal não apresenta uma preocupação acentuada no que 

tange às estratégias ilustrativas. Ou seja, raramente a fala do âncora é sustentada por algum 

tipo de gráfico ou imagem que remeta ao tema abordado no discurso/na leitura da cabeça.  

 

FIGURA 2 e 3: Destaca-se como característica do jornal da Band o fato de que os âncoras Ricardo Boechat e 

Ticiana Villas Boas durante a leitura das cabeças, não têm o suporte de gráficos, imagens ilustrativas ou outros 

recursos de referência ao tema.  
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 O terceiro apresentador do telejornal da Band tem um papel diferente do papel dos 

outros dois. Ele é jornalista especializado em análise econômica e no contexto do TJ assume o 

papel de enunciar tais informações, de modo comentado. Ou seja, partem dele os comentários 

técnicos e avaliativos referentes às temáticas enunciadas pelos dois companheiros de bancada.  

Nas participações de Joelmir Boeting estão disponíveis recursos audiovisuais como gráficos, 

legendas, imagens de apoio, que agem de maneira a reforçar números e dados que são 

enunciados pelo comentarista.  

 

Figura 4: Joelmir Boeting falando sobre mercado financeiro. Na tela a legenda referência à alta na Bovespa. 

Além de comentários especializados, o telejornal da Rede Bandeirantes demonstra 

preocupação no que tange às ilustrações temáticas quando o assunto é esporte e ou previsão 

do tempo. No espaço dedicado às notícias esportivas, uma co-apresentadora aparece e enuncia 

as informações. Já na previsão do tempo, Ticiana Villas Boas deixa a bancada e apresenta o 

quadro dedicado às temperaturas.                                 

 

Figuras 5 e 6 : Paloma Tocoi apresentando as notícias do esporte e Ticiana Villas Boas a previsão do tempo. 

 Nas tematizações do Jornal da Band não se encontra nenhum indício de série de 

reportagens ou alguma matéria que tenha ocupado tempo superior a 5 minutos do telejornal.  
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A maioria dos assuntos esteve estreitamente ligada ao factual e foi dada de forma completa, 

mas de modo sucinto.   

Fez-se uma varredura nas edições dos dias 21, 22 e 25 de setembro, a ponto de 

perceber quais são as mais evidenciadas. Perceberam-se 11 temáticas constantes, as quais 

estão apresentadas no modelo abaixo:  

 

 Do total de 11editorias que o Jornal da Band abordou, a de Geral foi a mais recorrente, 

com 16 abordagens nos três telejornais. Uma média de cinco citações por edição de TJ. A 

Polícia veio logo depois, com 15 aparições e, em terceiro lugar, ficaram Clima/Tempo; 

Economia e Esporte, com 8 referências durante os três dias. Já numa escala decrescente estão 

editorias de suma importância como, por exemplo, Saúde e Conflito Social que aparecem no 

gráfico com apenas 3 citações. Com referência menor ainda vem o Meio Ambiente (2) e a 

Educação com (1). Os dados desse gráfico são, como já foi falado, uma amostra. Mesmo 

assim, infere-se que temas pertencentes a editorias como Saúde, Conflito Social, Meio 

Ambiente e Educação não poderiam ter tão pouca representatividade em um telejornal do 

horário nobre, devido às importantes problemáticas que carregam em seus cernes.  
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a) JORNAL DO SBT – 

 

Figura 7: Logomarca de abertura do SBT Brasil  

 O SBT Brasil tematizou mais de 52 assuntos em três dias de edições analisadas. A 

atualidade foi um registro forte nesse programa. O que marcou determinada região do país no 

dia se torna assunto do SBT Brasil. Além disso, links possíveis como datas e assuntos pré- 

agendados também fazem parte da lista de temas abordados no programa. 

 A tematização do SBT Brasil perpassa, ou, tenta perpassar, assuntos que produzam 

maior impacto na população. No entanto, o telejornal apresenta uma certa leveza nos seus 

modos de dizer, característica essa que está refletida na escolha da veiculação de matérias 

como a “Corrida de Jumentos”, que acontece no Ceará. Tal reportagem traz em si um caráter 

cômico e, também, inusitado.  

As feições dos âncoras parecem pretender a empatia do telespectador. Mesmo quando 

são reportados assuntos sérios e que delineiam as facetas da violência, da tristeza, do acidental 

no dia-a-dia dos brasileiros, os apresentadores constroem o discurso com aparente 

espontaneidade.  

Há o desenvolvimento de um contexto colaborativo, no que tange à tematização. Isso 

pode ser facilmente identificado quando o âncora lê a cabeça da matéria e na composição do 

cenário aparece uma ilustração referindo a temática abordada na reportagem, como mostra a 

figura 8.  
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Figura 8: Carlos Nascimento lendo cabeça da matéria que fala sobre assalto. Ao fundo a imagem de uma sombra 

com marca de tiro e o vermelho numa referência subliminar ao sangue de possíveis vítimas.  

 

 O telejornal trabalha com notas, que se dividem em peladas; cobertas e vivo. Essas são 

uma espécie de estratégia adotada para tematizar os diferentes assuntos abordados pelo 

programa. Abaixo o gráfico mostra que o SBT Brasil, nos três dias em que foi analisado, 

tratou de 9 editoriais diferentes.  

 

 Os assuntos que se enquadram na Geral foram os mais abordados, com 15 referências. 

Em segundo lugar, aparece a editoria de Internacional, com 12. E em terceiro lugar, com 8 

abordagens, na lista dos mais citados estão assuntos da área de Polícia. Na contramão vêm as 

referências menos feitas por este telejornal. Conflito Social e Política apareceram 4 vezes; 

Esporte 2 vezes; Meio Ambiente 1 vez e economia não foi referenciada. Causa estranheza o 
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reduzido número de referências, visto que são temáticas abrangentes, as quais estão 

intimamente ligadas à questão do interesse público.  

 

b) JORNAL DA RECORD: Edição 21.09.2009  

 

Figura 9: Logomarca de abertura do Jornal da Record.  

 As tematizações do Jornal da Record estão fortemente inseridas na noção de 

cotidianidade. Nos três dias de análise, foram tematizados mais de 57 assuntos. Fatos que 

marcaram o dia no território brasileiro, tanto como no exterior, estão presentes na narrativa 

desse TJ.  

 O Jornal da Record trabalha com notícias de vários gêneros, o que de certa forma 

parece óbvio. Todavia, a particularidade está na mescla que é feita, como por exemplo, a 

matéria “abuso de autoridade – delegado atira e prende inocentes-” que tende a suscitar uma 

espécie de desgosto no telespectador, figura num mesmo TJ que trata de heróis do dia-a-dia e 

de atitudes exemplares, como : “Herói salva família na correnteza” e “Projeto inventa 

reciclagem das bitucas de cigarro”. É a diversidade de momentos do telejornal e da escolha de 

materiais para a enunciação que age de forma positiva na construção da idéia acerca do JR.  

 Na tematização, um aspecto que trabalha como característica peculiar é a Série de 

Reportagens. O JR investe na expressão e na continuidade desse gênero. Toda a semana é 

exibida uma série, que trata dos mais diversos assuntos do cotidiano do Brasil e , às vezes, do 

mundo.   
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 Jaz na Série de Reportagem uma característica identitária da tematização do Jornal da 

Record. O aprofundamento de um tema, o dedicar mais de sete minutos do tempo do 

telejornal a uma grande reportagem são algumas das estratégias adotadas para fidelizar um 

público e se diferenciar dos demais telejornais, que acabam por tratar temas semelhantes, por 

causa de um critério de noticiabilidade chamado factualidade.  

 Na edição em análise percebemos que o JR lança mão de recursos gráficos e marcas 

que auxiliam no desenvolvimento da noção de tema, como por exemplo, a série de 

reportagem “A força da Internet”.  

 

Figura 10: Ana Paula Padrão apresentando a série de reportagens: “A Força da Internet”. 

 Outro registro marcante na tematização do JR chama-se autorreferencialidade. Esse é 

um telejornal que fala muito de si. Os âncoras remetem ao grupo Record em diversos 

momentos, como, por exemplo, quando falam do lançamento do R7, o novo portal de notícias 

da internet. Ou, ainda, remetem à programação televisiva da emissora. Acompanhe nas 

figuras abaixo:  

 

Figura 11 e 12: Autorreferenciação marcada na „chamada‟ do Repórter Record e do R7. 
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 A autorreferencialide se dá, também, em outro momento. Celso Freitas e Ana Paula 

Padrão, âncoras do telejornal, depois de apresentada uma notícia do esporte, discursam sobre 

as “conquistas” da TV Record. A repórter na deixa final diz: “Record, a emissora oficial do 

esporte olímpico no Brasil”. Ao que Celso Freitas continua, só que agora direto da bancada: 

“Não se esqueça, a Record vai transmitir os jogos de inverno em Vancouver, no Canadá, no 

ano que vem”.  

.  

 

Figura 13: Celso Freitas fala da transmissão dos jogos de inverno direto de Vancouver, dos quais a Record tem 

direitos de exibição 

 Na sequência da fala do âncora, Ana Paula Padrão enuncia novamente a Rede Record, 

dizendo: “ E também a olimpíada de Londres em 2012, tudo com exclusividade para todo o 

Brasil”. 

 

 

Figura 14: Ana Paula Padrão enunciando a exclusividade da Rede Record na transmissão dos jogos olímpicos 

em 2012.  
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 Ainda tratando da estrutura de tematização do JR, outro fator presente é a 

autotestemunhalidade. Na edição em análise há um diálogo entre os âncoras, sobre o 

presidente de Honduras, deposto, Manuel Zelaya, no qual a marca da participação do 

jornalista no acontecimento é muito forte. Veja:  

“Celso Freitas: Ana, você convesou há pouco com o encarregado 

de negócios do Brasil em Tegucigalpa. É tensa a situação lá? 

Ana Paula Padrão: É muito tensa a situação lá neste momento. 

Pelo lado de fora pelo menos estão cinco mil pessoas. O toque de 

recolher já começou e até agora ninguém foi embora. Os 

simpatizantes cercando o prédio da embaixada brasileira. Eu falei 

agora pouco com (...) Ele me disse (...)”; 

 A tematização gira em torno da experiência da jornalista. Quando ela enuncia: “eu 

falei, ele me disse”, a responsabilidade da notícia está centrada da vivência e na 

testemunhalidade  daquele invíduo, que acaba por reportar a realidade da maneira como viu.  

 A construção das temáticas do JR gira, fortemente, em torno da autor             

referencialidade, da série de reportagens, do factual e da autotestemunhalidade, não 

necessariamente nesta ordem. No gráfico abaixo estão os temas, elencados por editorias, que 

mais são abordados no JR. O item série de reportagem não está presente, pois é elemento 

pertencente apenas a dois dos cinco telejornais analisados.  
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 Dos 10 itens mais citados, a editoria de Geral saí na frente das demais, com 10 

referências em três edições do JR. Em segundo lugar vem a Polícia empatada com a Política, 

com 9 referências. E em terceira colocação, dentre as mais citadas, está a editoria de 

Internacional, com 7 referências. Em contrapartida Conflito Social não é referenciado pelo 

telejornal, nas datas analisadas. Meio Ambiente e Educação foram enunciados apenas uma 

vez e Sáude e Esporte figuram com três referências. Na amostra que o gráfico faz, ficam 

expressos alguns valores-notícias adotados pelo telejornal em foco. O que causa 

estranhamento é o baixo número de refências a temas como Sáude, Esporte, Meio Ambiente e 

Educação, visto que envolvem temáticas de alta relevância para a construção de saberes da 

população e que , ainda, estão intimamente ligadas às rotinas dos brasileiros.   

 

c) JORNAL NACIONAL: 

 

Figura 15: Logomarca de abertura do Jornal Nacional  

 As tematizações do Jornal Nacional se caracterizam pelo nível de abrangência. Há 

uma espécie de mapeamento dos principais assuntos que foram destaques no Brasil e no 

mundo.  Nos dias analisados, foram percebidos 57 assuntos-temas exibidos no JN. Aquelas 

matérias que carecem de imagens factuais lançam mão de animações gráficas - um recurso 

usado para não perder a qualidade na enunciação dos fatos-.  

 Realidades que marcaram pela sua importância são trazidas para a bancada do 

telejornal. Percebe-se, também, que o JN se apropria de dados estatísticos para linkar e 

atualizar fatos cotidianos. Pesquisas realizadas servem de „gancho‟ para reciclar ou reavivar 
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determinados assuntos. Citamos, na edição em foco: Cai o índice de inadimplência em 

cheques; idosos são as vítimas mais comuns de assalto na saída de bancos; etc.  

 Além das questões já ditas acima, o JN traz notas peladas e notas cobertas na sua 

composição. Todavia, além das matérias completas, o telejornal tem uma estratégia que 

parece eficaz no que tange à construção da credibilidade, que são as séries de reportagens.  

 Na edição do JN do dia 21.09.2009 os âncoras chamaram uma série de reportagem que 

traz no cerne de sua composição os índices de mortalidade infantil numa região da Amazônia 

conhecida como “cabeça do cachorro”. A série é um trabalho do jornalista gaúcho Marcelo 

Canellas. No material são veiculados dados contundentes sobre a pobreza e o esquecimento 

do local, além de imagens reveladoras.  

 

Figura 16: Vinheta e marca de abertura da série de reportagens sobre índices de mortalidade  entre índios da 

Amazônia  

 Depois do primeiro dia de exibição da série, os âncoras do telejornal deram três notas-

pé com o posicionamento de instituições responsáveis pela manutenção do local, na 

Amazônia, deflagrado pela extrema pobreza.  

 As tematizações do JN visitam as mais diversas áreas do saber. Cada tema recebe 

determinado enfoque, que se distingue pelo tempo que ocupa no telejornal. Um assunto pode 

ser apenas referenciado em uma nota pelada e outro pode assumir a proporção de uma 

reportagem. As diferenças que fazem com que cada um ocupe um específico espaço são 

regidas pelo que chamamos linha editorial do programa  ou estratégia de contrato.  
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 No Jornal Nacional, nas edições analisadas no presente trabalho, verifica-se que a 

editoria de Internacional assume posição de liderança, com 15 referências feitas. Em seguida, 

aparece a Geral com 7 citações. Depois delas, vêm as notícias do Esporte com 7 referências. 

Do outro lado, com número reduzido de citações, figuram editorias como Meio Ambiente e 

Conflito Social, referenciados apenas uma vez. Já Saúde e Educação não são enunciados na 

amostra feita. Os dados são contrastantes e revelam uma face do telejornal encontrada nos três 

dias de análise.  

 Em relação à análise do gráfico, podemos inferir que a imagem de onipresença que a 

TV Globo tenta passar se comprova quando a editoria de Internacional é a que contém o 

número mais alto de citações, no período em foco.  

 

REDE TV NEWS 

 O Rede TV News tematiza por meio de uma divisão via editorias. Nisso não há 

novidades, visto que todos o fazem da mesma maneira. Todavia, o RedeTV News deixa muito 

claro que ele segmenta as notícias por assuntos específicos. Ou seja, o TJ dá as notícias de 

Política, depois de Economia, depois Esporte, etc. Citamos como exemplo a edição do dia 

21.09.2009, quando o telejornal começou com notícias de política: visita do presidente Lula à 

assembléia da ONU, Brecha na lei e troca de partido, suspensão na condenação de Toffoli, 

entre outros.  

 Os assuntos são factuais, mas a hierarquia a que obedecem é regrada por editorias. Nas  

datas analisadas neste trabalho, foram tematizados mais de 66 assuntos. No dia 21.09.2009 as 
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informações de política precederam as de economia, as de geral, as de polícia, entre outras. 

No entanto, isso não é uma regra e vai de acordo com os interesses específicos da emissora no 

dia da exibição e, também, com a relevância de cada tema/abordagem.  

 Os modos de dizer do Rede TV News são muito dinâmicos, rápidos. Essa questão se 

expressa, com mais clareza, nos momentos em que o telejornal exibe uma vinheta que 

delimita a temática a ser abordada e, logo, exibe uma sequência de notas cobertas, muito 

ágeis, que às vezes não totalizam nem trinta segundos de locução.  

 

Figura 17: Vinheta e imagem da delimitação de assunto processada em determinados momentos do telejornal 

 As cabeças são lidas, na maioria das vezes, por apenas um apresentador que já chama 

a matéria. São períodos curtos e objetivos.  

 A linha de tematização do telejornal se reflete, também, na idéia de enunciar tudo o 

que acontece pelo Brasil. Por meio de uma outra editoria, chamada de Brasil, o telejornal 

apresenta fatos que ocorreram no dia, de maneira sintética.  
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Figura 18: Vinheta que abre a série de notas cobertas que enunciam fatos que marcaram o dia no país  

 Por meio dessa vinheta o Rede TV News segrega as notícias e as separa por grupos. 

Com o quadro (Brasil), ela se exime de coberturas mais completas, todavia não deixa de 

apresentar os fatos, de modo que as notas cobertas dão movimento ao telejornal e sensação de 

ampla cobertura e onipresença.  

 O telejornal não trabalha com série de reportagens. Notas peladas também são raras. O 

forte da enunciação do Rede TV News são as matérias completas e as notas cobertas.  

 Outra questão relevante é a abrangência dada a certas temáticas. Cita-se como 

exemplo a greve. Na presente edição do dia 21.09.2009,  eles anunciaram a greve dos 

correios,  dos garis e da classe médica, tudo em diferentes locais do país. Mas as notícias se 

dão em sequência, de modo que o telespectador forme uma noção ampla sobre o assunto.  

 A tematização do telejornal Rede TV News conta, também, com stand up‟s, estratégia 

não usada nos demais programas noticiosos em análise. O presente TJ não dispôs, nas datas 

analisadas, de entradas ao vivo.   

 No que tange à tematização, o Rede TV News usa o recurso dos símbolos, das 

imagens para referir o assunto enquanto o apresentador enuncia. Veja na figura a seguir.  
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Figura 19: Augusto Xavier enunciando as informações e a imagem do revólver tematizando no cenário ao fundo  

Nós analisamos dia após dia o jornal da Rede TV. Elencamos 11 temas de editorias 

que poderiam estar presentes em seu discurso. Identificamos 10 editorias nas referências 

diárias feitas pelo telejornal. No gráfico estão as inserções de cada temática, nos três dias de 

análise do presente trabalho.  

 

 O Rede TV News se caracteriza, como já foi dito acima, por enunciar notícias de 

forma rápida e concisa. Quando não usa o recurso da reportagem, apela para as notas 

cobertas. Dessa maneira, recobre mais temas do que os concorrentes do mesmo horário. Na 

análise que se fez, constatou-se que o assunto mais referido pelo Rede TV News foi o da 

editoria de polícia, com 22 citações, seguido pelas notícias de Geral, com 19 referências. Em 

terceiro lugar aparece a editoria de economia, com 15 citações. No caminho inverso está a 

editoria de Saúde, com apenas 1 referência. Já a editoria de Educação não figurou em nenhum 

dos três telejornais analisados no presente trabalho. Há de se fazer um paralelo entre o alto 
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número de referências da editoria de Polícia (22) com a de Educação (zero). Será que esses 

números não representam um paradoxo que a atual sociedade vive? A falta de atenção a 

assuntos que  se referem à Educação tende a contribuir para o aumento de ocorrências 

policias?  Os dados da amostra desse  telejornal nos incutem esses questionamentos.  

 

6.2.2- A “ARQUITETURA” DO TELEJORNAL 

 Neste subitem serão examinadas as características físicas e técnicas de cada telejornal. 

Quais recursos eles usam para melhor enunciar ?  O que eles usam e /ou fazem para construir 

a credibilidade em suas formas de dizer? As cores, os formatos, as embalagens estarão em 

foco nas linhas que seguem.  

 JORNAL DA BAND 

O telejornal da Band é um telejornal pioneiro, quando se trata de estruturação. Isso 

porque ele é o único TJ do horário nobre da televisão aberta que dispõe de três apresentadores 

na bancada. Como dito no item acima, ele conta com dois âncoras e um terceiro jornalista que 

assume o papel de comentarista.  

 

Figura 20: Ticiana Villas Boas, Ricardo Boechat e Joelmir Boeting prontos para o início do telejornal 

 A bancada tem o formato de um semicírculo. Na parte central, o telespectador pode 

observar a redação do telejornal trabalhando ao fundo. Há predominância da cor azul. Nas 

laterais da bancada a tonalidade mais abrangente é a de um tom marrom amadeirado, onde 

ficam Ticiana Villas Boas e Joelmir Boeting.   



75 

 

 Nos movimentos de câmera é possível perceber a aparelhagem de que o TJ dispõe. A 

câmera trabalha diferentes “zoons” que vão desde a volta dos comerciais até a leitura de uma 

nota e dão uma noção de movimento à enunciação da notícia.  

Nos contornos do cenário estão dispositivos que fazem parte da decoração e que 

trabalham como luzes, que propiciam maior luminosidade ao estúdio. 

 A constituição do cenário do Jornal da Band exprime noções de tradicionalismo. 

Formas de dizer arraigadas a antigos modelos, nos quais os apresentadores enunciam as 

informações de forma direta e reta, sem interferências de outra natureza qualquer.  

 

SBT BRASIL 

O telejornal SBT Brasil possui uma estrutura na qual a cor azul é predominante. O 

cenário possui um acabamento arredondado, o que contribui para construir a noção de 

modernidade e leveza.  

 A redação está presente, como pano de fundo do telejornal. Mais de cinco televisores 

LCD ficam espalhados – estrategicamente -  pelo cenário e fazem parte da composição do TJ. 

As telas trazem estampadas a marca do SBT Brasil – (possível identidade de 

autorreferenciação). Os televisores são decorativos e fazem parte de uma composição de 

cenário do telejornal. 

 Na bancada figuram os dois âncoras do SBT Brasil, o jornalista Carlos Nascimento e a 

jornalista Karyn Bravo. O cenário possui diferentes elementos que aparecem em distintos 

momentos, dependendo da câmera e do plano que for escolhido/padronizado para a 

composição da matéria.  
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Figura 21: Carlos Nascimento e Karyn Bravo num travelling da câmera, que compõe a abertura do telejornal. 

Perceba nessa fotografia a disposição dos elementos no estúdio. 

 O SBT Brasil trabalha com várias noções de cenário. Veja nas figuras como os 

âncoras aparecem em diferentes situações e enunciações temáticas. No plano aberto, no qual 

aparecem os dois âncoras, fica evidente o funcionamento da redação jornalística atrás. Em tal 

situação é dada uma amplitude ao que está por trás, do lado e nos arredores da bancada.  

 

Figura 22, 23 e 24: Enquadramento Fechado em cada um dos âncoras  – Cenários diferentes -  

 As diferenças de cenários expostas acima mostram a versatilidade e movimentação 

que o telejornal SBT Brasil busca. Nas figuras fica clara a intenção do TJ em mostrar a sua 

flexibilidade. As explicações que o cenário dá a cada matéria é também vista, quando, por 

exemplo, na figura 22, Nascimento fala de trânsito e nas costas dele está uma tela LCD 

referenciando a temática. Já em abordagens não tão contundentes o cenário é “neutro”, sem 

referenciações extras.  
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Figura 25: Âncoras do SBT Brasil em plano aberto. Há predomínio da cor azul no cenário do telejornal e o 

funcionamento da redação fica evidenciado na foto. 

Além das diversas opções, demonstradas nas figuras anteriores, há outras alternativas 

exploradas. Os âncoras do telejornal enunciam, também, em pé. Existe essa mobilidade, na 

qual em determinado momento eles ficam na bancada e em outros eles ficam em pé.  

 

Figura 26: Âncoras em pé, em outro cenário do SBT Brasil. 

 Em pé eles se falam, eles se contatam, eles olham para frente e se comunicam. Há 

acentuada troca/interação neste momento do telejornal.  

JORNAL DA RECORD  

O Jornal da Record está centrado na figura da bancada, que é marrom. Ao fundo 

dezenas de jornalistas trabalham na redação do TJ. Além disso, no meio, entre os dois âncoras 

está a logomarcada da Rede Record. A autorreferencialidade está presente, mais uma vez, 

quando mais de cinco monitores no formato LCD estampam a marca do JR, em azul.  
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A redação, ao fundo, fica em dois níveis. Um acima da cabeça dos âncoras e mais 

distante. Outro nível é o da altura da bancada, em alguns momentos os jornalistas ao fundo 

figuram na cena de apresentação do tj.   

 

Figura 27: Ao fundo os três jornalistas trabalhando na redação. Suas cabeças  ficam na altura da bancada.  

 Em termos de estrutura há de se destacar, também, os movimentos de câmera. A 

aproximação ou o distanciamento são evidenciados em diferentes momentos da narrativa. 

Tais movimentos acompanham uma certa “intenção” na hora do discuso. O plano aberto, 

geralmente, remete à condições de informalidade, de comentários, de emissão mais 

„descompromissada‟ da notícia. Já o plano fechado expressa o registro do âncora com mais 

detalhamento e , logo, uma maior atenção aos modos de dizer.  

 As vinhetas são mais usadas na abertura das séries de reportagens. Todavia, os 

recursos audiovisuais são aplicados em distintos momentos da composição enunciativa. Agem 

de forma a interferir na composição da estrutura física do formato jornalístico. Ou seja, de 

acordo com as tematizações, o cenário sofre alterações e se remete, em um plano fechado, ao 

assunto em foco. Veja-se isso na ilustração que segue.  
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Figura 28: Celso Freitas noticiando dados da economia. Ao fundo ilustrações caracterizam o momento do 

telejornal. Aparecem, também, créditos de uma frequente informação dada.   

 Percebe-se com a mudança no cenário que a estrutura não é estanque. Ela permite 

alterações que visam à flexibilização e ao aprimoramento dos modos de enunciar as notícias.  

 Nos dias analisados do Jornal da Record, não se constatou a presença de quadros 

temático, de forma que as notícias enunciadas se dividem, basicamente, em dois grupos: as 

factuais e as séries de reportagens.  

 

JORNAL NACIONAL  

O cenário do JN é tido como um dos modelos-padrão, quando se trata de 

telejornalismo. Isso porque ao longo do tempo a emissora tentou/consolidou essa tradição nos 

modos de fazer TJ. Isso se clarifica ainda mais quando a TV Globo lança um novo cenário e 

logo ele serve de base para a replicação em outras diferentes emissoras.  

 A redação ao fundo foi uma inovação lançada na emissora. Dezenas de jornalistas 

ilustram o trabalho que é feito, e que não para, mesmo enquanto o TJ está no ar. O mapa 

mundi atualmente fica em movimento e a cor azul é predominante na composição do estúdio.  
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Figura 29: Movimento de câmera para a abertura do JN. Imagem dimensiona algumas proporções do cenário do 

telejornal. Atente-se para a marca do JN. Ela está inserida no mapa que fica em movimento sempre, o que nos 

leva a inferir que o JN está em todo o mundo, a todo momento.  

 Tudo está ao redor da bancada, que é o cômodo principal do JN. Abaixo do mapa 

mundi, que aparece atrás, fica uma espécie de tela, na qual figuram símbolos que tratam de 

tematizar a abordagem dos âncoras.  

 O cenário é moderno, ou seja, atualizado. Segue inovações tecnológicas e também das 

áreas de arquitetura e design, apresenta tendências e novos conceitos. Há um trabalho novo e 

dinâmico de movimento de câmera, que aproxima e distancia durante a fala do âncora. Na 

bancada fica aparente o teclado e o mouse dos pequenos computadores disponíveis aos 

apresentadores. Na estrutura física atual ,o conceito de movimento é uma constante. A 

bancada é na cor cinza claro e alguns traços da marca do JN têm o tom vermelho.  
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Figura 30: William Bonner e Fátima Bernardes no cenário do JN. 

Nessa tradicional figura do telejornal, fica retratada a condição em que o JN se 

apresenta diariamente, diversas vezes. Na figura 30 está  fotografado o momento de um casal 

tradicional na apresentação do TJ. A postura, a feição e o cenário contribuem para a 

concepção de credibilidade e confiança que o JN pretende/tenta passar aos telespectadores.  

REDE TV NEWS 

 A estrutura do Rede TV News é a mais estática, dentre todos os telejornais analisados 

neste trabalho. Não há mobilidade de câmeras, não há troca de cenários atrás, a não ser em 

momentos específicos nos quais imagens tematizam o assunto em foco. O pano de fundo para 

as enunciações se mantém o mesmo do início ao fim da discursividade jornalística.  

 Os apresentadores ficam na bancada, todavia ela não aparece. Os planos são fechados 

e enquadram apenas um âncora de cada vez.  

 O fundo do telejornal é azul e verde. Nele constam o desenho dos continentes do mapa 

mundi.   
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Figura 31 e 32: Augusto Xavier em e Rita Lisauskas  em plano fechado enunciando as notícias do Rede TV 

News 

 Os apresentadores permanecem o tempo todo na mesma posição, ou seja, não 

levantam, não trocam de cenário, não mudam. Em nenhum momento eles apresentam o TJ em 

plano aberto.  

 

6.2.3. ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO     

             No atual momento deste trabalho,  vamos descrever como se estabelecem as 

estruturas de apresentação de cada telejornal, enquanto elementos do contrato de leitura. O 

apresentador do telejornal é considerado uma peça-chave para o funcionamento desse 

dispositivo, visto que ele é o responsável pela enunciação dos fatos/notícias. A condição com 

que ele(s) o faz(em) diz muito sobre o telejornal. Dos apresentadores levaremos em conta 

aspectos que envolvem o seu próprio corpo, destacando-se as maneiras como se comunicam, 

como gesticulam, como enfatizam as temáticas, se são sérios ou informais. Ao lado disso, 

chamamos a atenção para a relação desse suporte com outros personagens que podem ser os 

coapresentadores, os especialistas, os repórteres, etc.  

            Ver-se-á essa fachada complexa, na qual eles (apresentadores) pilotam o telejornal.  

Convém enfatizar que falar dessa estrutura de apresentação é dizer também que ela tem elos 

com aquilo que não é visível na apresentação do telejornal. Descrevem-se então as 

características de cada um deles.  

  

JORNAL DA BAND 

 Nos quesitos interação e informalidade, o telejornal da Band não se enquadra.  A 

estrutura de apresentação é rígida, formal. Segue o padrão de leitura de cabeças e 

apresentação de matérias, em uma sequência linear, sem desvios ou atalhos.  

Os três apresentadores, Ticiana Villas Boas, Ricardo Boechat e Joelmir Boeting,  têm 

um tom de seriedade na face e falam com firmeza e destreza. Na análise do telejornal da Band 

um item é a característica diferenciadora dos demais: o terceiro elemento da bancada, o 
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comentarista. Quem comenta tem a incumbência de situar o telespectador de acordo com uma 

visão personificada sobre determinado assunto. É nesse momento do telejornal que vale a 

emissão de opinião frente aos fatos relatados.   

A estrutura de apresentação do TJ Band comporta e recebe com muita espontaneidade 

os comentários do terceiro jornalista da bancada. O ponto X da questão desse telejornal está 

nessa figura, que centraliza e tece avaliações sobre distintos assuntos.  

A formalidade nos modos de enunciação, a face mais contida e o tom marrom 

amadeirado são componentes que constituem a noção de tradição, todavia o caráter inovador 

do comentarista especializado jaz como uma estratégia de aproximação do TJ com o leitor. 

Parte-se do princípio de que o espectador deseja ouvir a “opinião” do telejornal acerca do 

assunto em foco. Nessa linha, há pretensão de estabelecimento de vínculos com o espectador, 

quando ele, em casa, concorda com o comentário tecido por Boeting, por exemplo.   

A estruturação deste TJ pode ser, a grosso modo, definida como um lugar de 

convivência do tradicional e do inovador. Conceitos antônimos compartilham o cenário do 

Jornal da Band.  

 

SBT BRASIL 

 Diversos elementos contribuem para formar uma noção acerca dos modos de dizer dos 

telejornais do horário nobre da televisão brasileira. A estrutura da apresentação, certamente, é 

uma delas.  

 Parte-se, aqui, da lapada do telejornal. Os teasers, a trilha sonora e a imagens de apoio 

permitem ao telespectador criar uma expectativa acerca do que vai ser apresentado nos 

próximos minutos. A estrutura construída nessa fase de abertura do TJ é fluida, dinâmica e 

apresenta repórteres em diferentes locais, de modo a tentar reforçar a noção de onipresença do 

SBT Brasil.  

 Nesse telejornal, os âncoras enunciam com leveza, com feição de suavidade. Tais 

características estão presentes nos modos de dizer a notícia positiva, ou não. Parece que os 

âncoras, associados ao cenário, assumem uma condição de simpatia, que produz um 
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sentimento prévio no espectador, independente de ele saber o que vai estar presente na linha 

discursiva.  

 A leitura de cabeça é, evidentemente, composta por períodos curtos. Além disso, 

existem cabeças duplas, que proporcionam maior dinamicidade ao TJ. A variedade de opções 

que o atual cenário do SBT Brasil oferece  pode ser entendida como um valor potencial do 

produto,  porque os âncoras aparecem em diferentes situações ao longo da narrativa 

jornalística e tal contexto vem contribuir para a construção de noções de mobilidade, 

dinamicidade, alternância, agilidade, etc.  

A estrutura de apresentação do SBT Brasil comporta comentários. Eles são emitidos 

de maneira “descomprometida”, tanto por Carlos Nascimento quanto por Karyn Bravo. Na 

data do dia 21.09.2009 os âncoras enunciavam a chegada da primavera, ao que o jornalista 

emitiu sua marca opinativa, expressa no diálogo abaixo:  

Carlos Nascimento: E essa é a última noite de inverno, Karyn. 

Karyn: É verdade. A primavera, estação das flores (... interrupção) 

Carlos Nascimento: Belas Margaridas 

Karyn: (Sorrisos) (...volta depois da interrupção) começa amanhã as 6h18 da tarde, 

exatamente. 

Carlos Nascimento: Como é que você sabe o horário certo? 

Karyn: Ah... Isso graças aos astrônomos (...) 

Carlos Nascimento: E o que nós podemos esperar desta nova estação, a primavera? 

Karyn: Olha.. mais chuva do que calor (...) 
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Figura 33: Carlos Nascimento, neste momento, comenta: “Belas Margaridas”. Esse é um registro da marca 

opinativa na construção discursiva do telejornal.  

 A estrutura da apresentação do telejornal SBT Brasil apresenta fortes registros de 

mobilidade, espontaneidade. Além disso, existe a personificação do âncora, ou seja, ele dá 

vazão aos seus modos de ser e os emprega na construção da narrativa.  

 

JORNAL DA RECORD 

A estrutura de apresentação do Jornal da Record se caracteriza pelo tradicional modo 

de enunciar. Há centralização na figura da bancada, o que colabora para caracterizar o jornal 

como um produto mais engessado. A enunciação se dá via protocolos formais, com expressão 

contida e séria por parte dos apresentadores.  

 A formalidade e o tradicional conceito que jazem nos modos de fazer jornalismo no 

horário nobre estão se dobrando a algumas modelações atuais. O que  é notável  na expressão 

e  na gesticulação mais acentuada, usada por Ana Paula Padrão, em alguns momentos. A 

jornalista se insere no contexto da notícia e se permeia pela emoção daquilo que foi dito. Veja 

na figura abaixo:  
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Figura 34: A jornalista Ana Paula Padrão sorri e comenta a reportagem veiculada dizendo: “Parabéns”. Neste 

instante se comprova a tentativa de modernização e flexibilização nos modos de dizer.  

 A leitura das cabeças é dinâmica. As pausas são praticamente inexistentes. Todos os 

espaços do telejornal são bem preenchidos de forma a mostrar mobilidade e muitas 

informações.  

 A figura do âncora Celso Freitas é mais comedida. Com pontualidade e firmeza ele 

enuncia as cabeças. O tom de voz mais grave promove um tom de verdade e que permite 

pouca ou fraca possibilidade de contestação daquilo que é dito. Celso Freitas lê as cabeças, 

gesticula com firmeza e suas expressões, obviamente, vão de acordo com o caráter do 

material que está sendo dito.  

 

Figura 35: Freitas gesticulando com as mãos na enunciação da notícia que fala de economia 
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 A jornalista e também âncora do Jornal da Record, Ana Paula Padrão, é mais sutil nos 

seus modos de dizer. A voz feminina serve como um contra-balanço à seriedade do ato de 

proferir do colega Freitas. A âncora constrói uma figura de dinamicidade, ao mesmo tempo 

em que ele enuncia com firmeza, ela também descontrai a figura sisuda e dá lugar ao sorriso, 

à gesticulação e à fluidez no discurso e na encenação. 

 Por fim, parece  claro que o JR trabalha com o tradicional e se deixa permear pelo 

novo, à medida que constrói seus modos de dizer. O sorriso e os comentários trabalham lado a 

lado com  a seriedade e a secura de expressões afirmativas ou discordantes. São dois âncoras, 

de personalidades distintas na apresentação do TJ, que firmam um ponto fixo e crível na hora 

de enunciar e construir/mostrar realidades Brasil a fora.  

 

JORNAL NACIONAL 

A estrutura da apresentação do JN sempre foi muito tradicional, tendo como base os 

modos de fazer telejornalismo de emissoras já consagradas em outros continentes.  Os 

âncoras, no início, apenas liam as cabeças e notas e assim por diante. Mas, de um tempo para 

cá, o JN tem se curvado às novas experiências de se fazer telejornal. Com isso, comentários e 

interações começaram a figurar no programa.  

 O Jornal Nacional começa com a escalada. Nesse momento, cenas da matéria que vai 

ser veiculada aparecm na tela, repórteres entram com os teasers, entre outros aspectos que dão 

mobilidade e sonoridade à apresentação daquilo que há de ser apresentado.  

 A previsão do tempo é um dos momentos em que os âncoras, literalmente, saem de 

cena. Esse momento significa uma transição dentro do telejornal, quando saem de cena 

resquícios de outras informações para que as notícias do tempo ganhem destaque. Uma 

coapresentadora entra e fala das condições climáticas registradas pelo Brasil.  
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Figura 36: Rosana Jatobá na previsão do tempo do dia 21.09.2009 

 Além disso, o JN adotou uma vinheta identificadora que acompanha vários dos 

materiais veiculados durante o programa. A imagem do mundo aparece em tela cheia e vai 

focando em um determinado local, de onde virão as informações. 

 

Figura 37 e 38: Mapa iluminado e quadro abrindo para a reportagem que começa contando a história de um 

menino, já ilustrado na imagem. 

 No dia 21.09.2009 quem substituía o âncora principal do Jornal Nacional, William 

Bonner, era Chico Pinheiro. Os apresentadores na data autorreferenciam o telejornal e 

interagem com o público, chamando a participar no site da emissora, ilustrado na figura que 

segue. O pedido dos âncoras é que os espectadores enviassem comentários, via site do Jornal 

Nacional na seguinte fala;  Chico Pinheiro diz: “Na nossa pagina da internet você vê como 

mandar sugestões ao Banco Central para melhorar o uso dos cheques. Fica sabendo também 

quais os cuidados que deve ter quando escolhe essa forma de pagamento. Acesse aí 

g1.com.br/jn” 
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Figura 39: Chico Pinheiro e Fátima Bernardes interagindo com o telespectador. Eles falam do endereço de email 

para participar.  

 Os comentários também são estratégias adotadas pelo JN. Tanto Fátima Bernardes 

quanto Chico Pinheiro emitiram suas opiniões a respeito da última matéria veiculada no 

telejornal do dia 21.09.2009. Ambos deram seus autotestemunhos, em clima de descontração 

e de nítida interação:  

Chico Pinheiro: Essa camisa ganha até sozinha. Agora com uma galera 

entusiasmada dessas... 

Fátima Bernardes: olha... ficou lindo! 

 

Figura 40: Chico Pinheiro e Fátima Bernardes em nítida interação. Ambos expressaram seus comentários sobre a 

matéria veiculada.  
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REDE TV NEWS 

 A estrutura de apresentação do Rede TV News é rígida e formal. Os âncoras seguem a 

risca o espelho e o roteiro, sem intervenções.  

  Eles apenas lêem as cabeças, chamam algumas notas cobertas ou estabelecem uma 

relação com um comentarista, via questionamento. Nessa fase do telejornal o especialista 

encarregado de fazer o comentário entra, via stand up.  

 

Figura 41: Comentarista via stand up enunciando para o Rede TV News 

Celso Ming representa a figura do comentarista econômico. Ao fundo a redação 

jornalística ilustra dezenas de homens e mulheres em busca de notícias. Ele fala como a voz 

do especialista.  

Os âncoras do telejornal continuam em seus postos, mas saem de cena para a entrada 

do especialista. Quando voltam (os apresentadores oficiais) eles somente olham para a 

câmera. São formais e obstinados nas suas práticas de enunciar, visando ao fortalecimento dos 

contratos.  

As mudanças nas formas de apresentação apenas ocorrem nos momentos em que 

entram quadros específicos, já citados acima.  
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6.2.4. ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO   

Neste item deseja-se investigar as formas de interação desenvolvidas pelos telejornais 

em vários níveis: entre os apresentadores, eles mesmos; entre os apresentadores e repórteres; 

entre os apresentadores e o público. Nesta descrição, vemos a possibilidade de evidenciar 

outros ângulos sobre o funcionamento dos contratos, uma vez que o modo de cada um dizer a 

realidade se faz por diferentes jogos de linguagem ou formas de contato, pelas quais os 

telejornais querem efetivamente assegurar aos seus espectadores que as informações que lhes 

são oferecidas são confiáveis.  

Podemos dizer que o reconhecimento da presença do outro (o telespectador) é uma das 

vias que leva à noção de vínculo. Tal vinculação acaba, por vezes, acontecendo via estratégias 

de interação. Fausto Neto (2006), como já foi mostrado antes, conceitua essas situações, como 

estratégias para a formação da noção de contratos de leitura: “Estruturam-se em torno de 

contratos de leitura por meio dos quais criam seus interlocutores e as possibilidades de 

vínculos com eles, pela via do trabalho da enunciação” (FAUSTO NETO, p.13: 2006).  

 Sobre essas noções de contratos de leitura e estabelecimento de estratégias, por parte 

dos telejornais,  vai-se  tratar a partir de agora.  

 

JORNAL DA BAND 

 O jornal da Band desenvolve um modelo específico de interação com seus 

espectadores, que se caracteriza por uma não-interpelação direta. Ele fala aos mesmos, 

embora sem dirigir mensagens específicas. Para início de conversa, o plano aberto, que é o 

que mostra todos os âncoras, só acontece na abertura do telejornal e no retorno dos intervalos 

comerciais. Ou seja, esse é um momento no qual o contrato de telejornal pretende que o 

telespectador, geralmente, perceba uma troca de olhares – interação – entre os apresentadores.  

 Não se detectou nessa edição qualquer tipo de interpelação explícita ao telespectador. 

O que aconteceu em momentos singulares foi um questionamento de um apresentador para o 

outro, de forma a suscitar o comentário. Num outro instante, quando a apresentadora fez um 

comentário, aparentemente, espontâneo, ele foi um tanto “tímido” e inesperado. Isso remete à 
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breve conclusão de que há maior troca de contatos entre dois dos três apresentadores, uma vez 

que, curiosamente, a âncora mulher permanece mais em silêncio quando eles estão falando.  

 Nas edições analisadas não houve interação com repórteres, através de links ao vivo. 

Além disso, os apresentadores não se corresponderam com o público em um diálogo direto, 

de forma a convidá-lo a interagir com o programa através de chats, emails e outros gêneros 

semelhantes.  

 Essa estrutura de telejornal passa a idéia de que não há um contato direto entre 

apresentação e recepção, pois o estilo de conversação entre eles amortece a chegada do 

telejornal ao receptor.  

  

SBT BRASIL 

O SBT Brasil apresenta uma forte interação. Tal modalidade por ser vista nas relações 

discursivas entre os próprios âncoras, entre os âncoras e o repórter-vivo ou entre os âncoras e 

o telespectador.  

 A interação é um elemento marcado na discursiva do TJ em foco, todavia ela não se dá 

como uma narrativa de entretenimento, na qual, o tempo todo, os apresentadores interagem. A 

relação entre os elementos da bancada costuma ocorrer quando ambos estão em pé, no que 

parece ser o momento de enunciação mais “à vontade”. A bancada, por si só, já insere um 

engessamento acentuado aos modos de dizer e isso fica evidenciado no SBT Brasil. Quando 

Carlos Nascimento e Karyn Bravo se deslocam da bancada para o outro cenário em que ficam 

em pé há uma espécie de alternância de postura.  

 O nível de descontração e relacionamento entre os âncoras é tal, que num determinado 

instante, ilustrado abaixo, Karyn Bravo “lembra” Carlos Nascimento que ele deve deixar o 

cenário para que ele visualize o mapa da previsão do tempo:  

“Carlos Nascimento: E como fica o tempo nesta terça-feira? 

Karyn Bravo: Chuvoso e friozinho. 

Carlos Nascimento: Para a despedida (do inverno) então? 
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Karyn Bravo: é do inverno. Mas se você quiser se despedir do 

mapa também?! (risos)  

Carlos Nascimento: é verdade. (risos)” 

 

Figuras 42,43 e 44: Sequência em que Karyn Bravo “lembra” Carlos Nascimento que ele deve deixar o estúdio 

para que ela possa realizar a previsão do tempo nos mapas. 

 A interação é um dos pontos altos do SBT Brasil. Ela se dá, também, de maneira 

inovadora, com o repórter-vivo. No instante em que há a troca comunicacional, o 

telespectador acompanha em casa as três dimensões envolvidas na conversa. Na tela fica 

representado o local de ancoragem do TJ, neste caso, São Paulo, e o local de reportagem-vivo, 

aqui, Brasília.  

 

Figura 45: Entrada ao vivo – Na tela interagem ambos os âncoras e repórter – Há uma espécie de democratização 

do espaço – estúdio e externa – compartilham um mesmo instante.  

 No SBT Brasil as interações são possíveis. Existe a formalidade característica de um 

telejornal do horário nobre, mas „temperada‟ com muita personalidade, carisma e naturalidade 

discursiva.  

 



94 

 

JORNAL DA RECORD  

As marcas de interação no JR são bastante presentes em distintos momentos da 

apresentação. Podemos dizer que o telejornal se divide em tempos de câmera fechada e de 

câmera aberta. Quando percebemos que está ocorrendo um movimento nos takes, esse é um 

sinal de que uma possível interação há de vir.  

 O JR não é ancorado com base na interação entre os apresentadores. Todavia há 

diálogos entre os dois, há troca de informações, há perguntas e respostas. Quando ocorre um 

plano aberto - como a figura 29 ilustrará a seguir – forma-se um ambiente propício para a 

conversa. Nesse instante o telespectador se sente integrado à conversação. Pode-se dizer que a 

interação assume o formato da letra Y, na qual os âncoras interagem entre eles, mas olham 

para a câmera numa tentativa de compartilhamento com o público que lhes assiste.  

 

Figura 46: Celso Freitas com o tronco inclinado em sinal de observância ao que Ana Paula Padrão enuncia. 

Percebe-se a acentuada gesticulação da mão esquerda da apresentadora. 

 A interação se divide em momentos que vão desde a indagação até a concordância 

entre os âncoras, sobre determinados assuntos pré-pautados.  Quando um faz pergunta ao 

outro ou quando ambos concordam sobre um assunto como,  por exemplo, a importância do 

lançamento do novo portal de informações da Rede Record, o R7.  

 Na leitura de cabeças também é evidenciada a interação.  

Ana Paula Padrão diz: “Neve na praia. Uma imagem improvável”. 

 Celso: “Ainda mais num cenário carioca”.  
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Desse modo ela interpelou seu interlocutor e o trouxe para a conversa. O âncora continuou, 

mas sem referências à colega.  

Celso: “ Ela (a imagem improvável) é uma rampa coberta de neve 

artificial criada para uma competição de Snowboard”. 

 Observa-se a interação nas figuras abaixo:  

 

 Figuras 47,48, 49, 50: Celso olha para Ana Paula, que na sequência olha para Celso. Logo, eles se 

olham e miram o telespectador. Uma sequência fortemente caracterizadora da interação em forma de Y.  

  No JR é perceptível que as interações são, sim, possíveis. Em diferentes modos, 

estilos e caracterizações.Todavia elas estão ali para fazer jus aos novos modos de se fazer 

telejornalismo.  

 

JORNAL NACIONAL 

 As interações no Jornal Nacional ainda são incipientes. A cada novo dia os âncoras 

vão ficando mais ousados, do ponto de vista de interatividade.  

 No JN, no início do processo de inserção da interatividade no telejornal, os 

apresentadores apenas se entreolhavam. Um atento ao discurso do outro, e só. No entanto, 

esses conceitos foram ficando para trás e o Jornal Nacional passou a ir além.  
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 Atualmente, os âncoras assumem postura de total interação com o interlocutor. O 

corpo se inclina para olhá-lo enquanto um deles fala, os movimentos e a gesticulação são 

concordantes com o discurso do outro.  

 A interação do JN está situada mais na esfera que concatena os dois âncoras. O 

telespectador é chamado a participar somente num terceiro momento, quando verbalmente os 

apresentadores pedem que ele se manifeste via portal da internet.  

 Outra forma de interação é o olhar. Esse sim é um dos recursos mais utilizados para 

reafirmação da presença de outrem do diálogo. Quando o âncora olha para a câmera e olha 

novamente para o seu companheiro de bancada ele pressupõe a presença de um terceiro 

elemento na conversa, ou seja, os milhares de telespectadores espalhados pelo Brasil e pelo 

mundo.  

 

Figura 51: Na imagem está ilustrada a linguagem corporal. Ela demonstra a atitude de observação de um em 

relação ao outro.  

REDE TV NEWS  

 No telejornal em análise, as interações são praticamente nulas. Ambos os jornalistas 

que ocupam a bancada não se entreolham, não se comunicam, não interagem.  

 O único momento em que ocorre uma pequena relação dentro do contexto 

comunicativo do telejornal é quando um dos âncoras se remete a um comentarista, por meio 

de um questionamento. Ao que, via stand up gravado, entra a resposta de um especialista. 



97 

 

 No restante do telejornal não há trocas com o telespectador, com o colega de bancada, 

com nenhum outro elemento vivo que faça parte da narrativa.  

 

6.2.5 – ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE TELEJORNAIS  

 

Até o presente momento foram mostradas características de cada telejornal, chamando 

a atenção para aspectos como tematização, estrutura física, estrutura de apresentação, 

estratégias de interação, etc. Agora, a pretensão é demonstrar, a partir de comparação, 

aspectos comuns e diferentes do funcionamento dos telejornais. Dessa forma ter-se-ãonoções 

claras sobre contratos de leitura, presentes em cada TJ.  

 

a) Sobre tematizações –  

Dentre os cincos telejornais analisados, o único elemento comum a todos são as 

reportagens factuais. Acontecimentos que marcaram o dia, a semana, ou os tempos, pela 

relevância, fazem parte do quadro de assuntos noticiosos. No entanto, nos demais 

cruzamentos realizados, acham-se pontos convergentes entre dois telejornais ou três 

telejornais, no máximo. Todavia, há de se destacar a singularidade de cada um, quanto às suas 

formas de enunciar a realidade.  

O Jornal da Band se caracteriza pelo modo sério de dizer, jeito tradicional, com 

comentários especializados. Usa pouco o recurso audiovisual para apoiar as temáticas 

abordadas.  É um telejornal que dedica grande parte do programa às notícias de Geral.  

Já o SBT Brasil é um produto mais versátil, com acentuada leveza nos modos de dizer. Os 

âncoras carregam uma feição sutil, esboçam sorrisos e têm suavidade e tranquilidade gestual. 

Usam recursos audiovisuais para apoiar as falas. E, a exemplo do Jornal da Band, referencia 

com mais frequência a editoria de Geral.  

Sobre o Jornal da Record temos outras concepções. É um produto preocupado com os 

modos de dizer tradicionais. Os âncoras têm perfis diferentes. Enquanto Ana Paula Padrão 

descontrai, César Freitas retrai. São enunciações distintas que compõem o cenário desse 

produto noticioso. O JR está preocupado com aspectos da autorreferencialidade, de 

autotestemunhalidade e com séries de reportagens. A editoria de Geral, como no Jornal da 

Band e no SBT Brasil, foi a que mais ocupou espaço no telejornal, nas datas de análise.  
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O Jornal Nacional é um dos clássicos noticiários do horário nobre da TV brasileira. Tem 

na abrangência e na rede de emissoras associadas um de seus capitais para o trabalho. Destaca 

a “idéia” de onipresença, através da disposição de repórteres em diferentes continentes. Apela 

para recursos gráficos, para referenciar o tema em foco no TJ. A editoria mais recorrente nas 

emissões do JN, nos três dias analisados, foi a de Internacional. Outra estratégia que o 

telejornal adota são as séries de reportagens, a exemplo do Jornal da Record.  

Por fim, o Rede TV News é um dos produtos telejornalísticos mais jovens do horário 

nobre. Tem um perfil de noticiário rápido e ágil. Utiliza-se de reportagens completas e de 

muitas notas cobertas, para cobrir o máximo de informações. Trabalha com a enunciação via 

editorias, bem segregadas, no discurso do TJ. Seguindo uma sequência que prioriza assuntos 

que pertençam à mesma temática/editorias. Dá voz a comentaristas especializados, como o 

Jornal da Band também faz.  

 A imagem abaixo mostra um ponto convergente entre os cinco telejornais estudados 

nesta pesquisa. Com diferentes construções textuais, mas como a mesma informação, o Jornal 

da Band, o SBT Brasil, o Jornal da Record, o Jornal Nacional e o Rede TV News, 

tematizaram a situação da figura que segue:  

 

Figura 52: Mulher se abaixa e o policial de elite atira, de forma certeira, no bandido. Ele morre e ela escapa.  

  

O assunto comum aos cinco TJ‟S, na data do dia 25 de setembro, foi esse da foto. A 

mulher virou refém de um bandido, e, com a precisão de um tiro de um policial de elite, os 

momentos de aflição tiveram fim. Na emissão desta notícia, verificamos como as temáticas 

são muito semelhantes ou até mesmo iguais. O que muda, são os modos de dizer, o contexto 
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frasal, o estilo de texto. A informação, neste caso, foi dada com o mesmo enfoque: A precisão 

da polícia e a libertação da vítima. Abaixo estão as “cabeças” das matérias veiculadas em 4 

dos 5 telejornais em análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem-se quatro modos de dizer do acontecimento. O SBT destaca a ação de um 

policial, que não é qualquer um, trata-se de um atirador de elite. No Jornal da Band destaca-se 

que o morto é inicialmente um assaltante, que depois aparece como bandido e que mantinha 

uma mulher refém – a dona da farmácia - . Para o JN ele não é nomeado nem como bandido 

nem como assaltante, mas como um homem. Aqui, também, a vítima é apenas um refém 

vago, sem qualquer outra caracterização. O JN,diferentemente, dos outros telejornais, 

contextualiza a informação e diz que o homem pôs o Rio de Janeiro em suspense. Finalmente 

SBT BRASIL 25.09.2009 

UM ATIRADOR DE ELITE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MATOU UM ASSALTANTE COM UM TIRO NA CABEÇA QUANDO O BANDIDO 

MANTINHA A DONA DE UMA FARMÁCIA REFÉM//  

 

JORNAL DA BAND 25.09.2009 

CAB// UM ASSALTANTE FOI MORTO POR UM ATIRADOR DE ELITE DA POLICIA 

MILITAR DO RIO DE JANEIRO DEPOIS DE FAZER UMA MULHER REFÉM POR UMA HORA 

E MEIA// O BANDIDO AMEAÇAVA EXPLODIR UMA GRANADA//  

 

JORNAL DA RECORD// CABEÇA PERDIDA POR PROBLEMAS TÉCNICOS NA GRAVAÇÃO 

 

JORNAL NACIONAL 25.09.2009 

CAB// UM HOMEM COM UMA GRANADA NA MÃO FEZ UMA REFÉM NO RIO DE 

JANEIRO ESSA MANHÃ// ELE PÔS O RIO DE JANEIRO EM SUSPENSE POR QUASE UMA 

HORA 

CAB// A CENA FOI REGISTRADA NO BAIRRO DA TIJUCA, NA ZONA NORTE DA CIDADE//  

 

REDE TV NEWS 25.09.2009 

ATIRADOR DE ELITE MATA LADRÃO QUE FAZIA MULHER REFÉM NO RIO//  
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a Rede TV destaca que o atirador mata, mas não é nem um bandido, nem um homem, nem um 

assaltante e sim um ladrão que fazia uma mulher (indeterminada) refém no Rio de Janeiro.  

  

Alguns dos telejornais iniciam a chamada da cabeça na ordem direta, a exemplo do 

SBT Brasil, do Jornal Nacional e do Rede TV News. Já o Jornal da Band coloca o assaltante 

em situação passiva, ou seja, diz: “assaltante foi morto”. A notícia é a mesma, mas a forma 

como ela é construída atribui diferentes sentidos à informação. Podemos dizer que as distintas 

construções frasais responsabilizam diferentes elementos da história. O JN diz que “homem 

faz refém” e o JB diz que “assaltante foi morto”. São exemplos como esse que permitem 

enxergar as formas como cada dispositivo escolhe traçar seu caminho a fim de construir a 

credibilidade, via enunciação. (As laudas completas de onde foram extraídas as “cabeças” das 

matérias estão em anexo, sem, contudo, serem submetidas a análise).  

 

a.1) Tematizações em Gráficos  

 

 A partir da análise dos gráficos referentes a tematizações realizadas nos telejornais em 

estudo, nas datas já citadas, percebemos questões curiosas, como por exemplo o baixo ou 

escasso número de referências temáticas em relação a editorias como sáude, educação, 

conflito social e meio ambiente. Confira nos gráficos:  

 

 

 

 Nas datas analisadas as reportagens que falaram de saúde apareceram em três dos 

cinco telejornais em análise. O SBT Brasil e o Jornal Nacional não mencionaram o tema.  
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Quando a temática em foco foi Conflito Social, quatro dos cinco telejornais 

reportaram o tema. O Jornal da Record não abordou o assunto. Já o Rede TV News tratou da 

editoria em seis matérias, veiculadas durante as três edições em análise no presente trabalho.  

 

 

Sobre Meio Ambiente todos os telejornais falaram. Todavia, quatro TJ‟s do cinco em 

estudo proferiram o tema apenas uma vez nos três dias analisados. Somente o Rede Tv News 

contrastou com os demais, apresentando o tema seis vezes.  
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Educação. Outra editoria importante, mas pouco enfatizada nos telejornais do horário 

nobre, nos dias em estudo. Uma referência apenas foi encontrada em três edições do Jornal da 

Band, do SBT Brasil e do Jornal da Record. Já os noticiários Jornal Nacional e Rede TV 

News nem referiram o tema.  

Por que assuntos tão importantes quanto as editorias segmentadas nos gráficos acima 

não tiveram índices mais elevados nas tematizações dos jornais em estudo? O que podem 

estar representando esses números? Mesmo em se tratando de uma amostra, eles representam 

uma área de agendamento que foi substituída por outras mais relevantes nas presentes datas. 

A exemplo da polícia, da política, do internacional, etc.  

O que esses dados podem estar querendo nos dizer é que a factualidade tem se 

sobreposto a outros aspectos da atualidade. Ou seja, infere-se que nas referidas datas as 

noticias factuais foram tão mais importantes que qualquer outra pauta “fria” que referisse os 

temas acima elencados nos gráficos.  

 

b) “Arquitetura” 

Os presentes telejornais em estudo são semelhantes em alguns quesitos. Todos têm a cor 

azul presente no cenário de enunciação das notícias, são compostos por homens e mulheres, 

dividindo a bancada. Não necessariamente duas pessoas, pois o Jornal da Band trabalha com 

três apresentadores. Nas figuras abaixo estão os cinco telejornais nas respectivas disposições 

arquiteturais.  
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Figuras  53, 54, 55, 56, 57,58: Estrutura Física dos cinco telejornais. 

 

 Na presente comparação, percebe-se que em quatro telejornais as mulheres estão, 

sempre, no lado esquerdo do vídeo. A exceção da Ticiana Villas Boas, do Jornal da Band.  

 Quatro dos cinco telejornais usam planos abertos, como mostram as figuras. Menos o 

Rede TV News, que em nenhum momento usou esse recurso.  

O SBT Brasil, o Jornal Nacional e o Rede TV News usam ilustrações e detalhes do 

mapa do mundo na composição didática do cenário. Já os telejornais da Band, do SBT, da 

Record e da Globo utilizam-se do conceito que traz a redação do programa trabalhando atrás 

dos apresentadores.  

 A estrutura de apresentação difere quando um usa mais movimentos de câmera que o 

outro, quando um recorre a estratégias gráficas ou audiovisuais. Todavia, as diferenças estão 

destacadas nas figuras, e, também, nos modos de dizer.  

 

c) Estrutura de Apresentação 
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Os telejornais em estudo apresentam distintas formas de estabelecer vínculos e de 

reafirmar os diferentes contratos de leitura.  

Os telejornais do SBT, da Record e da Globo se assemelham, pela forma como levam a 

narrativa, pelo uso de recursos audiovisuais, pelas tentativas de interação entre os próprios 

âncoras. São mais modernos nos modos de dizer, na estrutura física e na composição do 

cenário. 

O Jornal da Band figura numa esfera mais tradicional, pouco diálogo entre os 

apresentadores, pouco diálogo e interpelação com o telespectador. Há mais retidão e 

linearidade nos modos de apresentar e se organizar. É uma estrutura de apresentação mais 

estanque. Nesse sentido, encontra-se o Rede TV News, tal produto está nitidamente arraigado 

ao roteiro, à perenidade do discurso, sem interferências de quaisquer naturezas por parte dos 

âncoras. É um jornal que trabalha com uma estrutura física que se movimenta pouco e traz 

muita agilidade nas maneiras de enunciar os fatos.  

 

d) Estratégias de Interação  

 

Há, como no item anterior, uma espécie de “linha” que divide os cinco telejornais em dois 

grupos: os que trazem a interação como uma estratégia de enunciação e os que não fazem 

isso. 

Dentre os telejornais que se utilizam dessas estratégias de interação estão o SBT Brasil, o 

Jornal da Record e o Jornal Nacional. Eles o fazem entre os apresentadores, com os 

espectadores ou referenciando uma outra ferramenta jornalística como sites ou programas da 

emissora.  

Já o Jornal da Band e o Rede TV News não apresentam a interação como um potencial 

competitivo. Suas edições analisadas não apresentaram marcas de interpelação aos 

espectadores. Todavia, ambos utilizam os comentaristas especializados para avaliação de 

assuntos tratados em matérias jornalísticas. Pode-se dizer que essa seria a ferramenta usada 

para ilustrar uma pseudointeração, isso porque eles se encontram em outro patamar, que não é 

o de noticiar e /ou interagir sem pretensões opinativas.  

Por fim, com pouca intensidade os telejornais interpelam o receptor; talvez isso tenha 

a ver com os telejornais do horário nobre que são aqueles nos quais possivelmente a televisa 
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se investe mais de uma autoridade para falar na ação. E para fazer isso precisa ter uma certa 

distância, a fim de que esse (telespectador) perceba que deve guardar uma certa reverência 

àquele momento  em que a televisão lhe dá o que ele não tem.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa objetivou-se desvelar como os principais telejornais do horário nobre 

da televisão brasileira constroem noções de credibilidade e de confiança através de seus 

contratos. Partiu-se da hipótese de que uma das vias é o modo de dizer de cada um, ou seja, as 

formas de enunciar a realidade.  

Indo por esse caminho, percebeu-se que a enunciação regula boa parte da linha das 

estratégias editoriais do telejornal. Dessa forma, consegue estabelecer vínculos com 

receptores. Essa relação entre telejornal e público passa por um conceito-chave, que são os 

contratos de leituras, referenciados no presente trabalho. A criação e manutenção do vínculo, 

a fidelização de um público, a crença do indivíduo no trabalho apresentado, todos esses 

fatores são construídos com inúmeros e distintos elementos discursivos. Discorre-se, a partir 

de agora, sobre as impressões que a execução deste trabalho  deixou e, também, sobre o  

problema de pesquisa.  

Um dos pontos primordiais para a construção da credibilidade é a tentativa de ausência 

de erros. Independentemente de  natureza, é preciso que não se erre. Errar é humano, mas em 

produtos jornalísticos os deslizes não são aceitos. Isso porque é preciso que os espectadores 

tenham a certeza de que são verdades ditas, de que não existem falhas, de que o sistema é 

praticamente perito. As pessoas precisam acreditar e para que acreditem no telejornal é 

necessário assepsia nas formas, nos modos de dizer, de fazer, de referenciar a realidade. Os 

bastidores da notícia, ou seja, o que foi necessário fazer para que ela chegasse ao ar, não 

interessam. O que o público deseja são as melhores e mais completas reportagens 

jornalísticas. O resto cabe apenas à produção do TJ.  

Outros fatores relevantes no que tange à construção da credibilidade são os modos de 

dizer. Durante o trabalho, foi afirmado várias vezes que cada telejornal estudado apresentou 

um perfil editorial, através da performance e das notícias veiculadas. Esses itens são como 

tijolos, cada um em seu lugar, auxiliando/embasando o todo. A enunciação vai além do dito, 

ela abrange a esfera do pressuposto. Dessa maneira, a gesticulação, a postura, o tom de voz, a 

feição do rosto, o cabelo, a roupa, todos, são elementos fundamentais para que o indivíduo se 

identifique com o programa. Uma roupa desalinhada, um gesto inadequado, uma  “gafe” 

podem interferir na percepção do sujeito, em relação ao produto noticioso.  
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A cobertura jornalística. Esse é um outro fator primordial para a construção da 

credibilidade. O cidadão precisa se sentir parte daquela narrativa jornalística, ele precisa se 

ver no jornal, identificar suas necessidades e encontrar, talvez, as respostas para algumas 

dúvidas. A tematização, ou seja, o que vira matéria no jornal é de suma relevância para o 

processo de identificação, de criação de vínculos, de estruturação de público alvo. O 

espectador quer que o telejornal fale do seu mundo e fale de forma crível, para que ele, 

cidadão, possa depositar confiança naquele discurso.  

As características identitárias de cada emissora de televisão interferem diretamente na 

concepção com que o indivíduo firma seus vínculos com o telejornal. A emissora que investe 

mais em jornalismo, logicamente, o fará de forma mais completa, e assim, produzirá mais 

noções de confiança em seu espectador. O perfil de cada emissora tem relação direta com as 

concepções dos indivíduos acerca do produto telejornalístico. O que vem antes do jornal diz 

muito acerca de que o público ficará para ver/ouvir na enunciação do TJ, que vem depois.  

A credibilidade se constrói com o tempo. São acertos acima de acertos. São 

reportagens e mais reportagens. É preciso errar pouco, fazer sempre melhor, enunciar com 

eloquência, com veracidade, com retidão. É necessário anular problemas técnicos, é 

necessário investir em produtos inovadores, é preciso ousar.  

O que fica, depois da execução desse trabalho, é a certeza de que a credibilidade é um 

bem maior, buscado por todos os telejornais. É um valor capital para a execução, para 

valorização e crescimento do produto jornalístico. Todavia, a credibilidade não pertence 

apenas a um telejornal. Ela está presente em todos que conseguiram/conseguirem construí-la. 

Cada um a sua maneira, com a fidelização de seus contratos, com a própria enunciação 

jornalística, com a sua linha editorial, com os seus valores, seus personagens, seus âncoras.  

A confiança agregada ao telejornal é o que repórteres, jornalistas, editores, a equipe 

busca. A excelência passa e passará sempre pela construção da credibilidade. É preciso 

confiar no discurso jornalístico para, realmente, se abrir a ele e à realidade que o telejornal 

mostra diariamente.   

Conclui-se com à realização deste trabalho que o gênero telejornal é muito mais rico, 

muito mais detalhado, muito mais intenso do que se previa. Ele guarda em seus meandros 

“charmes” e “mistérios” que reluzem em seus modos de fazer, de dizer, de enunciar.  
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Nessa caixa de segredos e novidades, que é o telejornal, está contido um fator 

preponderante para a sua execução e existência ininterrupta: a credibilidade. Com essa 

pesquisa, foi possível adentrar o cerne das questões que versam sobre confiança, sobre crença. 

E com o “mergulho” que se fez  foi possível descobrir verdades ditas por diferentes autores.  

A presente pesquisa  provocou  entusiasmo,  curiosidade e  vontade de seguir e ir além 

por esse caminho. O que  se fez até agora foi uma simples descoberta de todo um universo 

que está escondido atrás das enunciações telejornalísticas diárias.  

O que se vê diariamente na televisão são produtos alinhados e modelados de acordo 

com o interesse dos telespectadores, dos anunciantes, das redes de comunicação. Mas os 

bastidores da notícia estão cheios de pontos encobertos e passíveis de questionamentos e 

aprofundamentos. A experiência da pesquisa não é somente válida para a finalização de uma 

graduação, ela é enriquecedora do ponto de vista da descoberta, do entendimento, da 

percepção e da verdadeira intensidade com que as práticas jornalísticas funcionam e se 

delineiam.  

A riqueza de estudar as formas como os telejornais tentam construir a credibilidade 

adentra mais do que a esfera de referencial bibliográfico. Ela leva a uma observação atenta, 

crítica e criteriosa das formas com que o Brasil está fazendo/produzindo os telejornais do 

horário nobre.  

Fica claro, depois da execução deste trabalho, que a formação do jornalista precisa 

passar pela vivência das práticas e das rotinas produtivas. Dessa forma adquire-se a 

experiência, a noção/o senso de realidade.  Mas muito além das percepções diárias estão as 

nuances, os meandros, os emaranhados que ultrapassam as experiências de todo os dias. Esses 

embricamentos são extremamente ricos e substanciosos do ponto de vista da análise e do 

aprofundamento de vivências cotidianas dos profissionais do jornalismo. Nó,s “contadores de 

histórias,”  vivemos e retratamos a realidade diária do mundo, do país, da cidade, do bairro, da 

região.  Visitamos e percorremos as esferas macro e micro do cotidiano.  

É preciso que o jornalista tenha, ao lado da vivência e do fazer, a reflexão sobre as 

práticas rotineiras. Tal prática é possível de ser feita num lugar ainda insuperável, a  

universidade. Com essa instituição conquistamos embasamento e credibilidade para, 
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posteriormente, “falarmos” sobre a construção da credibilidade nos meios de comunicação, 

em especial, neste caso, nos telejornais.  
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