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RESUMO 

 

A pesquisa analisa se uma maior participação dos telespectadores nos enunciados dos 

telejornais contribui para a qualidade dos noticiários por meio de um estudo do projeto 

Parceiros do RJ, do telejornal local da Rede Globo, RJTV 1ª edição. Assume-se que o 

telejornal de qualidade é aquele que propõe inovações estéticas e de conteúdo, 

promovendo diversidade nas representações dos acontecimentos por meio de 

incorporação de vozes diferenciadas na elaboração das notícias (BECKER, 2009). A 

partir desta experiência, será realizada uma análise quantitativa e qualitativa de uma 

amostra de 15 dias do RJTV 1ª edição, entre os dias 16 e 28 de maio de 2011.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O telejornal é o produto de informação de maior impacto na sociedade brasileira e 

a principal fonte de conhecimento dos acontecimentos socais para a maioria da 

população brasileira, representando na grade da programação uma expressiva 

arrecadação de receita publicitária, por reunir credibilidade e audiência (BECKER, 

2005). Dentro do contexto da fragilização das relações sociais e locais na 

contemporaneidade, o telejornalismo constitui um lugar de referência e um lugar de 

segurança, espaços privilegiados a partir dos quais constrói a realidade (VIZEU, 2008). 

As representações dos acontecimentos dos telejornais intervêm na vida social e essas 

enunciações são construídas na tênue fronteira entre a realidade e a ficção (BECKER, 

2005).  

Considerando a importância do telejornalismo na sociedade brasileira, torna-se 

necessário pesquisar suas transformações para ter uma melhor compreensão de seus 

efeitos e impactos na sociedade. Motivada por essa perspectiva, a proposta desta 

pesquisa é analisar, especialmente, os efeitos da introdução de novos atores sociais nos 

enunciados telejornalísticos e nas elaborações das notícias. Para tanto, terá como ponto 

de partida o pressuposto teórico de que telejornal de qualidade é aquele que propõe 

inovações estéticas e de conteúdo, promovendo pluralidade de interpretações e 

diversidade nas representações dos acontecimentos por meio de incorporação de vozes 

diferenciadas na elaboração das notícias (BECKER, 2009). Este trabalho pretende 

identificar se a inclusão de diferentes atores sociais resulta na promoção de percepções 

mais amplas dos fatos. Em outras palavras, se a maior presença das vozes dos 

telespectadores nos noticiários resulta ou não em um telejornal de maior qualidade.  

O objeto de estudo escolhido é o projeto Parceiros do RJ do telejornal local RJTV, 

da TV Globo, no qual 16 moradores selecionados pela emissora realizam reportagens 

em vídeo sobre suas comunidades, com o suporte técnico da equipe do noticiário. 

Através do exemplo do Parceiros do RJ, em que os participantes atuam na instância 

híbrida de telespectador e, ao mesmo tempo, repórter, serão observados os efeitos que 

essa mistura de enunciadores produz, observando os modos como esses porta-vozes da 

comunidade atuam no ambiente do noticiário e se identificam com os grupos sociais que 

eles representam. Exibido em duas edições de segunda a sábado, o RJTV é produzido 

no Rio de Janeiro, sede da TV Globo, e serve como plataforma de experimentação de 

novas linguagens e formatos de jornalismo televisionado. Uma de suas inovações mais 
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recentes foi a reformulação estética e estrutural de 2009, que aboliu a bancada de 

apresentação do cenário e introduziu dois comentaristas especializados para as editorias 

de saúde e segurança pública.   

Para obter esses resultados, será utilizada a metodologia da Análise Televisual 

criada por Becker (2005), baseada na leitura crítica dos textos do telejornal, de modo a 

revelar as estratégias enunciativas produtoras de sentidos e de experiências coletivas das 

realidades, capazes de atribuir valores às identidades locais e nacionais construídas 

pelos noticiários e partilhadas por grande parte da população do Brasil e do mundo 

(BECKER, 2005: 99). Para realizar essa leitura, são assumidas 10 categorias associadas 

a 11 princípios de enunciação, os quais serão comentados no capítulo 4.  

A metodologia adotada é inspirada na proposta de leitura crítica dos telejornais 

sistematizada por Becker (2005). Para essa investigação são aplicadas cinco categorias 

(Estrutura narrativa, enunciadores, temática, visualidade e edição), e três princípios de 

enunciação (fragmentação, dramatização e definição de identidades e valores), os quais 

permitem descrever, analisar e interpretar os modos de dizer e de construir a realidade 

cotidiana nos noticiários. Esse estudo será feito em três etapas: a descrição do objeto de 

estudo, a análise televisual e a interpretação. A análise televisual é constituída por uma 

análise quantitativa e uma análise qualitativa de um corpus formado pelo 

acompanhamento de 15 dias (entre 16 de maio de 2011 e 28 de maio de 2011) do RJTV 

1ª edição e da gravação das 12 edições exibidas nesse período.  

Esta metodologia é pertinente para a análise dos noticiários, especificamente para 

alcançar os objetivos apresentados na proposta desse trabalho por que permite uma 

leitura crítica dos telejornais locais, produtos estratégicos na grade de programação das 

emissoras, pois, além de sua função de informar sobre os fatos de sua praça, agem como 

difusores de identidade regionais, forjando vínculos de pertencimento com as audiências 

das cidades ou estados em que são exibidos. 

Será apresentada no segundo capítulo, uma breve história do telejornal e uma 

reflexão sobre o papel do telejornal na atualidade como um construtor de realidades e 

lugar de segurança e de referência e os modos como intervêm na construção de 

identidades locais. Para compreender os efeitos do telejornal sobre o público e a 

sociedade, é proposta uma análise do papel dos noticiários na construção e ordenação da 

realidade, questionando os formatos e os conteúdos das notícias apresentadas como 

espelho do real. Os parâmetros de qualidade no telejornalismo sistematizados por 

Becker (2009) são assumidos como diretriz importante para esta investigação.  
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O segundo capítulo tratará dos telejornais locais e, mais especificamente do 

RJTV. Instrumentos estratégicos para a regionalização da programação das grandes 

redes, os telejornais locais são potenciais difusores de identidades locais. Na última 

década, os noticiários regionais da Rede Globo adotaram a linha editorial do Jornalismo 

Público, voltando sua programação para atendimento das demandas sociais e 

intermediação entre sociedade e autoridades. Há uma breve retomada da trajetória do 

RJTV, abrangendo seu início, a adesão ao jornalismo comunitário e sua renovação em 

2009. Em seguida, será apresentado o projeto Parceiros do RJ e sua proposta de abrir 

espaço no telejornal para contar histórias de diferentes áreas da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro.  

O quarto capítulo será dedicado ao estudo de caso do projeto Parceiros do RJ. O 

primeiro passo é a explicação da metodologia já referida, que possibilita uma leitura 

crítica do texto telejornalístico. Esta se dividirá em três momentos: descrição do objeto 

de estudo, que será realizada no terceiro capítulo, e a análise televisual propriamente 

dita, a qual terá duas fases. Análise quantitativa corresponde à aplicação de cinco das 

dez categorias propostas por Becker (2005), as quais fornecerão subsídios para o 

segundo e mais importante momento, a análise qualitativa, na qual os dados obtidos 

serão interpretados de acordo com três princípios de enunciação escolhidos entre os 

onze descritos no percurso metodológico inspirado na metodologia proposta por Becker 

(2005). Posteriormente, serão alcançados alguns resultados que serão aprofundadas nas 

considerações finais, onde se pretende apresentas uma resposta ao objetivo proposto 

nesta introdução e apontar algumas perspectivas sobre a principal questão deste 

trabalho.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

4 

 

2. TELEJORNALISMO: UM LUGAR ESTRATÉGICO DE CONSTRUÇÃO DA 

REALIDADE 

 

 Os processos históricos de desenvolvimento do capitalismo conduziram a uma 

reformulação de conceitos e de instituições tradicionais na sociedade contemporânea. 

Estado, religião e nacionalidade, forjadores dos principais vínculos de pertencimento do 

homem desde as primeiras experiências de organização social, se enfraquecem mediante 

o questionamento de suas autoridades enquanto reguladores e produtores das ações 

humanas. Inauguram-se novas formas de pertencimento, nas quais os espaços físicos de 

convívio perdem sua importância diante da reorganização social empreendida pela 

tecnologia e os meios de comunicação (COUTINHO & MUSSE, 2009: 17). As novas 

subjetividades decorrentes da desvinculação dos ambientes físicos são “modeladas em 

complexas redes de dados que criam fidelidades não mais baseadas na vizinhança, mas 

no fluxo continuo de imagens e sons” (MUSSE & PERNISA, 2009: 155).  

 A construção do mundo globalizado aliada ás sucessivas revoluções 

tecnológicas nos meios de comunicação reafirma a mídia como nova instância de poder 

contemporâneo. Conforme aponta Becker, utilizando-se de sua capacidade de 

reprodução do mundo através de imagens, sons e textos, associados uns aos outros ou 

não, a mídia regula a experiência cotidiana pública e privada, provocando 

multiplicidades e reterritorializações. Nesse contexto, os meios de comunicação 

“funcionam como instrumentos fundamentais de exclusão e inclusão sociais, são 

mecanismos de controle do mundo, sustentados pela lógica do capital, das mega-

empresas e corporações financeiras” (BECKER, 2005:11).  

 Dentro desse panorama social, a televisão se torna “o principal mediador da 

realidade”(BECKER, 2005:13). Aos telejornais é conferido um papel de destaque nesse 

processo, constituindo-se como “território simbólico cultural acessível á maioria da 

população brasileira” (BECKER, 2005:14). Coutinho e Musse defendem que a 

facilidade de leitura dos telejornais, desarraigada de escolarização e poder aquisitivo 

para sua compreensão, e sua relativa onipresença no território nacional, através dos 

sistemas de televisão em rede, fazem deles os principais meios de informação da 

população brasileira, assumindo também a função de esfera pública midiatizada 

(COUTINHO & MUSSE, 2009: 15).  

 Na grade de programação das emissoras, o telejornal agrega os maiores 

investimentos em função de sua expressiva arrecadação publicitária baseada em seus 
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índices de audiência, gerando credibilidade e prestígio para as mesmas. Para o público, 

os noticiários televisionados representam lugares de referência e de segurança, 

organizando o caos que o cerca e, ao mesmo tempo, ocupando o espaço deixado pela 

fragilização dos laços sociais. Tal concepção é possibilitada pelo efeito de 

verossimilhança produzido pelo telejornal no processo de construção da realidade, a 

partir do qual se cria a impressão de as notícias veiculadas serem um espelho do real. O 

telejornal é produto de informação de maior impacto na sociedade brasileira adquirindo 

múltiplas funções além de sua missão de informar fotos sociais representados na forma 

de notícias. (BECKER, 2005: 16) 

 

2.1 Uma breve história do telejornalismo 

 

O ano de 2010 marca os 60 anos da chegada da televisão e do telejornalismo no 

Brasil. Desde a primeira transmissão da TV Tupi de São Paulo, em 18 de setembro de 

1950, até os dias atuais, a televisão tem por sustentáculo o tripé novelas, programas de 

auditório e telejornalismo. A este compete informar o público dos fatos sociais recentes, 

reconstruídos na forma de notícias, produzir credibilidade e arrecadar receita 

publicitária para a emissoras e cumprir sua vocação de esfera pública midiatizada, 

ordenando, inserindo e agendando temas e debates para a sociedade.  

A história do telejornalismo no Brasil se inicia com Imagens do Dia, noticiário 

da TV Tupi de São Paulo, composto por uma sequência de filmes dos últimos 

acontecimentos locais. Pouco depois, foi criado aquele que viria a se consolidar como o 

principal telejornal da década de 1950, o Repórter Esso. Importado do rádio e seguindo 

o formato de programação patrocinada por empresas multinacionais que dominaria os 

primeiros anos da televisão brasileira, o Repórter Esso teve sua primeira exibição na TV 

Tupi do Rio de Janeiro, sendo posteriormente exportado para a sucursal paulista. 

(REZENDE, 2000) 

 Naquele momento, os telejornais eram produtos de baixa qualidade, tanto 

técnica e quanto de conteúdo, conseqüências da carência de recursos tecnológicos e da 

inexperiência dos quadros profissionais, em sua grande maioria, egressos do rádio. A 

matriz radiofônica da televisão brasileira saturava o uso da oralidade, dando pouca 

importância á imagem, seu principal diferencial em relação ao rádio. Além disso, o 

processo de revelação e montagem dos filmes era demorado, comprometendo a 

instantaneidade que, por muito tempo, continuou associada ao rádiojornalismo. O 
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Repórter Esso conseguiu contornar parte dessas dificuldades com o apoio financeiro de 

um anunciante de grande porte e a associação da agência de notícias norte-americana 

United Press International (UPI) permitindo “a libertação da narração exclusivamente 

oral e o uso mais freqüente de matérias ilustradas” (REZENDE, 2000: 107).  

    No início dos anos 1960, a grande novidade do telejornalismo estava no 

conteúdo, com a criação do Jornal de Vanguarda, na TV Excelsior. Produzido e 

apresentado por jornalistas, o dinâmico Jornal de Vanguarda o prêmio Ondas, como 

melhor telejornal do mundo e foi citado pelo teórico de comunicação Marshall 

McLuhan como referência em suas aulas (idem). Porém o golpe de 1964 e o Ato 

Institucional n° 5 abreviaram a experiência desse telejornal, que se extinguiu em 1968.  

O acirramento da censura por parte do governo militar trouxe uma despedida e 

uma novidade no telejornalismo. No apagar das luzes de 1970, foi ao ar a última edição 

do Repórter Esso, encerrando o modelo dominante do noticiário televisionado. Na noite 

de 1° de setembro de 1969, estréia o Jornal Nacional, o primeiro programa transmitido 

em rede para seis capitais brasileiras
1
. Sua criação foi possibilitada pelos investimentos 

do governo militar em tecnologia de comunicação, visando atender ao projeto de 

integração nacional, e investimentos da própria TV Globo, que buscava um noticiário 

que lhe conferisse credibilidade e fizesse frente ao Repórter Esso. (REZENDE, 2000) 

 Apesar de seu ineditismo na transmissão em rede, a originalidade do Jornal 

Nacional residia particularmente na qualidade técnica, uma vez que o conteúdo estava 

sacrificado pela interferência da censura (REZENDE, 2000: 111).  Essa postura custou 

ao telejornal e a emissora o estigma de alinhamento ideológico com o governo militar, 

recorrentemente citados nas críticas voltadas á TV Globo e seu noticiário do horário 

nobre. A década de 1970 na televisão teve como marco o apuro tecnológico 

impulsionado pelo surgimento e popularização de novas tecnologias, como o 

videoteipe, e a criação do “Padrão Globo de Qualidade”, que orientava todas as 

produções da emissora de Roberto Marinho e serviu de referência estética para as 

produções posteriores. Dois dos produtos mais expressivos de telejornalismo da Rede 

Globo nesse período foram o Globo Repórter, seguindo o estilo de documentário, e o 

Fantástico, uma mistura de noticiário com show de variedades.  

 O processo de abertura política nos anos 80 e a consolidação do Jornal Nacional 

como campeão de audiência estimulou a Rede Globo a efetuar novos investimentos em 

                                                 
1
 Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.  
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jornalismo televisivo, com a criação dos telejornais locais e dos telejornais 

especializados, como Globo Rural. Paralelamente, o fim da TV Tupi em 1979 abriu 

espaço para a chegada duas novas redes de televisão, o Sistema Brasileiro de Televisão 

(SBT) e a Rede Manchete, que passaram a fazer concorrência com a Rede Globo, 

utilizando estratégias de programação diferentes, voltadas para segmentos de público 

distintos. As redes Manchete e a Bandeirantes começam a investir em telejornalismo 

também, formando muitos dos profissionais que futuramente migrariam para a Rede 

Globo. (REZENDE, 2000) 

 Os vinte anos seguintes foram de mudanças e adaptações no telejornalismo nas 

emissoras de TV abertas. A chegada e consolidação dos serviços de televisão a cabo 

também popularizaram os canais segmentados de jornalismo 24 horas e as principais 

redes do sistema aberto lançaram seus canais nessa linha, a exemplo da Globo News, 

Band News e, mais recente, Record News. A essas experiências de telejornalismo 

segmentado e contínuo, somou-se a explosão da internet, que, de ameaça constante a 

televisão, vem gradualmente se revelando uma aliada na difusão de notícias e obtenção 

de material audiovisual enviado pelos telespectadores. A concorrência com esses novos 

meios tem desafiado o telejornalismo, que busca se reinventar e se renovar na tela da 

TV.  

 Paralelamente, as emissoras de TV abertas abriram espaço em suas grades de 

programação para os telejornais locais, que se revelaram não apenas um informativo 

com as notícias da cidade ou estado em que é exibido, mas um importante construtor e 

difusor das identidades locais. Becker afirma que é “através dos telejornais locais a 

população conquista conhecimentos e estabelece cumplicidade e vínculo com as 

emissoras na conquista dos seus direitos e da cidadania” (BECKER, 2007: 171). Os 

telejornais locais tem adquirido cada vez mais importância nas emissoras, participando 

da construção do real e de sua ordenação como lugar de segurança e referência para os 

telespectadores. 

 

2.2 Telerrealidade: entre o real e a ficção 

 

 Os telejornais se oferecem aos telespectadores como a janela do mundo, como 

um espelho do real, mas, na verdade, são uma janela para o mundo que não deixa de 

informar as pessoas sobre os principais acontecimentos de suas comunidades, do Brasil 

e de outros países, direcionando, ao mesmo tempo, suas percepções da realidade 
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cotidiana social (BECKER, 2005: 53). O noticiário televisivo representa um espaço 

simbólico no qual o telespectador pode acompanhar o cotidiano de seu país e do mundo 

e efetuar julgamentos sobre os fatos apresentados com base na hierarquização e  nas 

abordagens das notícias proposta pelos apresentadores, âncoras e editores Para o 

telespectador, fica a impressão de o telejornal ser um arauto da verdade, a ponto de 

muitos telespectadores não acreditarem em uma notícia até vê-la na televisão. 

  Entretanto, o telejornal é uma encenação da realidade. Para Becker e Matheus, 

“a televisão não reflete a realidade, mas a recria e produz significados a partir de um 

sistema de regras” (BECKER & MATHEUS, 2010: 135).  Segundo Vizeu e Correia os 

enunciados dos telejornais constroem a atualidade, legitimando os fatos sociais através 

de sua encenação na forma de notícia, que, ao refratar a realidade, constitui e é 

constituída por esta (VIZEU & CORREIA, 2008: 13). Esse processo se ampara nos 

princípios jornalísticos da imparcialidade e objetividade para fundamentar suas 

construções enquanto retratos da atualidade. Para Becker (2005), a construção do real 

pelo telejornalismo se reflete na ordenação da experiência do cotidiano, representações 

essas que acabam mediando as interações na vida social (BECKER, 2005:51).  

Chama-se telerrealidade a experiência da vida social cotidiana e de modos de 

editar as notícias que condicionam o olhar do telespectador a seguir por determinada 

perspectiva na leitura dos textos audiovisuais. “Os telejornais são constituídos na tênue 

fronteira entre a narrativa e o acontecimento mediante seus dispositivos audiovisuais, 

constituindo-se no espetáculo da atualidade” (BECKER, 2005:50). Porém, além de ser 

um agente construtor da realidade, não deixam de ser uma forma social de 

conhecimento. A construção de uma notícia é realizada em diferentes etapas de 

produção e passa pela importante contribuição do repórter na busca de um tratamento 

das informações baseado na adequada apuração dos fatos.  

 O produto final que chega ao público é resultado das escolhas condicionadas 

pelos editores, apresentadores e repórteres que fazem um recorte da realidade de acordo 

com necessidades e possibilidades narrativas de um fato.  Coutinho mostra que o 

telejornalista absorve e repassa suas impressões da realidade, dialogando 

constantemente com o conhecimento adquirido, tendo por referenciais os próprios 

acontecimentos, com seus personagens, suas ações, ainda que sujeitos a uma série de 

seleções de cunho editorial e mais operacional (COUTINHO, 2009: 68-69).  

A construção da telerrealidade passa pela produção do efeito de verossimilhança, 

em torno do qual orbita a lógica dos textos jornalísticos, os quais se confundem com o 
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real pelo uso de personagens reais e de fatos sociais como matéria prima (BECKER, 

2005: 50). Outros recursos aplicados nesse esforço são os gráficos, mapas, entre outros 

que buscam persuadir a audiência acerca da veracidade da versão apresentada. A 

dramatização também é utilizada como instrumento persuasivo. Classificada como um 

dos princípios de enunciação dos enunciadores televisivos na metodologia da análise 

televisual (idem), a dramatização provoca um envolvimento emocional no telespectador, 

valendo-se de estruturas narrativas construtoras de tensão que ajudam na composição da 

atualidade mediada. Outro princípio importante que caracteriza o telejornal, como 

referidos pela autora, é a espetacularização. Por meio dessa estratégia enunciativa, os 

noticiários televisivos são apresentados como shows da atualidade, em que suas 

naturezas ficcionais contribuem para a conquista da empatia das audiências (Becker, 

2005: 98). Na definição de Vizeu e Correia,  

A imagem que a mídia constrói da realidade é resultado de uma 

atividade profissional de mediação vinculada a uma organização que 

se dedica basicamente a interpretar a realidade social e mediar os que 

fazem parte do espetáculo mundano e o público. Compartilhamos a 

afirmação de Gomis (1991) e consideramos que a mídia não só 

transmite, mas prepara e apresenta uma realidade dentro das normas e 

das regras do campo jornalístico. (VIZEU & CORREIA, 2008:13). 

Uma das conseqüências dessa posição social privilegiada é a capacidade do 

telejornalismo direcionar o olhar do público para determinados temas, bem como 

desviá-lo de outros que, de alguma forma, possam ameaçar o status quo. Ao neutralizar 

os conflitos e contradições do cotidiano, os telejornais oferecem referências para a 

representação do mundo para manter a ordem social (BECKER, 2005: 56).  

A capacidade de ordenar o mundo e guiar o interesse do público alimenta 

críticas sobre o caráter manipulador do telejornalismo, na medida em que “não se 

reconhece como discurso e se propõe espelho da realidade” (BECKER, 2005: 56). 

Entretanto, os adeptos desse discurso desconsideram a capacidade de resistência e de 

leitura crítica do texto telejornalístico por parte do público, bem como a capacidade 

limitada dos noticiários televisionados de influenciar pensamentos e atitudes. Becker e 

Matheus comentam que “a televisão e os noticiários podem funcionar como 

instrumentos fundamentais da ampliação ou restrição do interesse público e da 

expressão de diferentes atores sociais.” (BECKER & MATHEUS, 2010: 131). De fato, 

os telejornais realizam um agendamento de assuntos do cotidiano, atribuindo valores 

aos acontecimentos e inserindo-os na pauta de debates da sociedade, como propõe a 

hipótese da agenda setting.  
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Desenvolvida por Marshall McCombs, a hipótese da agenda setting propõe que a 

mídia insere e organiza os temas em debate na sociedade, baseando-se em seus critérios 

subjetivos de seleção, chamados, nos estudos de jornalismo, de critérios de 

noticiabilidade e valores-notícia, os quais abrangem as características que tornam um 

fato vendável como notícia, atraente para o público de acordo com a imagem concebida 

pela mídia em suas rotinas de produção. Traquina nomeia os valores-notícia de duas 

formas diferentes: seleção e construção, sendo o primeiro atuante na escolha dos fatos 

que receberão tratamento noticioso e o segundo o balizador da construção do 

acontecimento como notícia (TRAQUINA, 2009:78). 

 

2.3 Segurança e referência: efeitos de enunciação dos noticiários 

 

O telejornalismo tem efetivamente se desenvolvido como lugar de segurança e 

de referência para a sociedade brasileira. Diante da fragmentação social contemporânea, 

os noticiários televisionados se oferecem como um ambiente telerreal, onde se 

reproduzem as mazelas e as tragédias do mundo embaladas pelo invólucro da 

espetacularização. A ordenação dos fatos sociais noticiados conforme sua relevância 

causa uma tensão crescente, capturando a atenção da audiência ao longo da edição, 

como explica o princípio de enunciação do relaxamento, da metodologia criada por 

Becker (2005). Para aliviar essa tensão, os noticiários procuram preencher seus últimos 

minutos com matérias mais leves, fait-divers, que gerem bem-estar no público e 

reafirmem a confiança, a crença e a segurança essenciais para o convívio social e a 

sobrevivência do homem (VIZEU & CORREIA, 2008: 21). Becker (idem) mostra ainda 

que   

os telejornais são feitos de pequenas histórias, e embora elas não 

comecem com “era uma vez”, nem terminem com “e viveram felizes 

para sempre”, às vezes produzem esses efeitos, especialmente no final 

de cada edição.  As reportagens escolhidas para o encerramento dos 

noticiários despertam constantemente sentimentos agradáveis como a 

esperança, a alegria ou o bom humor e a solidariedade, mesmo quando 

os principais acontecimentos do dia refletem graves conflitos sociais. 

(BECKER,2005:77)  

De acordo com Vizeu e Correia (2008: 20), os telejornais organizam o mundo, 

procurando dar uma ordem ao caos circundante, o que o torna um lugar de segurança 

ontológica para as pessoas. Funciona como um objeto transicional que confere ao 

público a segurança necessária ao seguimento de sua rotina através da ordenação e do 
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caos de um mundo cada vez mais marcado pela incerteza e pela violência e reforçando a 

permanência dos referenciais humanos. Fausto Neto afirma que “a ação dos 

enunciadores – via os mais diferentes códigos – se volta justamente para substituir a 

desordem pela ordem, o imprevisível pelo conhecido, a incerteza pela certeza” 

(FAUSTO NETO apud BECKER, 2005:85). Ao entrarem diariamente nas casas dos 

telespectadores através da televisão, os apresentadores ou âncoras passam a representar 

figuras familiares ao público. O encontro entre telespectadores e apresentadores via 

televisão representa uma referência na rotina dos primeiros, quase uma relação de 

confiança, a qual é uma das constituintes da credibilidade dos enunciadores.   

Ao apresentar-se como uma janela para o real, o telejornal sugere onipresença e 

onisciência a respeito dos acontecimentos do mundo, indo de encontro às exigentes 

demandas contemporâneas por informação imediata, precisa e constante. Na 

metodologia de análise televisual de Becker, esse efeito corresponderia ao princípio de 

enunciação da Ubiquidade, em que se transmite ao telespectador uma impressão de 

domínio relativo do universo limitado e disponível de informações sobre o Brasil e o 

mundo num determinado dia (BECKER, 2005:76).  

Vizeu e Correia apontam que as análises e as interpretações dos acontecimentos 

feitas pelos repórteres ou por especialistas auxiliam na compreensão e ordenação da 

atualidade, amenizando as ameaças de perda dos referenciais e da continuidade do 

cotidiano (VIZEU & CORREIA, 2008:22). Considerando que a informação é uma via 

de acesso ao poder, a capacidade de ordenar a sua própria rotina de acordo com o 

conhecimento de mundo aprendido nos telejornais dá ao público a segurança para 

realizar escolhas em seu dia-a-dia. A partir deste paradigma contemporâneo, Becker 

afirma que 

A maioria das sociedades contemporâneas não apenas são centradas 

na mídia, mas dependem dos veículos de comunicação para a 

construção do conhecimento público que possibilita, a cada um dos 

seus membros, a tomada cotidiana de decisões. (BECKER, 2007, 161)  

A combinação dessas potencialidades faz do jornalismo televisionado um lugar 

de referência para a sociedade. No estudo de Vizeu e Correia (2008), esta função surge 

como um desdobramento da função de segurança aliada á de familiarização, na qual os 

noticiários formam um laço social com sua audiência, preenchendo o vazio deixado 

pelo distanciamento dos vínculos sociais tradicionais. No entendimento dos autores, o 

conceito do jornalismo como lugar de referência dá uma dimensão mais ampla á sua 
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compreensão enquanto lugar de orientação nas sociedades complexas que homens e 

mulheres recorrem para o bem ou para o mal (VIZEU & CORREIA, 2008, 19).  

 

2.4. Os telejornais e as identidades locais 

 

Na fragilidade das relações sociais contemporâneas, emergem novas formas de 

pertencimento em detrimento dos tradicionais vínculos estabelecidos pelo território e 

pelo nacionalismo, estruturadas, principalmente, pela “tecnologia e pelos meios de 

comunicação, os quais reorganizam o social, transformando-se na principal argamassa 

para as cartografias pós-nacionais” (MUSSE & COUTINHO, 2009:17). Como proposto 

por Coutinho, a vinculação e identificação social se ancoram na complementaridade e 

na troca; no sentimento de pertencimento á humanidade e no compartilhamento de 

experiências cotidianas, os quais são constituídos por recortes, seleções e reconstruções 

da realidade propagada pela mídia (COUTINHO, 2008: 97). Nesse contexto de falência 

das instituições tradicionais, desterritorialização e fragilização dos laços sociais e locais, 

o telejornalismo constrói, afirma ou reafirma identidades locais atreladas a juízos de 

valor blindados pela retórica da imparcialidade e objetividade (MUSSE & PERNISA, 

2009: 20).  

Segundo Becker, o telejornal confere visibilidade à experiência coletiva de 

nação, sendo um espaço importante de construção de sentidos do nacional como um 

ritual diário (BECKER, 2005: 16). Isso é possível pela combinação de seu status como 

esfera pública midiatizada, tal como proposta por Coutinho e Musse (2009), lugar de 

referência, como trabalhado por Vizeu e Correia (2009) e construtor de realidades, em 

acordo com Becker (2005). No caso brasileiro, observa-se uma particularidade histórica 

que potencializa o papel do telejornal como difusor de identidades nacionais.  

O primeiro programa transmitido em rede no país foi o Jornal Nacional, que, há 

40 anos detém a liderança de audiência entre os telejornais na TV aberta. Criado para 

concorrer com o Repórter Esso, da TV Tupi, então líder da programação, o Jornal 

Nacional servia também como um “instrumento político-ideológico importante no 

fortalecimento do Estado Nação” (BECKER, 2005: 17), atendendo ao projeto de 

integração nacional empreendido pelo governo militar nos anos 1970.  Boa parte dos 

telejornais que se seguiram foi criada conforme seu molde ou sob sua sombra, 

resultando em uma ampliação do modelo de telejornalismo norte-americano com alguns 
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rearranjos decorrentes da influência do rádio e adequações ao perfil brasileiro. Para 

Becker, a TV aberta e o telejornal  

São entidades supranacionais. Têm uma função conservadora no País 

pela própria história do meio e pela tendência a homogeneizar as 

diferentes experiências culturais e nacionais, mas, ao mesmo tempo, 

servem como instrumentos de revelação de conflitos e de 

transformação social. (BECKER, 2005:13) 

Nesses espaços, construiu-se a o conceito de brasilidade, definido por Coutinho 

e Musse (2009) como “uma criação da elite política e econômica para instituir vínculos 

com o objetivo explícito de ordenação do espaço público” (COUTINHO & MUSSE, 

2009: 17). A manifestação dessa nacionalidade no espaço telejornalístico costuma 

atingir seu ápice antes e durante eventos esportivos internacionais, como a Copa do 

Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos, com grande destaque á seleção brasileira de 

futebol e à delegação de atletas brasileiros, são usados pela mídia como personificações 

de características sociológicas e psicológicas atribuídas ao povo brasileiro (ALVIM, 

2009). Ao ordenar os fatos sociais em notícia e dispô-los como relevantes para a 

editoria de País, devidamente envernizados como a verdade imparcial e objetiva, os 

telejornais difundem a imagens e conceitos acerca do nacional. 

Por fim, Becker (2005) afirma que além de provocarem transformação e 

conservação das representações socais, a comunicação e a informação são processos 

fundamentais de agregação e exclusão de valores e na sua representação dos fatos 

sociais intervém na vida social (BECKER, 2005: 12).  Em sua metodologia de análise 

televisual, a autora elenca a definição de identidades e valores como um dos princípios 

de enunciação do telejornal, o qual foi selecionado para compor a pesquisa e, portanto, 

será devidamente comentado mais adiante. 

 

2.5 Qualidade no jornalismo audiovisual.  

 

Qualidade é um conceito subjetivo de difícil mensuração, pois depende de 

avaliações e julgamentos fundamentados por conhecimentos, preferências e 

preconceitos individuais. A tarefa é mais complicada quando direcionada a um objeto 

de estudo capaz de mobilizar paixões e animosidades com intensidade, como é o caso 

da televisão, para a qual podem existir tantos críticos quanto entusiastas. Dada a 

importância estratégica dos telejornais para emissoras, sociedade e o poder público, 

discussões qualitativas a seu respeito são sempre oportunas para seu aperfeiçoamento.  
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 As pressões contemporâneas por informações imediatas e de rápida difusão 

afetam a produção, circulação e consumo da informação jornalística, gerando uma 

“superabundância de notícias” que, de acordo com Becker (2009), fomenta a criação de 

“relatos cada vez mais enxutos e descartáveis” (BECKER, 2009:106). Ainda de acordo 

com a autora, essa urgência informacional seria prejudicial á qualidade do produto 

noticioso, esvaziando conteúdos, em decorrência do descompasso entre o tempo de 

apuração e de produção da notícia e o de sua transmissão (idem).  Neste cenário, o 

resgate da qualidade como princípio norteador da produção jornalística torna-se 

preponderante, bem como o recorte de seu referencial.  

Em acordo com Becker (2005), os telejornais não representam todos os atores 

sociais envolvidos em um acontecimento, restringindo-se àqueles cuja participação pôde 

ser gravada ou captada pelas equipes de reportagem e produção (BECKER, 2009:105). 

Além das limitações técnicas, há intervenções de apresentadores e de material 

iconográfico aplicado na matéria telejornalística que visam conduzir o olhar da 

audiência e produzir sua adesão à trajetória narrativa de um grupo de personagens 

relacionados ao fato social noticiado. A autora também aponta para o fato de que “o 

telespectador é limitado a seguir uma história como ela é relatada sob determinado 

enfoque, seguindo um curso previamente definido pelo jornalista, ainda que negociando 

os sentidos das enunciações.” (BECKER, 2009: 103). Entretanto, não se trata de um 

processo unilateral, haja vista que o público realiza leituras diferenciadas dos fatos 

apresentados no noticiário. Nas palavras de Machado, “o telejornal é, antes de tudo, o 

lugar onde se dão atos de enunciação a respeito dos eventos” (MACHADO apud 

BECKER, 2007:165).  

França, porém, faz uma ressalva quanto à “natureza eclética da televisão”: 

Podemos falar da TV como uma arena de discursos – lugar onde 

ecoam e ganham visibilidade os diferentes atores da vida social. Esta 

constatação, no entanto, não deve obliterar o reconhecimento da 

dominância de certos discursos (os grupos não falam em igualdade de 

condições, e empiricamente é possível constatar a presença de falas 

hegemônicas) – o que, no entanto, não advém ou não é uma 

característica do meio televisão, mas da própria estrutura social da 

qual a atividade televisiva faz parte. (FRANÇA apud MUSSE & 

PERNISA, 2009: 160) 

Postas tais considerações sobre a natureza da televisão, pode-se estabelecer um 

foco para o amplo conceito de qualidade no telejornalismo. Para esta análise, será 

aplicada a definição proposta por Becker, na qual “a qualidade de relatos jornalísticos 

audiovisuais pressupõe diversidade de temas e de atores socais, pluralidade de 
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interpretações, inovações estéticas e contextualização dos acontecimentos” (BECKER, 

2008: 357-367).  Segundo Becker e Matheus, “essas referências são importantes para 

indicar como uma produção televisiva de qualidade pode quebrar determinadas regras 

discursivas e temáticas, transformando e mesclando gêneros, inserindo diferentes pontos 

de vista na construção da narrativa” (BECKER & MATHEUS, 2010: 134). Dessa 

forma, o processo de construção da realidade pelos telejornais seria mais abrangente, 

gerando novas formas de percepção do Brasil e do Mundo, de modo a atribuir outros 

sentidos à realidade social cotidiana (BECKER, 2009:103). 

A diversidade devida na representação dos acontecimentos do telejornalismo 

visa enriquecer os perfis sociais representados pela mídia e, ao mesmo tempo, 

democratizar o acesso de grupos excluídos ou com pouco espaço de fala nos telejornais. 

A inclusão de novos atores sociais no telejornalismo corresponde ao reconhecimento 

dos seus lugares de fala, como capazes de despertar interesse do público e, ao mesmo 

tempo, representá-lo da maneira mais ampla possível. Esse processo já é visível na 

mídia em diferentes processos de comunicação.  

Observa-se, por exemplo, uma maior representação da chamada “nova classe 

média” no espaço midiático, sendo esta um grupo que passou por significativa ascensão 

sócio-econômica durante os oito anos do governo Lula (2002-2010), ganhando acesso a 

bens de consumo, dentre os quais a televisão. Musse e Pernisa destacam que o aumento 

da capacidade de consumo das classes de menor poder aquisitivo da população 

brasileira acirrou a concorrência entre as redes de televisão, especialmente naquelas 

com programação mais popular (MUSSE & PERNISA, 2009:158). As necessidades e 

demandas desse segmento social ganharam destaque na programação das TVs abertas, 

levando até mesmo ao redirecionando do público-alvo, como explicam as autoras,  

Ao se apropriar desses novos relatos, ao revelar esses novos rostos, a 

televisão deixa de representar apenas aquilo que se colocava como 

desejável para as classes médias, até então aquelas que configuravam 

o grosso do mercado de consumo. Nos últimos anos, a incorporação 

de novas vozes ao cenário social, seja via poder aquisitivo, ou através 

da organização política da sociedade civil, transformou a agenda dos 

veículos de comunicação. (MUSSE & PERNISA, 2009: 161) 

A busca do acompanhamento da programação por esses grupos e do conseqüente 

aumento da audiência pode contribuir para a inclusão de novos tópicos na agenda social 

ordenada pela mídia e colaborar na resolução dos fatos relacionados a esses grupos e 

intervir nos desdobramentos de fatos e conflitos relacionados a esses grupos.  Por outro 

lado, se não aplicada com a devida consciência e atenção, dando espaço efetivo para a 
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expressão dessas novas vozes de forma inovadora e com relativa autonomia, a inclusão 

desses novos atores socais corre o risco de se tornar mais um artifício para tentar 

fidelizar a audiência de forma popularesca. O principal objetivo desse trabalho é 

observar o modo como o RJTV oferece um destaque para o telespectador, observando-

se o modo como essas representações são feitas constitui uma melhora ou um 

aprimoramento do telejornal. Antes, porém, é necessário aprofundar a reflexão sobre o 

papel dos noticiários locais e identificar as características do RJTV, telejornal 

selecionado para esta análise, e do quadro `Parceiros do RJ inserido no corpo deste 

noticiário.  
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3. TELEJORNALISMO LOCAL: A EXPERIÊNCIA DO RJTV 

 

Delimitadas as funções e características do telejornalismo na sociedade 

contemporânea, pode-se estreitar o foco da pesquisa nos noticiários locais, suas 

intenções narrativas e seus efeitos. Para Becker,  

O telejornalismo regional já ocupa, como vimos, espaço expressivo 

nas emissoras de TV aberta, oferecendo informações sobre o que 

acontece também em diferentes comunidades. Essas informações 

funcionam como um veículo que pode ajudar no agenciamento das 

melhorias necessárias para resolver deficiências da vida social 

cotidiana. (BECKER, 2007: 180) 

Nas palavras de Musse e Pernisa, “„o jornalismo de cidade‟ tem que provocar a 

satisfação do telespectador e, portanto, tem que tomar posse de um território, real e 

simbólico” (MUSSE & PERNISA, 2009: 157). A criação desse elo mais estreito entre 

telejornal local e audiência permite o emprego de uma linguagem mais familiar, quase 

coloquial, que incorpora sotaques e expressões típicas da região em que é veiculado. 

Para Coutinho, construir uma imagem nacional e popular implica em investir no 

reconhecimento, por parte do telespectador, de alguma origem comum, de algo que 

traga para dentro de casa (via TV), o país onde se vive (COUTINHO, 2009: 73) 

Lembrando-se do papel dos telejornais enquanto construtores de realidades 

locais, observa-se que esta é uma tendência mais forte nos noticiários regionais, que 

atribuem ou reforçam valores associados a determinados bairros ou municípios. Essa 

potencialidade se evidencia na categorização das matérias por editoria nos telejornais 

locais, onde determinadas áreas permanecem associadas a um segmento temático. 

Barbosa observa que que “da mesma forma que o jornal impresso, o telejornal divide a 

cidade e a classifica de acordo com juízos de valor, embora tudo venha embalado pela 

“retórica da imparcialidade e da neutralidade” (BARBOSA apud COUTINHO & 

MUSSE, 2009: 20). Coutinho e Musse explicam que a construção do que denominaram 

“cartografia da Nação” pelos telejornais, através do seguinte exemplo, 

Existem estados/ cidades/ bairros associados ao bem-estar, 

normalmente apresentados em matérias que seriam pertencentes ás 

editorias de política, economia, cultura, esportes. Outros espaços 

urbanos, como aqueles das favelas, costumam aparecer com 

freqüência em matérias de abordagens policiais ou então naquelas que 

poderiam ser classificadas como da editoria de “Cidade”, que 

privilegia problemas e reclamações dos moradores. (COUTINHO & 

MUSSE, 2009: 19) 
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 A partir dos anos 2000, os telejornais locais aderiram ao formato de jornalismo 

público, voltado para promover ou induzir temas voltados ao exercício da cidadania e à 

resolução de problemas relacionados à comunidade a que se reporta, tendo como 

principal objetivo o bem estar social.  O RJTV, telejornal local da TV Globo no Rio de 

Janeiro, adotou esse perfil na virada do milênio e desde então conta com quadros 

voltados para a prestação de serviços para a comunidade, dentre os quais o RJ Móvel, 

quadro demarcado por vinheta onde uma equipe de reportagem é enviada para um 

bairro para atender a uma denúncia dos moradores e cobrar das autoridades a resolução 

do problema. Algumas matérias do Parceiros do RJ seguem a linha de jornalismo 

público.  

 

3.1 Jornalismo público 

 

 Produzidos para informar acerca dos acontecimentos de um estado ou cidade, os 

telejornais locais tem como função colateral a prestação de serviços para a comunidade 

à qual se reporta. Trata-se de uma estratégia elaborada pela emissora para formar um 

vínculo mais sólido com o telespectador, refletindo, ao mesmo tempo, sua vocação 

enquanto esfera pública midiatizada. Esse posicionamento corresponde ao chamado 

“jornalismo público”, cuja proposta é utilizar o status privilegiado do jornalismo como 

esfera pública contemporânea para atender ás demandas das comunidades e prover a 

população com as informações necessárias para o melhor exercício de sua cidadania.  

 Concebido por David Merrit, em 1990, o conceito de civic journalism, ou 

jornalismo público, surgiu para reverter a queda do consumo do periódico norte-

americano do qual era editor chefe. Basicamente, se tratava de um jornalismo voltado 

para auxiliar a população a escolher conscientemente candidatos comprometidos com as 

necessidades e interesses da comunidade. Transposto para a realidade brasileira, o 

conceito recebeu múltiplas interpretações, dentre as quais destaca-se a de Martins, 

segundo a qual,  

O que tem caracterizado o jornalismo público brasileiro é a intenção 

de não apenas se servir dos fatos sociais no que é de dramático, mas 

agregar aos valores/notícia (news values) tradicionais elementos de 

análise e de orientação do público quanto a solução dos problemas, 

organizações neles especializadas e indicações de serviços à 

disposição da comunidade: endereços, telefones úteis, faxes, e-mails, 

sites, etc.” (MARTINS apud BECKER, 2007:191) 
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Becker ainda sintetiza o Jornalismo Público como “fornecimento à sociedade de 

instruções e procedimentos acerca de responsabilidade social de todos na consecução 

dos meios para resolução dos problemas apresentados pelos fatos e suas conseqüências” 

(BECKER, 2007: 165). Ainda de acordo com a autora,  

Substituir o espetáculo da notícia pela sua compreensão é princípio 

básico do jornalismo público. Os profissionais devem contribuir para a 

formação de uma opinião pública crítica, capaz de analisar os fatos 

reais, em toda sua complexidade, capaz de contextualizá-los e utilizá-

los como referência para a compreensão da realidade política, 

econômica e social do país e de suas comunidades. (BECKER, 

2007:192) 

 Para otimizar a produção dessa comunicação, os jornalistas precisam ter contato 

efetivo com as necessidades e os interesses da população, proporcionando-lhes um certo 

tipo de protagonismo das histórias do cotidiano retratadas em tela. Desse modo, muitas 

vezes é produzido um vínculo entre telejornal e telespectadores. E, de acordo com 

Coutinho, ainda que sem participação direta na elaboração de pautas ou indicação de 

entrevistados, os telespectadores, convertidos em público, se fazem presentes não 

apenas como personagem com direito a fala, mas também como “princípio orientador 

da produção do noticiário” (COUTINHO, 2009: 70). 

Apesar da abertura para a expressão do público, ainda ocorre um engessamento 

da maneira como o público é representado.  A voz da audiência costuma ser 

desvalorizada, condicionadas ao lugar de “vítima da realidade social cotidiana, que 

precisa contar com os noticiários para conquistar seus direitos de cidadão” (BECKER, 

2007: 186). Também são freqüentes o uso de depoimentos populares para corroborar o 

off do repórter e a inclusão de falas que possam denotar falta de conhecimento do 

entrevistado sobre o tema da matéria, transformando a participação da audiência em 

algo apenas pitoresco ou inusitado.  

Retomando a proposta de que telejornalismo de qualidade é aquele que abrange 

polifonia de vozes e pluralidade de discursos, questiona-se se o modo como o público é 

representado em acordo com as observações feitas, avaliando se essa prática contribui 

ou não para a qualidade do telejornal. Do mesmo modo, se a adoção do jornalismo 

público como linha editorial pretende expor as necessidades da população, buscando 

contribuir para a solução de problemas socais, causa estranhamento que, na prática, a 

abertura do microfone para os telespectadores siga condicionada a estereótipos ou 

personagens nas enunciações das reportagens televisivas. Essa é, portanto, uma situação 

que a análise do projeto Parceiros do RJ se propõe a esclarecer.  
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3.2 RJTV: Rio de Janeiro em Pauta 

 

Criado em 1983, o RJTV, telejornal local da TV Globo em sua cidade sede, tem 

por objetivo informar os acontecimentos do estado e do município do Rio de Janeiro 

para as populações fluminense e carioca. Ao longo de seus 28 anos de trajetória, o 

RJTV sofreu inúmeras alterações de projetos gráficos, cenários e apresentadores, 

ganhou e perdeu edições, cresceu e encurtou sua duração. Mas foi no ano 2000 que 

ocorreu sua mais expressiva transformação, com a adoção de um formato mais 

comunitário. Santos Matos (2011) apresenta o seguinte excerto retirado do site do 

telejornal em 2010:  

Com novo formato desde janeiro de 2000 – que explora debates entre 

a população e as autoridades, o RJTV procura ajudar a resolver os 

problemas do Rio de Janeiro com campanhas e discussões, cobrando 

soluções para melhorar nosso cotidiano. Adotando um perfil de jornal 

comunitário, o RJTV promove com ética e responsabilidade, a 

credibilidade e o bom senso jornalístico, ajudando os cariocas e os 

fluminenses a exercerem sua cidadania. (G1 – RJ apud SANTOS 

MATOS, 2011: 91) 

A partir dessa nova orientação editorial, surgiram quadros como o RJ Móvel, 

que divulga reivindicações populares e cobra a resolução das mesmas pelas autoridades 

responsáveis. Também houve a instalação de uma base de telejornalismo na baixada 

fluminense, em 2005, que originou a coluna RJTV na Baixada, demarcada por vinheta e 

média de duas inserções por programa. Essa inovação, que foi seguida por outros 

telejornais locais das emissoras concorrentes, valoriza a participação da comunidade e, 

nas palavras de Becker (2007), utiliza o espaço para fortalecer “o posicionamento do 

telejornal como mediador entre a sociedade e as várias esferas do poder público” 

(BECKER, 2007: 178).  

O novo RJTV 1ª edição estreou em 23 de novembro de 2009, mantendo a 

essência de jornalismo comunitário, porém com uma apresentação mais dinâmica, 

renovação de cenário e de equipe. Ana Paula Araújo assumiu a ancoragem dessa edição 

e, nas suas palavras, citadas por Santos Matos (2011), “Continua valendo o nosso 

compromisso de estar com você na sua comunidade, na sua cidade trazendo as notícias 

de toda a região metropolitana para você viver melhor aqui, no Rio de Janeiro” 

(SANTOS MATOS, 2011: 91).  

Entre as inovações desse novo RJTV está a inclusão de dois comentaristas 

especialistas fixos: Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE que atua como consultor de 



 

21 

 

segurança, e o médico Luiz Fernando Correia, que comenta temas relacionados à saúde. 

Além destes, há dois comentaristas de esportes e um apresentador de cultura e agenda 

cultural (SANTOS MATOS, 2011: 98). O cenário também foi alterado, com a 

substituição da bancada de apresentação fixa por um stand com computador e um 

conjunto de cadeiras para entrevistas. Em 2011, este cenário foi substituído outra vez 

por um cenário panorâmico, apresentando vista para os principais pontos turísticos da 

cidade do Rio de Janeiro.  

Atualmente, o RJTV conta com duas edições: a primeira é veiculada ao meio-dia 

e conta com 38 minutos de duração; a segunda é exibida às 19hs e possui apenas 15 

minutos (SANTOS MATOS, 2011: 91). Cada uma tem um perfil diferente. O RJTV 1ª 

edição funciona como um espaço de experimentação de formatos, como o RJ Móvel e o 

projeto Parceiros do RJ, e busca se aproximar mais do modelo de jornalismo público, ao 

passo que a segunda edição é centrada nas Hard News e oferece, basicamente, um 

resumo das matérias da primeira edição ou seus desdobramentos somados aos 

acontecimentos da tarde.  

 

3.3 PARCEIROS DO RJ 

 

O projeto Parceiros do RJ é uma iniciativa do RJTV para estreitar os vínculos 

com as comunidades e enriquecer sua cobertura da cidade através das reportagens 

realizadas por um grupo de jovens moradores de oito áreas da região metropolitana do 

Rio de Janeiro. As regiões participantes são: Copacabana, Tijuca, Campo Grande, 

Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São Gonçalo. 

Cada área é representada por uma dupla, totalizando 16 participantes cujos pré-

requisitos de escolha são ser maior de 18 anos, ter completado o ensino médio e ser 

morador de um dos bairros ou municípios retratados no projeto. Além disso, 

“candidatos que participem ativamente do dia-a-dia de suas comunidades” teriam 

preferência, ainda que este critério subjetivo não estivesse claramente definido na 

página de inscrição para o quadro. Em nenhum momento havia menção a necessidade 

ou preferência a candidatos com nível superior ou com formação específica em 

jornalismo.  

 A campanha de divulgação do projeto se iniciou em 10 de janeiro de 2011. No 

vídeo de apresentação do projeto, a repórter Mariana Gross definia sua proposta nas 

seguintes palavras: 
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OFF Mariana Gross: “O olhar do morador, a realidade de cada um, 

uma fotografia da cidade, um retrato fiel do cotidiano. Vem aí uma 

parceria inédita do RJ (TV) com o telespectador: Ele é quem vai 

contar essa história. Queremos o olhar do jovem que vive em uma das 

oito regiões do projeto.”  

Passagem Mariana Gross: “Os parceiros do RJ vão reforçar a 

ligação entre bairros e comunidades com o nosso telejornal e, é claro, 

enriquecer a nossa cobertura da cidade e da região metropolitana do 

Rio de Janeiro.” (site G1- RJ) 

O processo seletivo começa com a inscrição pela internet, seguida por outras 

quatro etapas eliminatórias, com análise curricular, provas online de português, 

conhecimentos gerais, raciocínio lógico e redação, seguido por dinâmicas de grupos e 

produção de vídeos de acordo com a orientação transmitida durante o período de provas. 

Dos mais de 2200 candidatos inscritos, oito duplas foram selecionadas: 

 

Região Parceiros do RJ 

Copacabana Luana Rodrigues e Ana Muza 

Tijuca Rafael Caligari e Yuri Henderson 

Campo Grande Felippe Nascimento de Mello e 

 Mariane Rodrigues Pereira 

Complexo do Alemão Thiago Ventura e 

 Lana Carla Pereira 

Cidade de Deus Viviane Sales e Ricardo Andrade 

Nova Iguaçu Peter Alan e Mariane Gomes 

Duque de Caxias Flávia Freitas e Felype Lopes 

São Gonçalo Felipe Santos Saldanha e  

Romário Régis Francisco 

  

  De acordo com o site do RJTV, cada dupla recebeu uma câmera de vídeo para as 

gravações, a ser operada por um dos Parceiros do RJ, e realiza todo o acompanhamento 

da edição do material na emissora, com supervisão de jornalistas da TV Globo (site G1 

– RJ)
2
. Nos primeiros dois meses, eles receberam treinamento técnico para manejo de 

câmera. Uma vez escolhidos, os 16 participantes estabelecem contrato temporário com a 

TV Globo até 31 de dezembro de 2011, com remuneração de R$ 1.120,00 (mil cento e 

                                                 
2
 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj/noticia/2011/03/saiba-mais-sobre-o-parceiro-do-rj.html 
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vinte reais), mais do que o dobro do salário mínimo brasileiro de 2011 (R$ 545,00), 

mais benefícios, para uma jornada semanal de quatro horas por dia
3
.  

A primeira reportagem do Parceiros do RJ foi exibida em 1° de março de 2011 e, 

assim como as seguintes, aparece destacada por vinheta, geralmente no terceiro bloco da 

primeira edição do RJTV. A temática das reportagens dos Parceiros do RJ se dividem 

em denúncias de problemas da comunidade representada, narrativa de fatos curiosos 

sobre o local ou exibição de projetos sociais desenvolvidos nos bairros.  

Feita a descrição do objeto de estudo, seguimos para a segunda e mais 

importante etapa do percurso metodológico, que consiste na análise quantitativa e 

qualitativa do quadro Parceiros do RJ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 De acordo com informações do site http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-

rj/noticia/2011/01/inscreva-se-para-ser-parceiro-do-rj.html  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj/noticia/2011/01/inscreva-se-para-ser-parceiro-do-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj/noticia/2011/01/inscreva-se-para-ser-parceiro-do-rj.html
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4. PARCEIROS DO RJ: UM ESTUDO DE CASO 

 

  Para alcançar alguma resposta em relação ao objetivo proposto na introdução, 

de analisar se a introdução de novos atores sociais nos enunciados telejornalísticos 

contribuem para qualificar os noticiários, a pesquisa toma por objeto de estudo o projeto 

Parceiros do RJ. A metodologia adotada para alcançar esse objetivo é a sistematizada 

por Becker (2005), que permite uma leitura crítica do texto telejornalístico. A 

metodologia é formada por três fases: a descrição do objeto de estudo, já realizada no 

capítulo 3, especialmente no tópico 3.3, a análise televisual, que é formada por duas 

etapas, uma de análise quantitativa e outra de análise qualitativa, e interpretação que 

corresponde à reflexão crítica e sistematização dos resultados alcançados na realização 

dessa investigação. 

 Este quarto capítulo consiste na segunda e mais importante fase do percurso 

metodológico adotado nesta investigação ou seja, na análise quantitativa e qualitativa do 

quadro Parceiros do RJ, do telejornal local RJTV 1ª edição. São aplicadas cinco das dez 

categorias e de três dos onze princípios de enunciação sistematizados por Becker 

(2005), pertinentes para alcançar o objetivo desse trabalho. As categorias são estrutura 

narrativa, enunciadores, campos temáticos, visualidade e edição, e sua aplicação 

corresponde à análise quantitativa. Os princípios de enunciação selecionados são 

fragmentação, dramatização e definição de identidades e valores e correspondem à 

análise qualitativa. Tanto as categorias quanto os princípios serão comentados em 

seguida.  

 É preciso ressaltar ainda que o corpus da pesquisa totaliza 8h 19‟39” da primeira 

edição do RJTV, veiculado de segunda a sábado ao meio dia. Essas amostras foram 

recolhidas no período de 16 de maio de 2010 a 28 de maio de 2010 e totalizam 16 

edições do telejornal. A duração de cada edição, excluindo-se os breaks comerciais, 

varia de 46‟01” a 31‟41”. Para cada edição, foi produzido um “espelho”, uma listagem 

das matérias exibidas, as quais possibilitaram a leitura da estrutura narrativa do 

telejornal e a constituição de um perfil do noticiário, como indicado na página 38.
4
 

Entre as dez reportagens realizadas pelos repórteres-telespectadores dos Parceiros do RJ 

constam duas das duplas do Complexo do Alemão, de São Gonçalo e de Duque de 

Caxias, e uma da dupla de Copacabana, da Tijuca, de Campo Grande e da Cidade de 

                                                 
4
 A gravação foi realizada através de um dispositivo oferecido pelo sistema de TV a cabo NET HD MAX, 

que armazena as transmissões selecionadas no aparelho decodificador da televisão. 
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Deus. Não foram exibidas no intervalo selecionado matérias da dupla representante de 

Nova Iguaçu.  

  

4.1.  ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 A análise quantitativa consiste na aplicação de cinco categorias selecionadas 

entre as 10 propostas na metodologia sistematizada por Becker (2005). A categoria da 

estrutura narrativa corresponde à composição fragmentada do telejornal em blocos. Em 

campos temáticos, observa-se a distribuição das notícias em editorias e o destaque de 

cada uma na estrutura final do noticiário. A categoria de enunciadores refere-se à 

participação de apresentadores, comentaristas, repórteres e, neste caso, dos Parceiros do 

RJ, bem como nas sonoras expressas nas reportagens. A visualidade abrange a 

plasticidade das imagens, a qualidade dos planos utilizados, os recursos gráficos 

aplicados e a apresentação dos cenários e dos repórteres em vídeo. A edição é a 

categoria em que se analisa a montagem das matérias e os modos como palavras e 

imagens são combinadas nas construções das notícias. 

 Essa primeira leitura fornecerá subsídios para a análise qualitativa, de 

interpretação dos dados observados por meio da aplicação de dos princípios de 

enunciação selecionados, o que permitirá alcançar algumas respostas sobre a proposta 

do trabalho, cujo principal objetivo é verificar se a inclusão de novos atores sociais nos 

enunciados do telejornalismo contribui para melhorar a qualidade dos noticiários, 

considerando que um telejornal de qualidade propõe inovações estéticas e de conteúdo e 

promove diversidade nas representações dos acontecimentos pelo uso de vozes 

diferenciadas, tal qual proposto por Becker (2007), como já referido.   

 

 4.1.1 Estrutura narrativa 

 

A categoria de estrutura narrativa consiste nos recursos narrativos empregados 

na construção de uma realidade e de uma atualidade através dos acontecimentos 

veiculados como notícia. O telejornal é composto por “conjuntos informativos 

audiovisuais” (BECKER, 2005: 77), denominados blocos, nos quais se incluem a 

escalada e o encerramento, e que são separados por intervalos comerciais. A costura 

entre os blocos é realizada pelas passagens de bloco, onde o apresentador destaca as 

matérias que serão apresentadas ao público, gerando nestes uma expectativa pelo que 
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virá a seguir. Efeito semelhante ocorre com a escalada, onde as notícias são 

hierarquizadas de modo a causar suspense e despertar o interesse do telespectador no 

acompanhamento de toda a edição. 

O RJTV é dividido em quatro blocos de duração bastante flexível, transmitindo a 

impressão de que são os próprios fatos que hierarquizam o telejornal e não a estrutura 

do noticiário, previamente elaborada pelos editores. Entre os dias 16 e 18 de maio, o 

quadro Parceiros do RJ foi veiculado no quarto bloco, geralmente destinado ás matérias 

mais amenas, especialmente as de cultura, ainda que as reportagens exibidas nesse 

período específico da análise realizada tenham diferido bastante dessa vocação. Esse 

bloco foi formado por reportagens de editorias como política, polícia, cidade e esportes. 

O quadro Parceiros do RJ de 19 de maio foi exibido no segundo bloco, trazendo um 

personagem inusitado do bairro da Tijuca, o corredor idoso Chico Águia, famoso na 

comunidade por seu estilo performático de corrida. O personagem desse dia do 

Parceiros do RJ tornou menos dura a narrativa do noticiário, inserindo descontração e 

humor por meio do enunciação do corredor.  

Na semana de 23 a 27 de maio, o quadro Parceiros do RJ foi veiculado no 

terceiro bloco, logo após os intervalos comerciais. Com exceção dos dias 23 e 27, 

observou-se que, neste intervalo, o terceiro bloco foi composto basicamente pelas 

reportagens dos Parceiros do RJ. No dia 24 de maio, o quadro teve 5‟13” de duração, 

seguido apenas por um VT de 1‟34” sobre o evento Fashion Business e a passagem de 

bloco. No dia seguinte, a matéria de 4‟19” sobre um estilo de dança funk da Cidade de 

Deus ocupou 4‟19” do terceiro bloco, seguido por  um link ao vivo para o apresentador 

do Globo Esporte, Alex Escobar, e uma nota coberta sobre o Dia Sem Imposto, além da 

passagem de bloco. Em 26 de maio, a reportagem de 2‟ sobre engarrafamento em 

Duque de Caxias foi seguida apenas por uma nota pelada sobre a ação de agiotas na 

Zona Oeste, totalizando 55” e pela passagem de bloco, em seguida.  

O posicionamento do quadro no line up das matérias e sua regularidade de 

exibição revelam o destaque do mesmo na estrutura do RJTV, acentuado pelo uso de 

vinheta com som. Outro fator a se considerar é o tempo estendido das reportagens dos 

Parceiros do RJ em comparação aos demais VTs. Durante o intervalo de tempo 

pesquisado, o quadro teve variação de 2‟ a 5‟41”, tempo superior ás reportagens 

convencionais do telejornal. Em uma mídia que trabalha com escassez de tempo e 

valorização de cada segundo, a abertura desse espaço para os Parceiros do RJ é um dado 
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relevante, bem como o destaque dado a este quadro em relação às demais temáticas do 

telejornal.  

  

4.1.2 Campos Temáticos 

 

O processo de construção da realidade pelos telejornais passa pela ordenação dos 

assuntos apresentados em campos temáticos, também conhecidos como editorias, que 

são hierarquizadas de acordo com a linha editorial de cada noticiário. A arrumação das 

matérias em editorias é um recurso para agilizar a produção dos discursos de atualidade, 

sumarizando seus principais fatos no breve espaço de um telejornal. Essa ordenação é 

resultante de escolhas determinadas pelos jornalistas sob determinados critérios de 

noticiabilidade. As editorias marcam caminhos para realizar as leituras do mundo e é 

possível compreender qual a inclinação política ou o perfil de um telejornal a partir da 

ênfase dada a uma ou outra editoria e dos modos com os noticiários são construídos 

(BECKER, 2005: 93).   

O gráfico abaixo demonstra o peso de cada editoria no RJTV 1ª edição.  

 

 Para esta análise, o corpus da pesquisa foi dividido em cinco editorias 

(Segurança, Cidade, Cultura, Saúde, Esporte) demarcadas por serem mais proeminentes 

no telejornal. O quadro Parceiros do RJ foi destacado dessas editorias não só por estar 

desatrelado de um campo temático específico, mas também para possibilitar a 

observação do espaço à ele atribuído na primeira edição do RJTV. Escaladas, passagens 

de bloco, encerramentos e demais momentos do telejornal que não puderam ser 
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encaixados nas editorias escolhidas, como as chamadas de outros programas da Rede 

Globo, foram incluídas em “outros”.  

Do total de 8h 19‟39” gravados, 30 % são destinados á editoria de Segurança, 

com 21 VTs e 17 links (transmissões ao vivo fora do estúdio). Trata-se de uma editoria 

que recebe grande destaque no telejornal, sendo apresentada sempre no primeiro ou 

segundo bloco e com aparições recorrentes do consultor de segurança pública Rodrigo 

Pimentel, ex-capitão do BOPE, que costura as matérias através das conversas com a 

âncora Ana Paula Araújo, a qual fornece ao telespectador informações e interpretações 

acerca dos fatos relacionados à segurança, polícia e crimes.  

Em segundo lugar, está a editoria de cidade, com 28% do tempo total da 

amostra, a qual abarca temas diversos relacionados ao estado e à cidade do Rio de 

Janeiro, tais quais política, serviços e Hard News locais. No período da análise 

realizada, os vídeos enviados pelos telespectadores através do site do RJTV, que 

correspondem ao quadro VC no RJ foram incluídos nesta editoria, assim como as 

matérias do RJ Móvel, realizadas por meio de visitas da equipe de reportagem para 

atender a uma denúncia dos telespectadores sobre problemas de infra-estrutura ou 

decorrentes da má administração pública, cobrando a resolução do mesmo por parte das 

autoridades competentes. Ambos são destacados por vinhetas. Nas 16 edições coletadas, 

observou-se que a editoria de cidade costuma dividir espaço com a de segurança no 

primeiro e segundo blocos, com a contribuição ocasional dos comentários do consultor 

de segurança Rodrigo Pimentel ou do jornalista Edmílson Ávila, que divide 

eventualmente a apresentação do RJTV 1ª edição com a âncora Ana Paula Araújo.  

A editoria de cultura ocupa 17% do tempo do telejornal e aparece com mais 

proeminência nas quintas, sextas e sábados, nas colunas “Programão” e “Diversão e 

Arte”, apresentadas pelos repórteres Fábio Júdice e Maria Paula Carvalho, que 

funcionam como guias da programação cultural da cidade. Durante as duas semanas 

estudadas, houve um destaque maior para a editoria de cultura em virtude dos shows do 

ex-Beatle Paul McCartney no Rio de Janeiro, mobilizando  21‟01” das 1h 26” 51‟ 

destinados a este segmento nos dias 21, 23 e 24 de maio e ocupando ainda todo o 

segundo bloco da edição do dia 23. Houve também uma apresentação de dois grupos 

musicais no estúdio do RJTV em dias diferentes.  

Apesar de ter apenas 6% da minutagem total do RJTV, a editoria de saúde tem 

destaque no telejornal, com a presença de um consultor que, da mesma forma que na 

editoria de segurança, esclarece as dúvidas dos telespectadores através de conversas 
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regulares com a âncora. A editoria de esportes não existe na estrutura do RJTV, mas se 

faz presente por meio de links ao vivo dos apresentadores do Globo Esporte, telejornal 

de esportes transmitido logo após os telejornais locais. Essa inserção funciona como 

uma escalada do Globo Esporte, um convite para o telespectador conferir as notícias que 

serão apresentadas neste programa telejornalístico que será exibido em seguida. O 

campo “outros” abriga elementos como escaladas, passagens de bloco, previsão do 

tempo (em nota coberta), encerramentos e outras inserções, como a do programa Globo 

Comunidade aos sábados.  

O quadro Parceiros do RJ representa 9% do tempo total de produção do RJTV, 

somando 45‟46”. De 01 de março de 2011, data da exibição do primeiro VT do quadro 

até 06 de junho de 2011, 53 matérias já haviam sido produzidas pelos Parceiros do RJ, 

com média de 4‟30” de duração, com variação de tempo de 01‟04” a 07‟15”. No 

intervalo de tempo selecionado para a pesquisa, entre 16 e 28 de maio, há uma média de 

tempo de duração das matérias de 4‟40”, com variação de 2‟ a 5‟41”. É um espaço 

importante, que ganham destaque de uma editoria do telejornal e que pode ser inserida 

em diferentes blocos em função do valor e dos temas das notícias apresentados. Além 

disso, o quadro esteve presente em todas as dez edições de segunda a sexta estudadas 

nesse período, excetuando-se os sábados, quando o quadro não é veiculado. De modo 

geral, os VTS do Parceiros do RJ são mais longos do que as reportagens das outras 

editorias, contando de 5‟41” a 2‟ de duração, enquanto os VTs das demais editorias 

variam entre 1‟04” a 4‟.   

 

4.1.3 Enunciadores 

   

A categoria de “enunciadores” aglutina apresentadores e repórteres, de modo a 

comportar também a função dos Parceiros do RJ como telespectadores e repórteres, bem 

como os consultores de saúde e segurança presentes no RJTV. Os repórteres possuem a 

dupla função de intérprete e testemunha dos fatos, como aponta Becker, tendo um papel 

importante na seleção das imagens que irão compor os VTs, os quais atribuem sentidos 

ao fato social e reafirmam o que está sendo noticiado (BECKER, 2005: 87). Enquanto a 

função de âncoras e apresentadores é mediar, conduzir e desmistificar linguagens e 

discursos intrínsecos a determinados grupos de modo a tornar os acontecimentos mais 

compreensíveis para a audiência, a tarefa do comentarista especialista é fornecer um 
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olhar técnico ou profissional sobre determinados fatos e emitir opiniões buscando 

enriquecer com uma abordagem diferenciada os temas tratados.  

No RJTV 1ª edição, a enunciação principal está a cargo da apresentadora Ana 

Paula Araújo, que, além de realizar as funções tradicionais de âncora, dá notícias através 

de notas cobertas ou notas peladas e conduz o diálogo com os comentaristas 

especialistas. O telejornal possui uma dinâmica de apresentação bastante ágil, em que os 

apresentadores passam boa parte do programa em pé e circulam livremente pelo estúdio, 

no qual a bancada tradicional foi substituída por um sofá. Há também a enunciação dos 

repórteres, cuja presença se estende dos VTs aos links ao vivo, bastante freqüentes nessa 

edição do telejornal fluminense, cuja função é transmitir a impressão de ubiqüidade e 

instantaneidade. Os comentaristas, ao exercerem o papel de “vozes de autoridade” sobre 

o assunto em debate, conferem credibilidade e isentam o apresentador de expressar 

opiniões. (SANTOS MATOS, 2011: 100) 

Os Parceiros do RJ constituem uma categoria bastante peculiar de enunciadores. 

Não se enquadram como repórteres, por que não possuem postura profissional de um 

jornalista, tampouco a formação acadêmica em jornalismo, mas também não podem ser 

compreendidos apenas como eventuais colaboradores, como nos quadros abertos á 

participação do telespectador através do envio de vídeos ou imagens (VC no RJ). Todos 

são contratados temporariamente pela emissora. Para o exercício dessa função, cria-se 

uma espécie de instância híbrida de telespectador-repórter, que realiza atividades de 

reportagem, como entrevistas, passagens e gravação de offs, aliada á função de operador 

de câmera e editor, tudo envernizado pela imagem de um morador que conta histórias 

sobre seu bairro ou município de maneira espontânea e sincera.  

A enunciação em primeira pessoa é recorrente nas edições analisadas do quadro, 

contrastando com as aspirações de imparcialidade e objetividade que pautam a produção 

telejornalística e o uso da terceira pessoa do singular na narrativa dos VTs. Três das 10 

matérias analisadas dos Parceiros do RJ utilizam esse recurso, transformando seus 

repórteres em personagens: um da dupla de Copacabana e duas dos Parceiros do 

Complexo do Alemão. Na primeira, houve quatro menções ao pronome “eu”, o qual foi 

usado como referência para contagem de enunciações de primeira pessoa, e utilização 

da experiência de uma das participantes ao conhecer o Cine Joia. No segundo caso, 

porém, o mesmo pronome foi utilizado 14 vezes, ao todo, sendo uma delas a matéria 

sobre a corrida da Paz no Complexo do Alemão e a outra um relato da comemoração 

dos moradores pelo pagamento do Aluguel Social. Desse modo, essa reportagem revela 
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a falta de uma atitude devida ao enunciador para garantir um tratamento da informação 

mais criterioso.  

 A investigação dos enunciadores presentes neste quadro demandou a contagem 

das sonoras neles contidas, ou seja, trechos do VT em que se abre o som para a fala do 

entrevistado. Da amostra de 16 de maio a 28 de maio de 2011, foram contadas um total 

de 81 sonoras, das quais 37 eram creditadas, ou por gerador de caracteres ou por 

menção no texto telejornalístico, enquanto 44 não eram, ou seja, o morador não tinha 

nome, nem profissão, não tinha identificação no espaço do telejornal.  

Sem dúvida, apresentar os créditos das sonoras é importante por que não só 

identifica o entrevistado, mas também valoriza o seu depoimento. A ausência de 

créditos descontextualiza o depoimento em questão, tirando do falante o referencial que 

o qualifica a comentar, explicar ou simplesmente falar sobre o tema em questão. 

Exceções ocorrem com o “povo fala” tipo de matéria em que o microfone é aberto à 

expressão de várias pessoas para, simplesmente, compor um panorama de seus pontos 

de vista sobre determinado assunto  

Na matéria de 18 de maio de 2011, os Parceiros do RJ de São Gonçalo 

denunciaram os transtornos decorrentes de uma grande obra na única praça pública do 

bairro de Alcântara. Para demonstrar as opiniões divergentes da população, valeram-se 

do recurso do “povo fala”. Foram apresentadas sonoras sem crédito e seriadas, e 

creditadas as demais sonoras de autoridades, como a de uma promotora de justiça e do 

Presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Gonçalo. Em outra 

matéria, de 20 de maio de 2011, a mesma dupla mostra o piscinão de São Gonçalo, 

porém não credita nenhuma de suas sonoras, salvo a de quatro crianças que são 

identificadas pelo primeiro nome e idade. Funcionários do estabelecimento só são 

reconhecidos por seus uniformes, mas, ainda assim, não fica clara a definição de quem é 

freqüentador e quem trabalha no local.  

Além de ter sonoras devidamente identificadas por nome e função para fins de 

contextualização, uma reportagem de qualidade deve apresentar pluralidade de atores 

sociais envolvidos no acontecimento noticiado, preferencialmente expondo perspectivas 

divergentes e/ou complementares que dêem ao telespectador uma visão ampla dos fatos 

sociais. Entretanto, é mais comum a ocorrência da situação descrita por Becker (2007), 

na qual os entrevistados aparecem como tipos sociológicos, representantes de um grupo 

de indivíduos, cuja principal função é ratificar as enunciações do texto, sem agregar 
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informações novas, enriquecedoras ou definitivas, apenas autenticando o que foi dito 

pelo repórter, geralmente em off (BECKER, 2005:72).  

A própria estrutura narrativa do telejornal não permite a exposição de todos os 

atores sociais envolvidos em um acontecimento. A escassez de tempo obriga a 

realização de escolhas condicionadas á intenção narrativa da reportagem, da mesma 

forma que o direcionamento do olhar do telespectador para determinada interpretação 

de um assunto passa pela seleção das fontes que terão lugar de fala no noticiário. 

Observa-se que o emprego de depoimentos populares também contribui para gerar uma 

empatia com a audiência através da identificação com os atores sociais representados 

em tela, mas não necessariamente para atribuir qualidade à notícia televisiva. 

Das reportagens analisadas, 59 eram depoimentos populares, ao passo que 

apenas 22 eram depoimentos de autoridades, de especialistas ou de funcionários do 

objeto noticiado. A reportagem com maior equilíbrio de vozes foi a da dupla da 

Copacabana, Luana Rodrigues e Ana Muza, que contou com três sonoras populares e 

três sonoras “oficiais”: uma de um historiador, outra do funcionário responsável pela 

reabertura do cinema e uma com a filha do fundador do Cine Joia. Por outro lado, a 

reportagem sobre o boom da construção imobiliária em Campo Grande apresentou 12 

sonoras, todas de moradores da região, sendo sete creditadas e cinco não. A matéria 

sobre a corrida da Paz no Morro do Alemão não apresentou sonoras, apenas o 

depoimento do Parceiro do RJ ao longo da corrida, da qual participou, constituindo-se, 

então, mais como um relato de sua experiência.  

 

4.1.4. Visualidade   

 

A categoria da visualidade diz respeito à plasticidade do que é apresentado: a 

qualidade da imagem, os enquadramentos e cenários selecionados, o uso de recursos 

gráficos e vinhetas e a própria apresentação visual do repórter, na qual se incluem 

também o gestual. Tem contribuição significativa na percepção do real e do atual nas 

imagens veiculadas, bem como na sua legibilidade por parte do telespectador. Para 

tanto, não basta a qualidade técnica do equipamento, mas a capacidade do profissional 

que opera a câmera e a sensibilidade do repórter no seu direcionamento e no casamento 

eficaz, porém não redundante, entre imagem e texto.  

 O quadro Parceiros do RJ utiliza vinhetas com áudio na abertura e no 

encerramento de cada matéria, cujo design é próximo ao da abertura do RJTV, com a 
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logo do telejornal se prolongando em quadros que simulam retratos dos participantes. A 

vinheta também apresenta imagens do local que está sendo noticiado e um áudio 

anunciando que o Parceiro do RJ está “no ar”.  

 

 

Figura 1: Vinheta de abertura do quadro segue o esquema de cores e faz referência ao logotipo do 

telejornal. 

O quadro faz uso freqüente de recursos gráficos para ilustrar dados numéricos, 

como grandezas, valores e datas, ou para reforçar nomes de lugares, grupos ou pessoas, 

registrar citações e para reforçar datas de imagens de arquivo, um indício de 

preocupação com a legibilidade e a melhor compreensão do telespectador. No exemplo 

abaixo, uma legenda foi utilizada para estabelecer uma equivalência entre a área 

referida na sonora e um elemento de visualização mais fácil para o telespectador. 

Apesar de ter um propósito ilustrativo na matéria, a inclusão destes elementos visuais 

transmite a impressão de uma imagem poluída, principalmente quando são usados em 

situações nas quais poderia ser inserido no off da matéria sem prejuízo para a 

compreensão do público. Em outros casos, os elementos gráficos são inteiramente 

irrelevantes para a narrativa, apresentando uma função meramente decorativa, como no 

plano a seguir, em que a imagem de um casal freqüentador do cine Joia é acompanhada 

por desenhos 
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Figura 2: Parceiros do RJ, 27 de maio de 2011. Os elementos gráficos apresentados são irrelevantes para a 

narrativa da matéria, constituindo-se em meros enfeites. 

 

Figura 3: Parceiros do RJ, 18 de maio de 2011. Uso de recursos gráficos para ilustrar uma grandeza 

numérica revela uma preocupação didática com o conteúdo 

 

Em relação à qualidade técnica, são comuns imagens com falhas de captação, 

onde ocorrem efeitos de estouro de luz ou granulação da imagem. Na reportagem sobre 

o aluguel social no Complexo do Alemão a superexposição de luz sobre superfícies 

brancas provoca as luzes “estouradas” e a nitidez das imagens é prejudicada quando 

postas diante de um fundo desta cor ou de outra cor muito clara. Na matéria de 25 de 

maio de 2011, o posicionamento e iluminação inadequados prejudicam a leitura dos 

cenários na comunidade da Cidade de Deus. Outro problema de captação ocorre na 

reportagem da dupla formada por Flávia Freitas e Felype Bastos, sobre um grande 

engarrafamento em uma via de acesso ao município, em que a falta de iluminação 

adequada pesa na qualidade estética da imagem, que fica escurecida e apresenta 

distorção de nuances de cor, como se percebe no rosto da participante.   Abaixo constam 

dois planos obtidos nas reportagens mencionadas.   
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Figura 4: Parceiros do RJ, 25 de maio de 2011 - Cenários de difícil identificação 

  

Figura 5: Parceiros do RJ, 23 de maio de 2011: a cor branca satura e prejudica a legibilidade do cenário
5
 

 

Figura 6: Parceiros do RJ, 26 de maio de 2011 - A ausência de iluminação adequada á situação de 

gravação prejudica a estética.
6
 

                                                 
5
 Obtido através de vídeo disponível no site http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj 

6
 Idem. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj
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 Na categoria visualidade também se incluem figurinos e gestual dos repórteres, 

os quais devem ser condizentes com a situação e confortáveis para ambos os lados da 

tela. Os Parceiros do RJ cometem alguns deslizes nesse quesito, principalmente no 

referente ao visual, como ocorre na já mencionada matéria sobre o piscinão de São 

Gonçalo, do dia 20 de maio de 2011. Logo na sua abertura há uma passagem do 

participante Romário Régis, que apresenta postura e modulação vocal destoante do resto 

do telejornal, como pode ser atestado na observação dos vídeos. 
7
 

 

4.1.5 Edição 

 

A categoria da edição compreende ao processo de lapidação da notícia 

delimitando os sentidos dos acontecimentos construídos nas notícias e oferecendo a 

leitura dos fatos sociais para os telespectadores em determinadas direções (BECKER, 

2005: 62). É nesse estágio da produção em que ocorre a construção da realidade em um 

presente contínuo e desarticulado de passado e futuro, muitas vezes 

descontextualizados, assim como a escolha do tom e do ritmo que irá pautar o produto 

final. 

Desde a reforma de 2009, agilidade passou a ser a regra da edição do RJTV, 

especialmente na apresentação. Os VTs seguem no ritmo dos acontecimentos, oscilando 

de acordo com a tensão do momento e valendo-se de cortes secos e imperceptíveis para 

não interferir na fluidez da narração. Os fatos noticiados são apresentados como reais e 

imediatos e, portanto, a edição deve contribuir para esse resultado sem interferir na 

percepção do telespectador de que o que está assistindo é o retrato fiel da realidade. 

 Nos Parceiros do RJ, no entanto, a edição é mais lenta e perceptível, com uso 

constante de efeitos de transição entre os planos, como fade in e fade out, ou ainda 

“dissolver” e “abre-e-fecha”, popularizados por programas de edição de vídeo e que 

acabam conferindo uma estética de vídeos amadores às matérias. Em alguns momentos, 

a edição se “afrouxa”, permitindo a exibição de planos que não entrariam na edição de 

muitos vídeos de qualquer outra editoria, permitindo aos telespectadores ver os 

bastidores da reportagem, como a preparação das câmeras ou os Parceiros do RJ 

encarregados da filmagem. É o que ocorre ao final da matéria sobre a Corrida da Paz no 

Complexo do Alemão, exibida em 16 de maio de 2011, em que a participante Lana 

                                                 
7
 Ver http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/piscinao-de-sao-goncalo-e-opcao-de-lazer-para-o-final-

de-semana/1514223/#/RJTV 1/Quadros/Parceiro do RJ/page/2  

http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/piscinao-de-sao-goncalo-e-opcao-de-lazer-para-o-final-de-semana/1514223/#/RJTV 1/Quadros/Parceiro do RJ/page/2
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/v/piscinao-de-sao-goncalo-e-opcao-de-lazer-para-o-final-de-semana/1514223/#/RJTV 1/Quadros/Parceiro do RJ/page/2
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Carla Pereira, encarregada da filmagem, é convidada pelo seu colega para entrar no 

quadro. Há também uso freqüente de trilhas sonoras para acompanhar imagens sem offs, 

o que é perceptível na visualização dos vídeos. 

 

 

Figura 2: Parceiros do RJ, 20 de maio de 2011. Uso do efeito “dissolver” na matéria sobre o Piscinão de 

São Gonçalo. 

 

Figura 3: Parceiro do RJ, 16 de maio de 2011. A Participante Lana Carla Pereira, encarregada da 

filmagem, aparece na matéria sobre a Corrida da Paz no Complexo do Alemão. 
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O quadro abaixo resume as observações decorrentes da aplicação dessas 

categorias sobre o objeto de estudo.  

Categorias RJTV 1ª edição – Parceiros do RJ 

1. Estrutura narrativa Média de 40‟ de produção, excluídos os intervalos 

comerciais. Os quatro blocos não têm duração fixa, se 

adaptando á dinâmica das notícias do dia, que são 

costuradas pela âncora e pelos comentaristas 

especialistas. Alguns quadros são separados por vinheta, 

como o Parceiros do RJ, o RJ Móvel e a coluna 

Diversão e Arte. O quadro Parceiros do RJ costuma ser 

exibido no terceiro ou quarto bloco  

2. Enunciadores A apresentadora Ana Paula Araújo concentra boa parte 

da condução da narrativa, noticiando por notas cobertas 

ou notas locutor e estabelecendo diálogos com os 

comentaristas especialistas a partir do qual o público 

tem acesso às suas interpretações e análises dos fatos. A 

participação destes é expressiva, especialmente a do 

consultor de segurança, com várias entradas ao longo do 

telejornal, inclusive comentando assuntos diferentes, 

como política. No Parceiros do RJ, a enunciação fica a 

cargo dos telepestadores- repórteres, que produzem, 

gravam e editam os VTs exibidos.  

3. Campos Temáticos Segurança – 30%; Cidade – 28% ; Cultura – 17%; 

Parceiros do RJ – 9%; Saúde – 6%; Esporte -3%; Outros 

– 7% 

4. Visualidade Em contraste com o restante do telejornal, o Parceiros 

do RJ apresenta enquadramentos irregulares, inclusive 

com falhas de captação de imagem e luz. Os 

movimentos de câmera são altamente perceptíveis, 

artificializando o efeito desejado. Uso freqüente de 

recursos gráficos para ilustrar dados numéricos, como 

valores, grandezas e datas, bem como registro dos 

créditos. Presença de vinheta de abertura com áudio. 

5. Edição O telejornal possui ritmo ágil e dinâmico, com cortes 

secos, notícias ordenadas em mosaico e interligadas pela 

apresentadora. Em contraste, a edição dos VTs do 

Parceiros do RJ segue um ritmo mais lento, com estética 

mais amadora e um estilo de edição diferente das notas 

enunciadas pela apresentadora e das matérias de outras 

editorias. 
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 4.2.2 Análise Qualitativa 

 

 A análise qualitativa consiste na interpretação do quadro Parceiros do RJ e das 

observações realizadas na análise quantitativa através dos princípios de enunciação 

selecionados a partir da metodologia sistematizada por Becker (2005). São eles: 

fragmentação, que diz respeito á estrutura narrativa do telejornal e sua composição em 

um mosaico de notícias; dramatização, que se refere às estratégias enunciativas 

utilizadas na narração dos acontecimentos pelos telejornais; e definição de identidades e 

valores, categoria relacionada à capacidade do noticiário televisivo transmitir valores e 

identidades a partir de suas enunciações. A interpretação das considerações feitas na 

análise quantitativa pelos princípios de enunciação selecionados fornecerá importantes 

subsídios para alcançar os resultados pretendidos nesta pesquisa, investigando se a 

maior participação do telespectador nos enunciados telejornalísticos contribuem para a 

qualidade dos telejornais. 

 

4.2.1. Fragmentação 

 

A construção dos telejornais em blocos, com discurso rápido e “quebrado” é 

articulada pelo princípio da fragmentação, no qual “a curta duração de cada unidade 

informativa não permite, em geral, que se compreenda o fenômeno noticiado em toda a 

sua complexidade” (BECKER, 2005: 78). A autora explica que a composição das 

notícias em mosaico reduz as oportunidades de o telespectador estabelecer conexões 

entre elas, realizando uma interpretação isolada dos acontecimentos noticiados. Isso 

possibilita ao âncora ou apresentador conduzir o olhar do telespectador de acordo com a 

interpretação do noticiário, que, muitas vezes, se evidencia pela hierarquização e 

ordenação das matérias nos blocos.  

Como visto anteriormente, o RJTV 1ª edição é dividido em quatro blocos de 

duração bastante flexível, adaptáveis ás demandas noticiosas de cada dia. O primeiro 

bloco é sempre destinado ás notícias de maior impacto do dia, as quais costumam 

pertencer às editorias de cidade ou política, enquanto os subseqüentes equilibram ambas 

editorias até o quarto bloco, destinado ás matérias ditas mais “amenas”, como de saúde 

e cultura. As colunas “Diversão e Arte” e “Programão”, que trazem dicas culturais e de 

entretenimento para o fim de semana, são veiculadas sempre no último bloco.  
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Esta ordenação das editorias se relaciona á função do telejornal como lugar de 

segurança, onde o caos e a desordem são apresentados inicialmente e a narrativa 

seguinte conduz ao “final feliz” e às matérias leves e singelas reafirmam a certeza da 

permanência e da continuidade em um ambiente social de desagregação, marcado pela 

instabilidade de valores importantes para o convívio social. É uma estratégia que atende 

á necessidade humana por preservação de seus referencias para manutenção de sua 

rotina.  

Dentro do intervalo analisado, o quadro Parceiros do RJ oscilou entre o segundo, 

terceiro e quarto bloco. Entre 23 e 27 de maio, o quadro foi veiculado no terceiro bloco, 

no qual teve predominância não só pela duração, mas também por dividi-lo com VTs ou 

notas cobertas de curta duração, como explicado anteriormente. Na edição de 19 de 

maio de 2011, o quadro Parceiros do RJ é a última matéria exibida no segundo bloco 

antes da passagem de bloco, contando a história de um personagem pitoresco do bairro 

da Tijuca. Sua localização temporal e sua temática “quebram” a estrutura narrativa do 

telejornal, visto que, antes estavam sendo veiculadas hard news das editorias de cidade 

e segurança, que continuaram a ser exibidas após o episódio.  

Além da localização temporal, existem outros elementos que merecem 

consideração nesta análise, como o uso de vinhetas com audio no início e no fim de 

cada reportagem, a duração estendida das matérias em comparação com as outras e a 

evocação do quadro na escalada. Estas características conferem ao Parceiros do RJ 

destaque nas duas acepções possíveis da palavra: proeminência e isolamento. A 

primeira pelos motivos supracitados, os quais diferenciam o quadro até mesmo de 

semelhantes, como o RJ Móvel, que também possui vinheta, mas não usufrui da mesma 

duração que o Parceiros do RJ e não é fixo na grade do RJTV. E o segundo por estar 

destacado, no sentido de “recortado”, da enunciação total do telejornal, apresentando-se 

de maneira diferente em relação aos outros VTs desse noticiário. 

Ao seccionar-se das reportagens produzidas por jornalistas, o quadro propõe-se 

como um espaço onde a enunciação está a cargo dos repórteres-telespectadores. Desse 

modo, pretende-se concretizar a inserção da audiência nas narrativas produzidas pelos 

telejornais como co-autoras dos relatos jornalísticos. No entanto, as notícias realizadas e 

veiculadas pelos repórteres-telespectadores apresentam um tratamento pouco 

jornalístico da informação, distanciadas de uma devida credibilidade, do necessário 

distanciamento crítico, da apuração dos fatos, o que é reafirmado com relatos 

estruturados com fontes diversas em depoimentos distintos que poderiam fazer parte 
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dessas matérias. Desse modo, o quadro desqualifica sua própria enunciação como 

material jornalístico, posicionando-se apenas como relato de moradores da comunidade. 

Isto é reafirmado nos textos de nota pé da apresentadora, quando ela complementa as 

notícias dos telespectadores-repórteres com informações obtidas junto aos órgãos 

públicos e autoridades competentes que não foram apresentadas na matéria do Parceiros 

do RJ, como o excerto abaixo, referente á matéria sobre falta d‟água em um bairro de 

Duque de Caxias.  

Ana Paula Araújo: Que sufoco, hein! Vamos ás explicações: a 

CEDAE informou que o Parque Paulista só recebe água de quinta a 

domingo, que são os dias em que o abastecimento é desviado de outra 

área lá para o Parque Paulista. De acordo com a CEDAE, essa 

manobra é feita porque a população ali cresceu muito. A orientação é 

que, para quem tem cisterna, armazene água para outros dias. De 

acordo com a CEDAE, a água nem sempre chega ás casas também por 

causa da baixa pressão, provocada pelas ligações clandestinas. A 

maioria dos canos por onde sai a água seria o desses gatos, afirma a 

companhia, e, segundo a CEDAE, essa solução aí dos moradores vem 

a partir de gatos. A CEDAE informou ainda que o fornecimento por lá 

só vai ser melhorado depois das obras de ampliação da adutora que 

devem ser concluídas até o fim do ano que vem, portanto nenhuma 

solução a curto prazo. Sobre essa mina de água em Santa Cruz da 

Serra, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou que não 

sabia dessa fonte de água ali e que vai mandar uma equipe para 

verificar a situação e ver a qualidade da água.  

 

A ausência desta informação no texto da reportagem descontextualiza-a, 

reduzindo a mesma a um relato sobre o sofrimento dos moradores, carregado em tintas 

dramáticas. Lendo o quadro Parceiros do RJ através do princípio de enunciação da 

fragmentação, compreende-se que, dentro da estrutura de mosaico do telejornal, ele se 

coloca como um fragmento em destaque, dissociado de campos temáticos e afastado das 

obrigações e dos critérios seletivos intrínsecos ao jornalismo.  

Ao representar os fatos sob a perspectiva dos moradores e deixar as outras vozes 

a cargo da enunciação da apresentadora, que representa a voz oficial do telejornal, o 

quadro não colabora para a construção de abordagens mais amplas da realidade e, 

consequentemente, esvazia o papel dos telespectadores-repórteres, potencialmente 

importantes para melhorar a qualidade das notícias. Os Parceiros do RJ pretendem 

divulgar a voz do telespectador, mas se esquecem de que há muitos outros atores sociais 

envolvidos em um acontecimento e que estes, de acordo com a premissa da 

imparcialidade jornalística, também devem ser ouvidos no espaço da reportagem, não 

importando se fazem o papel de “mocinhos” ou de “vilões”.  
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4.2.2. Dramatização 

 

O princípio da dramatização se relaciona ao modo de narrar os acontecimentos e 

à sua estrutura, o que depende de escolhas dos profissionais envolvidos na construção 

da notícia. Cenários, enquadramentos, personagens, sonoras, tudo é criteriosamente 

recortado para construir determinadas versões dos fatos sociais em suas representações 

do real. Desta construção, é gerado também o efeito de verossimilhança nas 

combinações entre imagens e palavras, estratégia essencial para que o telespectador 

absorva os acontecimentos retratados como reais e urgentes.  

Tal qual uma peça de teatro ou um filme de suspense, o telejornal desvenda suas 

histórias por etapas, mantendo permanente tensão através das escaladas e passagens de 

bloco, de modo a prender a atenção do telespectador. A natureza ficcional dessa 

estrutura narrativa envolve o telespectador emocionalmente, utilizando histórias que 

tragam consolo à experiência humana, ordenadas para conduzir ao final tranqüilizante 

da edição, onde aparecem os fait divers e matérias mais leves (BECKER, 2005). Essa 

capacidade de ordenação da realidade em uma estrutura importada da ficção propicia a 

consolidação do telejornal como lugar de segurança e referência para sua audiência.  

O telejornal é uma encenação de fatos sociais elevados a acontecimentos de 

interesse e relevância, revestidos com a retórica da atualidade e da verossimilhança. A 

condução dessas histórias necessita de personagens que a humanizem e gerem empatia 

com o público. O Parceiros do RJ faz uso deste recurso, como atestado pelo uso de 59 

sonoras populares contra 22 de autoridades, especialistas ou funcionários relacionados 

ao objeto reportado, dentro do intervalo observado. A ausência de pontos de vistas 

conflitantes e do contraste entre a fala popular e a fala oficial leva ao que Becker 

apontou como esvaziamento das tensões em torno das questões sociais apresentadas, 

tendo por conseqüência a valorização da ação individual e a diluição da mobilização 

coletiva, agindo também como um importante instrumento na conquista da audiência 

pela comoção (BECKER, 2005: 91).  

A escolha dos personagens é fundamental ao se contar um acontecimento como 

notícia e contatou-se que, no Parceiros do RJ, a prevalência de sonoras populares é um 

indício da estratégia referida de captura da atenção da audiência pela emoção, 

promovendo uma aparente valorização da autonomia da recepção. As matérias de 17, 

18, 24 e 26 de maio falam, respectivamente, sobre falta d‟água em Duque de Caxias, 

uma obra em uma praça do bairro de Alcântara, problemas decorrentes do crescimento 
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imobiliário de Campo Grande e um grande engarrafamento em Duque de Caxias. Em 

comum, além da pretensão á denuncia de problemas da comunidade, há a vitimização 

da população, com uso de verbos como “sofrer” e contínuas referências ao sofrimento 

dos mesmos. Em outras reportagens, observou-se a caracterização dos personagens 

populares como pitorescos ou singelos, a qual será aprofundada no próximo item. 

Outro recurso utilizado no quadro relacionado à dramatização são os fundos 

musicais, comuns na teledramaturgia, porém raramente aplicados em reportagens de 

hard news. Das dez matérias dos Parceiros do RJ selecionadas, sete tinham 

acompanhamento musical, sendo que as três que não tinham tratavam de assuntos 

passíveis de serem encaixados na editoria de cidade, denunciando problemas das 

comunidades. Com exceção da matéria de 25 de maio de 2011, em que a dupla da 

Cidade de Deus mostrava os “passinhos do funk”, um estilo de dança que faz sucesso na 

comunidade, o acompanhamento musical não se fazia necessário nas outras matérias, 

porém cumprem um importante papel na dramatização dos fatos apresentados.  

Em telejornalismo, a complementaridade entre texto e imagem é essencial para a 

narrativa, sem esbarrar na redundância ou na dissonância, bem como o uso de elementos 

gráficos e de trilha sonora, quando necessários. Neste caso, o acompanhamento musical 

tinha por função não apenas a ambientação do cenário, mas também a transmissão de 

uma emoção associada à imagem exibida. As matérias que tratavam do sofrimento dos 

moradores com o descaso das autoridades traziam tons mais graves, cuja intenção era 

potencializar o drama dos personagens de modo a comover a audiência. Outras 

reportagens tinham acompanhamento musical mais alegre ou ritmos como samba e 

funk, que tem por função transmitir a ideia de otimismo, bom humor, positividade.  

Nas reportagens analisadas, observou-se uma tendência dos Parceiros do RJ de 

se colocarem como personagens da narrativa que estão apresentando. A ausência de 

distanciamento entre repórter, fato noticiado, fontes e personagens apresentados causa 

estranheza na leitura do texto televisual, como ocorre na reportagem exibida em 23 de 

maio sobre o pagamento das parcelas em atraso do aluguel social para moradores do 

Complexo do Alemão, apresentada pelos representantes da comunidade no Parceiros do 

RJ, Thiago Ventura e Lana Carla Pereira.  

A matéria é uma suíte de uma denúncia feita pelos Parceiros do RJ a respeito do 

não pagamento do aluguel social, desde dezembro de 2010, para moradores do 

Complexo do Alemão. Nela é apresentada a comemoração dos moradores pelo 

recebimento do benefício com uma festa, da qual os Parceiros do RJ participam e 
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apresentam depoimentos dos moradores contemplados com o aluguel social. A confusão 

entre repórter e personagem ocorre novamente em outra reportagem da dupla do 

Complexo do Alemão, sobre uma corrida organizada na comunidade, da qual foi 

retirado o trecho abaixo:  

Thiago Ventura: É lógico que, como morador, eu não podia ficar de 

fora dessa festa. Eu vou pegar o meu kit. Vai que eu ganho essa 

corrida! (...) Agora que eu peguei meu kit eu preciso colocar o 

uniforme da corrida, mas isso é rapidinho, um estalar de dedos, quer 

ver? (...) Agora sim, devidamente uniformizado e pronto pra (sic) 

ganhar a corrida. Vamo (sic) trabalhar, vamo (sic) correr! Fui! 
8
 

Vale ressaltar que o uso do repórter como personagem é um recurso válido, 

porém é preciso estar atento para a dosagem da exposição da primeira pessoa nessas 

matérias, para não comprometer o distanciamento necessário ao produto jornalístico. 

Nesta matéria em particular, a fala ficou concentrada no Parceiro do RJ que participava 

da corrida, sem abertura para outros participantes, para organizadores ou apenas 

espectadores. O resultado é o fechamento da matéria em um personagem que, ofegante, 

vai contando sua história sempre em primeira pessoa. Ao término da matéria, a 

participante responsável pela gravação da reportagem, Lana Carla Pereira, entra em 

cena e cumprimenta seu colega, transmitindo uma mensagem de otimismo e união entre 

os dois representantes da comunidade, em mais um exemplo do predomínio da emoção 

sobre a informação.  

A interpretação do quadro Parceiros do RJ sob o princípio da dramatização 

permite constatar que as matérias são estruturadas para provocar a comoção e a simpatia 

dos telespectadores, tendo por recursos a predominância de falas populares, o 

posicionamento dos personagens como vítimas ou de maneira exageradamente otimista. 

Além disso, a aplicação de fundos musicais potencializam a emoção transmitida, ao 

invés da informação.  

 

4.2.3 Definição de identidades e valores 

 

Como mencionado anteriormente, o telejornalismo constrói identidades e valores 

através de suas enunciações e das representações nele contidas partilhadas por 

expressivas audiências. Becker afirma que “as marcas enunciativas dos telejornais não 

deixam dúvidas quanto à existência de um jornal de ricos e um jornal de pobres, ou um 

                                                 
8
 Extraído de vídeo obtido no site http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj 
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jornal de vencedores e de excluídos” (BECKER, 2005:91). A autora afirma que há uma 

tendência à exclusão das pessoas de baixo poder aquisitivo, cujas aparições costumam 

ser regradas pelo sensacionalismo ou engessadas em estereótipos e clichês.  

Há também uma predominância de fatos e acontecimentos do eixo sul-sudeste 

do Brasil em detrimento das outras regiões. É o que Coutinho e Musse (2009) 

chamaram de “cartografia da nação” que o telejornal realiza, como explicado 

anteriormente, no segundo capítulo. Por sua vez, os telejornais locais promovem 

identidades para os bairros ou municípios em que são veiculados, sejam elas 

previamente existentes ou por ele atribuídas. As autoras citam o exemplo das favelas, 

que são relegadas á editoria de polícia e de outros bairros que são apresentados como 

objeto de desejo para a população (COUTINHO & MUSSE, 2009: 20).  

Dentro desta perspectiva, o Parceiros do RJ tem atuação interessante, pois 

mostra uma visão diferenciada das regiões retratadas. As duas reportagens da dupla do 

Complexo do Alemão, região tradicionalmente associada ao tráfico de drogas e à 

violência, traziam pautas mais leves - a corrida da Paz e a comemoração dos moradores 

após o pagamento do aluguel social atrasado a meses – vistas sobre perspectivas 

otimistas que contrariam a visão anterior que se tinha da região. Outra comunidade 

estigmatizada pela violência urbana, a Cidade de Deus se faz presente em uma matéria 

sobre um estilo de dança popular entre seus moradores. Ainda que esta seja uma 

tentativa sutil de romper com identidades locais difundidas pela mídia, não se pode 

afirmar que esta seja uma premissa aplicável a todo o projeto, visto que não foram 

encontradas outras iniciativas semelhantes nos outros VTs dos Parceiros do RJ. 

Por outro lado, a proposta central do projeto de dar voz às populações 

tradicionalmente excluídas de lugares de fala perde sua força pelo engessamento das 

mesmas na condição de vítima ou de personagem pitoresco. Como explicado em outro 

momento, este é um recurso que visa canalizar a compaixão e a empatia da audiência 

para os personagens retratados. A aplicação deste foi observada na matéria de 23 de 

maio de 2011, cujo encerramento trazia a história de D. Minervina, uma idosa de 86 

anos, portadora de deficiência visual que recebeu um apartamento novo após ter sua 

casa no Complexo do Alemão condenada por insegurança.  

Thiago Ventura: E aí, dona Minervina, agora a senhora vai ganhar 

um apartamento, segundo o governo. Quando a senhora for receber o 

apartamento, a gente pode ir lá fazer uma matéria com senhora 

recebendo o apartamento? 

D. Minervina: Pode, pode tomar um café, pode tomar uma refeição 

muito boa, que vai ser muito bacana.  



 

46 

 

Thiago Ventura: Ah, é? (risos) 

D. Minervina: Adorei o seu serviço e adorei a sua condição de vir 

aqui no morro e olhar para uma veia (sic) do jeito que eu sô (sic).  

Thiago Ventura: E realizar o seu sonho? 

D. Minervina: Meu sonho? Meu sonho é ter enfim uma casa. Eu 

agradeço e fico bem satisfeita.   

A inclusão deste texto na edição final da reportagem vai de encontro a tendência 

de personalização da notícia através de uma abordagem humanística dos problemas, 

que, como aponta Becker, constitui uma estratégia eficiente para promover comoção, 

aumentar a audiência e preservar uma ordem (BECKER, 2005: 91). No trecho 

selecionado, o uso de uma idosa com deficiência visual que, apesar de suas desventuras, 

ainda consegue mostrar simpatia pelos telespectadores-repórteres, dá à reportagem seu 

encerramento sentimental e otimista, a partir do qual se pretende conquistar a audiência.  

 Apesar de se propor como um espaço aberto à perspectiva dos moradores dos 

oito bairros participantes, de mostrar outro lado da comunidade, o Parceiros do RJ acaba 

reproduzindo identidades previamente atribuídas à população e os valores intrínsecos a 

elas nas maneiras de produzir e editar as notícias, como ainda será comentado.. E, 

apesar de dedicar grande espaço às sonoras populares, o quadro reduz as mesmas a 

corroborar o perfil de população que o RJTV constrói nas reportagens de outras 

editorias.   

 

4.4 Algumas lições  

 

 Ao final da análise, algumas lições foram depreendidas do estudo de caso do 

projeto Parceiros do RJ que fornecem importantes pistas para alcançar os resultados 

pretendidos na proposta desta pesquisa, a respeito da possível contribuição da inserção 

de novos atores nos enunciados telejornalísticos para a qualidade dos noticiários. Esta 

investigação tem por referência o pressuposto teórico de que um telejornal de qualidade 

é aquele que propõe inovações estéticas e de conteúdo, promove diversidade na 

representação dos acontecimentos, incorporando pluralidade de interpretações na 

elaboração das mesmas, como já referido. Mas, antes de enumerá-las, é importante 

ressaltar ainda a proposta do Parceiros do RJ de utilizar jovens das comunidades 

selecionadas como repórteres para contar as histórias de cada bairros sobre a perspectiva 

dos seus moradores e ampliar a cobertura do RJTV na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. As conclusões preliminares indicam que, a princípio, o segundo objetivo tem 

sido melhor atendido do que o primeiro, pelas razões explicitadas a seguir.  
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 Ainda que se proponha a mostrar o olhar do morador, o Parceiro do RJ reproduz 

a visão de jornalismo comunitário do RJTV, que situa a população como vítima da 

violência urbana, do descaso das autoridades e dos dissabores das catástrofes naturais, 

dependente do telejornal para ordenar o caos que a cerca e instruir-lhe nos meios 

necessários à conquista de sua cidadania. A interpretação realizada com base no 

princípio de enunciação da difusão de valores e de identidades, proposto na metodologia 

de Becker (2005) revelou que, contrariando eu discurso oficial, o quadro perpetua 

identidades atribuídas a população, engessando-os em lugares de fala recorrentes no 

telejornalismo local.  

 A leitura através do princípio da “dramatização” leva à compreensão do uso 

desse recurso para mobilizar a empatia da audiência.  Valendo-se do modelo narrativo 

originário das artes cênicas, o telejornal reencena os acontecimentos sociais para torná-

los atuais e verossímeis. Dentro desse contexto, a força dos acontecimentos pode 

sobrepujar os personagens envolvidos, porém o elemento humano sempre será o 

polarizador de emoções.  

Esta, aparentemente, é a intenção do Parceiros do RJ ao valorizar as sonoras dos 

personagens populares em detrimento das chamadas autoridades (grupo no qual a 

pesquisa reuniu representantes de órgãos públicos e governamentais, de empresas e 

todos aqueles relacionados profissionalmente ao objeto reportado, como membros de 

ONGs, pesquisadores). A reunião destas falas transforma o Parceiros do RJ em um 

grande “povo fala”, tipo de matéria em que os depoimentos populares são editados em 

sequência e sem créditos. 

 Neste esforço de exposição da fala popular, condicionada ao lugar de vítima da 

realidade social ou de elemento pitoresco ou singelo, ocorre também a desarticulação da 

informação de seu contexto. Como percebido através do princípio da fragmentação, o 

telejornal é construído como um mosaico de várias unidades informacionais, cuja 

apresentação autônoma e segmentada impede o telespectador de fazer uma leitura 

contextualizada dos fatos sociais apresentados e de estabelecer interconexões entre eles.  

 O Parceiros do RJ é um quadro de destaque no RJTV. O uso de vinhetas com 

acompanhamento musical, o chamamento na escalada e a duração estendida de suas 

matérias em comparação às demais, põe o quadro em proeminência. Porém, o quadro 

funciona como um fragmento seccionado do corpo do telejornal, cuja enunciação, a 

cargo dos telespectadores repórteres, não é caracterizada como um produto 
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telejornalístico, havendo necessidade de complementação de informações através de 

notas pé da apresentadora.  

 A matéria não se encerra por si só, mas com o selo de confiabilidade conferido 

pela âncora, encarregada de fornecer outros dados às reportagens dos repórteres-

telespectadores. E a maioria das matérias do quadro Parceiros do RJ revela apenas um 

morador, mais próximo a um personagem, do que exatamente a um telejornalista. Ao 

telespectador resta uma informação descontextualizada, sob a perspectiva do 

personagem de maior peso da narrativa da matéria: o morador dos bairros 

representados. O capítulo seguinte traz as conclusões obtidas ao fim desta análise e os 

novos caminhos possíveis de serem trilhados nesta linha de investigação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As considerações discorridas na análise forneceram subsídios para a proposição 

de uma resposta ao questionamento inicial de que a inclusão de novos atores sociais no 

espaço produtivo de telejornalismo traria mais qualidade para o telejornal, guiando-se 

pelo pressuposto definido por Becker (2007) de que jornalismo audiovisual de 

qualidade é aquele que abrange maior diversidade de vozes, inovações estáticas e de 

conteúdo e pluralidade de interpretações dos acontecimentos. O ponto de partida da 

análise foi o projeto Parceiros do RJ, exibido no telejornal local do Rio de Janeiro, 

RJTV, da Rede Globo, o qual se propõe a transformar os jovens moradores selecionados 

nas oito comunidades participantes em porta-vozes dessas comunidades, valorizando a 

participação da audiência.  

 A pesquisa concluiu que a inclusão desses novos atores sociais nos moldes do 

quadro Parceiros do RJ não agrega qualidade ao telejornalismo do RJTV, dentro dos 

parâmetros propostos neste trabalho. Ainda que seja uma iniciativa indubitavelmente 

inovadora, por apresentar telespectadores como repórteres com espaço destacado na 

estrutura do telejornal, o quadro tende por reproduzir discursos e propagar valores do 

jornalismo praticado pelo RJTV, apresentando muitas vezes matérias 

descontextualizadas e de baixa qualidade visual e de edição do quadro em relação ao 

todo do noticiário e o engessamento da fala popular em estereótipos tradicionalmente 

vinculados a ele pela mídia. Este último, inclusive, contraria a proposta inicial de 

mostrar a comunidade com outros olhos.  

 Não basta exibir falas populares sem atribuir-lhes o devido valor como sujeitos 

participantes da realidade social retratada, é preciso reconhecê-las como “atores sociais 

dignos do exercício da cidadania, portanto, de alguma autoria e/ou intervenção no modo 

como é representado” (BECKER, 2007: 193). Assim como “é necessário oferecer 

igualdade de tratamento a temas e atores diversos e interpretações alternativas e 

diferenciadas na produção das notícias” (PORTO apud BECKER, 2007: 193). O uso 

freqüente de personagens enquadrados em um mesmo tipo sociológico nas reportagens 

do Parceiros do RJ observadas reduz a diversidade de perfis e versões retratados, 

estreitando as possibilidades interpretativas da audiência e enfraquecendo o diálogo, 

peça fundamental em jornalismo televisivo e em uma mídia democrática.  

 Assim sendo, pode-se afirmar que a maior inovação de Parceiros do RJ está na 

substituição de repórteres com formação em jornalismo por jovens moradores sem 
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especialização profissional na área. Inovação esta que vêm despertando críticas de 

organizações da categoria de jornalistas profissionais, em um momento em que a 

exigência de diploma para exercício de atividades jornalísticas vem sendo questionado 

por diversos órgãos, entre os quais o Supremo Tribunal Federal (STF), que, em 2009, 

decidiu pelo fim desta obrigatoriedade. As entidades de classe argumentam que o uso 

desses telespectadores-repórteres seria uma tentativa de “precarizar” o jornalismo na 

Rede Globo, a qual contrataria mão de obra barata para cumprir as funções de um 

jornalista profissional. Em nota divulgada à imprensa, a emissora alegou que   

O projeto “Parceiros do RJ” (...) e vem sendo cumprindo 

rigorosamente como na proposta inicial. Trata-se de dar voz à 

comunidades para que elas retratem o seu dia a dia, naquilo que 

consideram importante, com a supervisão de nossos jornalistas. E os 

jovens contratados não ocuparam vagas existentes na empresa e nem 

substituíram profissionais. Ao contrário, o  projeto gerou novos 

postos de trabalho. (extraído do site www.comunique-se.com.br)
9
 

 

A repercussão negativa junto às entidades de classe jornalísticas não impediu 

que o projeto fosse exportado para outras sucursais da Rede Globo. Em junho de 2011, 

foram abertas inscrições para o “Parceiros do SP” e o “Parceiros do DF”, a serem 

veiculados, respectivamente, nos telejornais locais SPTV, de São Paulo, e DFTV, de 

Brasília. As novas edições seguirão o modelo carioca, selecionando jovens de 

formações diversas para contar histórias de seus bairros.  

Ainda que a pesquisa tenha alcançado uma resposta à sua proposição inicial de 

investigação dos efeitos decorrentes da introdução de novos atores sociais no 

telejornalismo, o tema não se encerra aqui. Há muitos caminhos por onde seguir, trilhas 

ainda a serem descobertas na pesquisa dos efeitos destes projetos no telejornalismo 

local. Uma delas é a investigação das intenções dos produtores ao lançar esse quadro, 

que esta pesquisa tentou apurar, mas não pôde realizar por falta de retorno dos 

envolvidos, apesar da persistência dos pedidos.  

Outro caminho a ser seguido se refere aos efeitos deste projeto na recepção, ou 

seja, nas comunidades retratadas no projeto que, por questões de limitação temporal, 

também não foi possível de ser incorporado a esta pesquisa. Alguns questionamentos 

passíveis de serem propostos ainda se referem às expectativas da emissora ao exportar 

esse modelo para outras sucursais e a contribuição do quadro para novas estéticas e 

                                                 
9
http://www.comunique-se.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=58604&Editoria=8&Op2=1& 

Op3=0&pid=1 39963529689&fnt=fntnl&sms_ss=blogger&at_xt=4dc13aa09f3a04bc%2C0  

http://www.comunique-se.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=58604&Editoria=8&Op2=1&
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formatos jornalísticos; Seria o programa resultante da importância adquirida pelas 

audiências na produção de notícias ou apenas um instrumento para baratear a linha de 

produção? E, principalmente, por que não utilizar um jornalista profissional para retratar 

a comunidade?    

Postas as últimas interrogações, esta pesquisa se encaminha para o ponto final 

com a certeza de ter contribuído significativamente para a compreensão da autora a 

respeito do tema, acerca da formulação e desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, 

e, principalmente, encerrando um capítulo riquíssimo de sua formação acadêmica na 

Escola de Comunicação da UFRJ. 
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