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RESUMO

Esta dissertação objetiva responder a inquietações referentes aos telejornais locais
de Salvador – Bahia, no que tange ao grau de interferência desses produtos
jornalísticos na construção do referencial político do cidadão. A partir do propósito de
identificar quais as estratégias de captura do receptor utilizadas pelos telejornais
locais de Salvador é empreendida uma revisão de literatura sobre produtos
jornalísticos televisivos e metodologias de pesquisa qualitativas e quantitativas no
campo da comunicação. É feita uma aposta nas possibilidades de aproximação do
conceito de modos de endereçamento utilizado por John Hartley, David Morley &
Charlotte Brunsdon, Elizabeth Ellsworth e Daniel Chandler e a noção de
enquadramento das notícias, utilizado por Robert Entman e Dietram Scheufele. O
corpus de análise são as notícias da editoria de política dos telejornais locais de
Salvador – Bahia, resultado de pesquisa realizada nos programas: BATV 2ª Edição,
Band Bahia e Aratu Notícias. O objetivo dessa aposta é identificar no produto
jornalístico televisivo elementos para elaboração de um modelo analítico que permita
não só a análise interna do produto, mas também, que forneça subsídios para a
estruturação de um esquema interpretativo que permita a realização de uma
pesquisa de recepção do produto em momento posterior. A pesquisa demonstra
que as notícias de política dos telejornais locais de Salvador apontam para uma
leitura preferencial dos eventos políticos, favorecendo representações de governo
diferenciadas em cada programa.
Palavras-chave: Telejornais locais - Salvador; modos de endereçamento;
enquadramento; jornalismo político.

:

ABSTRACT

This dissertation objectives answer the referring fidgets to the local TV news program
of Salvador – Bahia, in that it refers to the degree of interference of these journalistic
products in the construction of the referential politician of the citizen. From the
intention to identify to which the strategies of capture of the receiver used by the local
TV news program of Salvador it is undertaken a revision of literature on televising
journalistic products and qualitative and quantitative methodologies of
communication research. An appositive one in the approach possibilities is made
between the concept modes of address - used by John Hartley, David Morley &
Charlotte Brunsdon, Elizabeth Ellsworth and Daniel Chandler - and the idea of news
framing, used by Robert Entman and Dietram Scheufele. It was analyzed the politics
news of the local TV news of Salvador- Bahia, result of research carried through
these programs: BATV 2nd Edition, Band Bahia e Aratu News. The objective of this
work is also identify, in the televising journalistic product, elements for elaboration of
an analytical model that not only allows the internal analysis of the product, but also
supplies subsidies to constructs an interpretative project of analysis inquering the
reception at a posterior work. The research demonstrates that politics news of
Salvador TV news program indicate a preferential reading for the events politicians
who favor representations of government differentiated.

Word-keys: Local TV news - Salvador; modes of address; framing analysis; politics
news.
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1

INTRODUÇÃO

Como pensar a prática política à margem dos laços de coesão
coletiva e pertencimento afetivo que desenvolvemos a cada dia?
(LECHNER apud BARBERO,1987, p. 296)

A discussão sobre a influência dos meios de comunicação em aspectos
da vida cotidiana é recorrente nas pesquisas da área de comunicação, inclusive
quando o objeto de pesquisa são os produtos jornalísticos televisivos. A
inquietação

que

motivou

a

realização

deste

trabalho

teve

origem

no

questionamento de quais as estratégias que são empregadas pelos produtos
jornalísticos televisivos, mais precisamente pelos telejornais locais, para a captura
do receptor.

Particularmente, buscamos entender essas estratégias tal como

construídas nas notícias de política dos telejornais locais de Salvador, observando
como são apresentados os agentes e as temáticas relacionadas com a instância
política, por acreditarmos que a agenda midiática e a agenda política se interrelacionam de tal forma que se torna perceptível a dimensão de tal relação
através do enquadramento empregado nas notícias de política.
A opção por analisar os telejornais locais decorre da suposição de que
a proximidade temática se constitui em um elemento que facilita o processo de
identificação do programa com a audiência. Os telejornais locais são um espaço
na programação televisiva em que os temas do cotidiano de cada cidade são
pautados, se constituindo em locus privilegiado para a identificação de
representações de poder, cultura e identidade que busquem afinidade com
formações discursivas e quadros culturais da audiência.
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Os telejornais locais de Salvador escolhidos para a análise foram o BA
TV, exibido pela TV Bahia, o Aratu Notícias, exibido pela TV Aratu, e o Band
Bahia, exibido pela TV Bandeirantes. O BA TV e o Aratu Notícias foram
escolhidos por serem os telejornais de maior audiência, respectivamente o
primeiro e o segundo lugar, segundo o Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa
(IBOPE). Além disso, as emissoras que os veiculam são de propriedade de
empresários pertencentes a grupos políticos locais tradicionalmente opostos
(grupos estes denominados de carlistas e anti-carlistas, por girarem em torno da
figura do Senador da República, Antonio Carlos Magalhães). O Band Bahia foi
escolhido por não ter a emissora que o exibe vínculos diretos com grupos
políticos.
A análise desenvolvida neste trabalho teve como primeiro momento
uma breve revisão de literatura sobre as metodologias de pesquisas qualitativas e
quantitativas desenvolvidas no campo da comunicação, que tiveram por objeto de
estudo o produto jornalístico televisivo, apresentadas no segundo capítulo. O
objetivo da revisão de literatura foi identificar quais os conceitos e opções
metodológicas utilizadas por pesquisadores dessa instância nas investigações de
produtos televisivos e quais as contribuições provenientes da utilização de
determinadas perspectivas teóricas e metodológicas.
Optamos inicialmente por trabalhar com o conceito de modos de
endereçamento por acreditarmos que ao identificar os modos de endereçamento
dos telejornais, temos à mão informações que nos indicam quem o programa
pensa ser sua audiência – qual a competência cultural e cognitiva, quais as
preferências estéticas e temáticas, como a audiência prevista gostaria de ser
interpelada. Tal perspectiva permite a identificação das estratégias de captura do
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receptor empregadas pelos programas através da aplicação de operadores de
análise como: a) mediador; b) temática e organização das editorias; c) o pacto ou
contrato de comunicação do programa com sua audiência; d) o contexto
comunicativo; e) os recursos técnicos a serviço do jornalismo; e) recursos da
linguagem televisiva; f) formatos de apresentação da notícia; g) relação com as
fontes de informação.
À aplicação de operadores do conceito de modos de endereçamento
foram acrescidos operadores do conceito de enquadramento (framing), por
entendermos que o imbricamento dos dois conceitos possibilita uma triangulação
metodológica que permite não só perceber quais como as relações entre
endereçador

e

endereçado

são

construídas

no

programa

(modos

de

endereçamento), mas também, identificar qual a leitura preferencial que é
apontada pelas notícias de política (enquadramento). Optamos, portanto, por
realizar uma análise qualitativa do enquadramento adotado nas notícias de
política a partir da utilização dos operadores: palavras-chave, metáforas,
conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa jornalística, os exemplos
históricos, as citações curtas e as descrições.
No terceiro capítulo, discorremos sobre as etapas do processo de
análise. A partir dessa revisão de literatura, adotamos a sugestão de Casetti e Di
Chio (1999) e privilegiamos um esquema de leitura para identificar nos telejornais
elementos recorrentes. Paralelamente, adotamos como parâmetro metodológico o
imbricamento dos conceitos de modos de endereçamento - utilizado por David
Morley e Charlotte Brunsdon (1999), Elizabeth Ellsworth (2001), John Hartley
(1992) e Daniel Chandler (2003) - e de enquadramento, em uma aposta na
possibilidade da operacionalização deste para a análise de notícias de telejornais
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locais, tomando por referência o desenvolvimento das pesquisas na área, que
envolveram

não

só

sua

sistematização,

como

também

sua

aplicação

metodológica em análise de produtos jornalísticos (ENTMAN, 1991, 1993; LIND &
SALO 2002; SCHEUFELE, 1999, 2000; GAMSON, 1989; GAMSON &
MODIGLIANI 1989; Mc COMBS & SHAW 1993; TRAQUINA, 2000).
A análise do corpus se dá em três momentos: no primeiro, analisamos
os modos de endereçamento dos programas, aplicando operadores obtidos a
partir da junção entre a observação de amostras dos telejornais e a utilização de
elementos identificadores dos modos de endereçamento propostos por pesquisas
que utilizaram essa metodologia (HARTLEY,1992; CHANDLER, 2003). Em uma
segunda fase, tomamos o corpus constituído de 231 notícias selecionadas a partir
da temática que abordaram, tendo sido consideradas como notícias de política
aquelas que trataram de algum aspecto da governança estadual ou municipal,
representação parlamentar e eleições. A partir da análise efetuada, selecionamos
notícias que exemplifiquem os tipos de enquadramentos encontrados durante a
análise, com a aplicação dos operadores de enquadramento. Na terceira etapa,
comparamos as informações obtidas com a análise dos modos de endereçamento
de cada programa e do enquadramento adotado nas notícias de política deste.
Na conclusão, apresentamos dois quadros comparativos dos telejornais
analisados, sendo que um quadro comparativo dos modos de endereçamento e
outro do enquadramento das notícias de política por tema -

governança,

representação parlamentar e eleições. A partir dos dados obtidos, apresentamos
as representações de governo que emergem do enquadramento das notícias de
política de cada telejornal local analisado.
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Por fim, ainda na conclusão, destacamos a existência de indicação por
parte dos telejornais locais de uma leitura preferencial que favorece uma
determinada representação de governo.
O trabalho tem a proposta de apresentar o imbricamento dos conceitos
de modos de endereçamento e de enquadramento das notícias como alternativa
metodológica para a análise das notícias de política dos telejornais locais.
Acreditamos que a adoção desse imbricamento como perspectiva metodológica
permite identificar quais as estratégias de captura do receptor utilizadas por esses
programas jornalísticos televisivos.
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2

PERSPECTIVAS PARA A ANÁLISE DE TELEJORNAIS LOCAIS

2.1

PORQUE

O

LOCAL:

TELEJORNAL

LOCAL,

COTIDIANO

E

REPRESENTAÇÃO
2.1.1 Notícias: construção e relações com o cotidiano

Nas

mediações

das

relações

cotidianas

com

o

espaço

que

transformamos e no qual convivemos temos nos media um importante mecanismo
de visibilidade. Visibilidade no sentido de que aos media é atribuída a tarefa de
apresentar, no espaço a eles destinado, representações das

esferas sociais

dispostas no local e no global.
Nos media é possível encontrar representações provenientes de
diversas esferas sociais, sob formatos que variam conforme o objetivo da
representação. Em nosso estudo, a notícia será o gênero enfocado, como parte
integrante de um produto midiático.
Com a perspectiva da territorialidade voltada para a valorização do local
e da existência de relações de poder que se estruturam, em escala reduzida, nas
esferas da sociedade onde o sujeito interage, estabelecendo elos comunicativos e
compondo a cultura através de suas práticas cotidianas, temos nos media um
canal de trânsito em esferas diversas da sociedade, através da veiculação das
notícias ou de informações provenientes dos produtos midiáticos.
Para este estudo, cujo foco é a esfera política, interessa observar como
as notícias apresentam os agentes e as temáticas dessa instância e quais as
estratégias de que se utilizam para a captura do receptor. Neste momento, nos
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deteremos na compreensão da notícia, através de referencial teórico sobre sua
estrutura e construção.
O estudo das notícias, dentro do campo das pesquisas em
comunicação, tem sido tema de vários autores. Nelson Traquina esclarece que
“notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a
percepção, selecção e transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos)
num produto (as notícias).” (TRAQUINA, 1993, p.169)
A maneira com que acontecimentos cotidianos são representados, a
seleção, a sua abordagem, a estrutura narrativa em que são apresentados dentro
das notícias e o alcance social destas têm sido discutidos e pesquisados tomando
como base referenciais teóricos provenientes de várias correntes investigativas,
abordando aspectos de sua construção, apresentação e possíveis efeitos na
audiência a que se destina.
Inicialmente abordaremos dois desses estudos. O primeiro refere-se ao
newsmaking, ou seja, aos processos que envolvem a seleção e construção das
notícias. Estas se baseiam em estudos etnográficos da produção jornalística, com
o objetivo de encontrar respostas sobre os critérios utilizados para a seleção das
notícias dentre variados acontecimentos. Os estudos do newsmaking emergem
em um contexto da pesquisa em comunicação, em que o estudo dos efeitos dos
media deixa de ser abordado “como mudanças a curto prazo para os efeitos
entendidos como conseqüências de longo prazo” (WOLF, 1994, p.126).
Assim, as pesquisas que, em um momento anterior, se fundamentavam
na hipótese de que os media intervinham diretamente no comportamento da
audiência passam a ser norteadas pela hipótese de que os media influenciam a
maneira com que a audiência percebe a realidade ao seu redor. Segundo
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Newmann (1983), a diferença entre essas duas perspectivas investigativas, que
ele denomina de “velho e novo paradigmas”, são:
a) deixam de se estudar casos singulares (sobretudo
‘campanhas’) para se passar à cobertura global de todo o sistema
dos mass media, centrada sobre determinadas áreas temáticas;
b) deixam de se extrair dados, essencialmente, de entrevistas
feitas ao público, para se passar a metodologias integradas e
complexas; c) deixam de se observar e avaliar as mudanças de
atitudes e opinião, para se passar à reconstrução do processo
pelo qual o indivíduo modifica a sua própria representação da
realidade social. (NEWMANN, 1983 apud WOLF, 1994, p.126)

No âmbito das pesquisas que enfocam a sociologia dos emissores, os
estudos da produção da informação (newsmaking) fornecem parâmetros para a
compreensão de possíveis pontos de constrangimento que atuam no processo
produtivo da notícia, elementos esses fruto da preparação do profissional e de
sua competência cultural, das funções produtivas, das limitações e exigências da
organização em que trabalha, enfim, de uma série de variáveis que contribuem no
processo de seleção e produção da notícia.
Adotando

um

viés

metodológico

que

privilegia

a

observação

participante, dentro de uma abordagem etnográfica, as pesquisas de newsmaking
visam identificar quais as variáveis que interferem no processo de seleção e
produção da notícia, dentro de uma lógica própria da rotina profissional. Para
Traquina, “as decisões tomadas pelo jornalista no processo de produção das
notícias (newsmaking) só podem ser entendidas inserindo o jornalista no seu
contexto mais imediato – o da organização para qual ele ou ela trabalham”
(TRAQUINA, 1993, p.169).
Cinco anos após a publicação do trabalho de David Maninng White
(1950), enfocando as circunstâncias que permeiam o processo seletivo das
notícias pelo jornalista (gatekeeper), Warren Breed (1955) publica um estudo que
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investiga o conjunto de constrangimentos organizacionais a que o profissional
jornalista está submetido e que influenciam na designação dos acontecimentos
que

são

noticiáveis.

O

jornalista,

segundo

Breed,

estaria

sujeito

a

constrangimentos organizacionais provenientes da empresa para a qual trabalha.
Assim, o trabalho jornalístico de seleção e produção das notícias não estaria
sujeito apenas aos valores do profissional, mas também à cultura organizacional.
Destacando que a observação se fez com relação à adequação das
notícias políticas com a política editorial da empresa, e não com todas as notícias,
Breed enumera seis fatores que contribuem para o conformismo do profissional
com a política editorial da organização: a) a autoridade institucional e as sanções;
b) os sentimentos de obrigação e de estima para com os superiores; c) as
aspirações de mobilidade profissional; d) a ausência de grupos de lealdade em
conflito; e) o prazer da atividade; d) a notícia torna-se um valor. Breed destaca
que “a mais significativa dessas variáveis, a obrigação e a estima pelos
superiores, foi considerada não só a mais importante como também a variável
mais flutuante de jornal para jornal” (BREED, 1955, p.165). Esse estudo inaugura
a chamada teoria organizacional, que toma o produto jornalístico como fruto de
constrangimentos da organização pela qual é produzido.
Dentro da perspectiva de estudos do newsmaking, e duas décadas
após os estudos de Breed, emerge a teoria construcionista, que enfatiza a
importância da cultura profissional e das rotinas do jornalista na seleção e
produção das notícias.
Nelson Traquina (1988) compara duas teorias pertencentes ao
newsmaking, a teoria organizacional e a teoria construcionista, destacando que
ambas concordam com a perspectiva de que as notícias são resultado de
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processos de interação social e de negociações, mas que divergem em três
aspectos:
Primeiro a teoria construcionista desce no seu nível de análise, do
nível interno ao nível interior, ao sublinhar a importância da cultura
profissional como fator determinante, fator esse que é também
transorganizacional. Segundo, a teoria construcionista dá ênfase às
práticas diárias e aos procedimentos rotineiros, que procuram
fornecer um fluxo constante e seguro de notícias. Terceiro, a teoria
construcionista examina em maior detalhe as relações entre os
jornalistas e as fontes de informação, considerando estas uma
componente fundamental do processo de produção. A conclusão
geral das duas teorias é que a conexão entre fontes e jornalistas
faz das notícias uma ferramenta importante do governo e das
autoridades estabelecidas (Schudson, 1989) e que as notícias, em
geral, tendem a apoiar as interpretações oficiosas dos
acontecimentos controversos (Tuchman, 1991). (TRAQUINA, 1988,
p.136)

Sobre as tradições de pesquisa que se voltaram para investigar o
processo de produção da notícia, Tuchman (2002) destaca a necessidade de
voltar o olhar para essas tradições, identificando em que uma pode complementar
a outra na promoção dos estudos empíricos e afirmando que:
A constituição da notícia, como a constituição da própria
sociedade, é talvez melhor descrita como uma estruturação
complexa e contínua (GIDDENS,1984), envolvendo componentes
infra-estruturais, organizacionais e discursivos. Notícia é tanto uma
estrutura social permanente, como um recurso de contestação e
reflexividade social; tanto um produto como um processo produtivo
(tradução nossa)1. (TUCHMAN, 2002, p.90)

Para Tuchman, os pontos que aparentemente divergem nessas
tradições de pesquisa representam perspectivas complementares de um mesmo
objeto de análise, a produção da notícia.
Entre os autores brasileiros que se dedicaram a compreender como se
processa a construção da notícia, como são feitas a seleção e a edição,
1

No original: “The constitution of news, like the constitution of society itself, is perhaps best
described as a complex and continuous structuration (Giddens, 1984), involving infrastructural,
organizational, as well as discursive components. News is both a permanent social structure and a
means of social reflexivity and contestation; a product as well as a productive process.”
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realizando estudo da produção ou estudo etnográfico da produção, está Alfredo
Eurico Vizeu Perreira Jr. que, em seu livro “Decidindo o que é notícia” (PEREIRA
JR., 2000), trata das rotinas produtivas dentro da redação do telejornal local do
Rio de Janeiro, transmitido pela Rede Globo de Televisão, o RJTV1. Na obra, o
autor apresenta elementos que influenciaram na construção do programa
jornalístico televisivo na semana por ele analisada.
Na produção de notícias, temos, por um lado, a cultura profissional;
e por outro, as restrições ligadas à organização do trabalho sobre
as quais são criadas convenções profissionais que definem a
notícia e legitimam o processo produtivo, desde a captação do
acontecimento, passando pela produção, edição até apresentação.
(PEREIRA JR., 2000, p.79)

Para Pereira Jr., as rotinas de produção dos editores de texto do
RJTV1, observadas em sua pesquisa, influenciam na definição do que será
transformado em notícia no telejornal.
Dentro do campo jornalístico, nem todos os acontecimentos alcançam
a posição de notícia. O campo jornalístico, entendido aqui como “o conjunto de
relações entre agentes especializados na elaboração de um produto específico,
conhecido como notícias, ou, simplesmente, informação” (TRAQUINA, 2000,
p.19) traz em si regras próprias de seleção que estão inter-relacionadas com
variáveis outras provenientes do mercado e do contexto sócio-político e cultural.
O campo da produção jornalística apresenta critérios a serem atendidos para que
um acontecimento dentre vários possa ser transformado em notícia, a exemplo
dos critérios de noticiabilidade. Mauro Wolf

apresenta como definição de

noticiabilidade:
Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao
conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais os
órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher,
cotidianamente, de um entre um número imprevisível e indefinido
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de fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de
notícias. (WOLF, 1994, p.170)

A seleção das notícias entre um universo de acontecimentos
estabelece também um critério de relevância dentre eles. Os acontecimentos são
enquadrados de acordo com os valores-notícia que possuem, ou seja, “esses
valores-notícia vão definir quais os acontecimentos são suficientemente
interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícia”
(PEREIRA JR., 2000, p.80).
Acreditamos que recorrer a critérios que possibilitem selecionar, dentre
os acontecimentos, os eventos que devam ser transformados em notícia envolve
não só critérios jornalísticos provenientes do campo da produção, como critérios
de noticiabilidade e o estabelecimento de valores-notícia para a seleção do
acontecimento, mas também critérios provenientes da agenda pública, da
configuração das empresas jornalísticas no mercado e da posição dos
gatekeepers2 no âmbito das relações de poder que envolvem as esferas sociais.
Discutiremos melhor a questão do imbricamento entre agenda pública
e agenda dos media ao tratar das contribuições do paradigma do agendamento
para as pesquisas na esfera jornalística.
O pesquisador Klaus B. Jensen dedicou em seu livro Making sense of
the news (1986) um espaço para a discussão do processo de captação,
estruturação e análise das notícias. Nesse livro, o autor considera em relação à

2

Nelson Traquina esclarece a origem do termo: “[....] o primeiro paradigma que surgiu foi o do
gatekeeping, definido como um processo através do qual as mensagens existentes passam por
uma série de áreas de decisão (gates) até chegarem ao destinatário ou consumidor. O termo
gatekeeper refere-se à pessoa que toma decisão e foi introduzido pelo psicólogo social Kurt Lewin
num artigo, publicado em 1947, sobre as decisões domésticas relativas à aquisição de alimentos
para a casa. DAVID MANNING WHITE foi o primeiro a aplicar o conceito ao jornalismo,
originando, assim, uma das tradições mais persistentes e prolíferas na pesquisa sobre as notícias”
(TRAQUINA, 1993, p. 134)
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captação das notícias e à utilização de critérios postos pela rotina profissional que
“como mediador, o jornalista deve contar com critérios mais concretos para
seleção das notícias; os critérios de notícia crescem fora das pressões do
newswork.”3 (JENSEN, 1986, p.54). Ainda, segundo o autor:
Em geral os critérios tendem a reproduzir a imagem da sociedade
que emana do modelo de esfera pública: a separação da vida
social em esferas e uma forte ênfase no papel de regulação de
representantes políticos. (JENSEN, 1986, p.55)4

O processo de seleção das notícias passaria então por limitações
técnicas, interesses envolvidos e critérios jornalísticos representados pelos
chamados critérios de noticiabilidade. Os critérios adotados para a seleção das
notícias seriam fruto de estruturas dominantes, das relações entre as empresas
de comunicação e dos valores culturais da sociedade.
Tendo como questionamento também as estratégias que envolvem o
processo produtivo da notícia, Teun van Dijk (1990), no livro La noticia como
discurso, apresenta um estudo que consistia em observar o processo de
produção jornalística dentro da redação, recolhendo o maior número de textos,
fontes e conversas telefônicas entre jornalistas e fontes. As conclusões advindas
desse estudo mostram que as publicações conciliam os critérios de noticiabilidade
com a ideologia particular do jornalista ou da empresa jornalística. Desse modo,
“os valores-notícia refletem os valores econômicos, sociais e ideológicos na
reprodução do discurso da sociedade através dos meios de comunicação”.(VAN
DIJK, 1990, p.175).

3

No original “As a mediator, the journalist must rely on certain more concrete criteria for the
selection of news; the news criteria grow out of the pressures of newswork”.
4
No original “In general, the criteria tend to reproduce that image of society which emanates from
the public-sphere model: a separation of social life into spheres and a strong emphasis on the
regulating role of political representatives”.
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Segundo o autor, a utilização da noção de valor sugere a existência de
valores jornalísticos na cognição social, relacionados à validade jornalística dos
acontecimentos ou do discurso, compartilhados pelo campo da produção. Van
Dijk destaca como merecedores de uma definição cognitiva mais sistemática e
clara os critérios de: a) novidade – tem como resultado a possível atualização dos
modelos presentes; b) atualidade – se distingue da novidade, pois nem toda
informação nova é uma notícia em potencial, sendo preciso o acontecimento ser
novo em si mesmo; c) pressuposição de um conhecimento e de crenças
existentes; d) consonância com valores socialmente compartilhados; e) relevância
para o leitor; f) desvios e negatividade vinculados ao sistema de auto defesa,
servindo como preparação para uma ação futura desapontadora e g) proximidade
– quais são os melhores temas para fazer parte do repertório da conversação.
Para van Dijk, os valores-notícia estão subordinados a limitações cognitivas
específicas e, portanto, se faz necessária sua reavaliação sob a perspectiva da
teoria cognitiva.
O que Klaus Jensen chama de critério-notícia e a teoria jornalística
chama de critérios de noticiabilidade, transformados na unidade valores-notícia,
são na verdade regras de seleção, em boa medida regidas pelas limitações e
alcance do produto e pelo posicionamento ideológico do jornalista e da empresa
de comunicação nos campos sociais.
A análise comparada de programas jornalísticos televisivos de um
mesmo formato (telejornal, jornalismo temático, entrevista etc.) pode dar
indicação dos critérios utilizados para a seleção das notícias ou, pelo menos,
evidenciar como as temáticas são abordadas por cada emissora. Acreditamos
que o campo jornalístico, por ser uma área de trânsito entre os diversos campos,
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sofre influências e pressões de outros campos e das agendas de discussão, o
que discutiremos melhor ao tratar do paradigma do agendamento de notícias e de
suas contribuições para as pesquisas no campo do jornalismo.

2.1.2 Jornalismo e localidade

A discussão sobre a localidade emerge da valorização do local na
perspectiva da territorialidade, que o coloca no foco das transformações de
espaço e de elaborações cognitivas sobre o mundo. O constante debate sobre o
globalismo e as possíveis conseqüências desse conceito nas transformações
sociais apontam para o lugar como unidade primeira de interação e transformação
do sujeito social.
Para Ana F. A. Carlos (CARLOS, 1996, p.29), o lugar como produto da
atuação direta do homem através da configuração das relações sociais é fruto da
forma como se apresentam a tradição, as correlações de força e as crenças, por
ser no lugar que se apresenta a unidade da vida social. Segundo Ana F. A.
Carlos, “é no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflitos
e as tendências da sociedade que se voltam para o mundial” (1996, p.29)
No livro A Natureza do Espaço, o geógrafo Milton Santos destaca que
“com o papel que a informação e a comunicação alçaram em todos os aspectos
da vida social, o cotidiano de todas as pessoas assim se enriquece de novas
dimensões” (SANTOS, 2002, p. 321). Para Santos, o espaço contém uma
“conexão materialística de um homem com o outro, conexão que ‘ está sempre
tomando novas formas’” (MARX & ENGELS, 1947 apud SANTOS, 2002, p.321).
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Milton Santos ressalta a importância de perceber a configuração do
conceito de localidade e o alcance desse conceito no estudo do cotidiano:
A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde
com ela. O Mundo, todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela
sua essência, ele pode esconder-se, não pode fazê-lo pela sua
existência, que se dá nos lugares. [...] No lugar – um cotidiano
compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições
– cooperação e conflito são a base da vida comum. Porque cada
qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e
porque a contigüidade é criadora de comunhão, a política se
territorializa, com o confronto entre organização e
espontaneidade. (SANTOS, 2002, p. 322)

A informação - em um contexto em que cooperação e conflito
coexistem e em que, como declara o próprio Santos, surge a necessidade de
encontrar os novos significados do lugar no mundo atual, tendo como
possibilidade o próprio cotidiano e as ações, processos e produtos que o integram
- encontra na relação informativa estabelecida entre os telejornais locais e a
localidade a que ele se destina uma de suas muitas formas de contribuir para a
concepção do espaço da metrópole como um todo pelos seus habitantes.
Acreditamos que a ingerência do homem na estruturação do lugar se dá em maior
grau quanto maior for sua participação na construção dos produtos sociais,
quanto mais amplo for seu acesso ao lugar como um todo (SANTOS, 1999,
p.137) e entendemos que os telejornais locais buscam estabelecer conexões de
pertencimento com a audiência através da informação, ou seja, através do modo
que reveste a informação de elementos discursivos que busquem uma
identificação com o cotidiano da audiência no processo de transformação dos
acontecimentos em notícia.
O sociólogo Anthony Giddens (1991), em seu livro As Conseqüências
da Modernidade, trata do dinamismo da modernidade sob a ótica de modos de
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vida marcados por transformações, que para ele está baseado na separação
entre tempo e espaço, propiciando meios de zoneamento temporal e espacial
precisos,

pré-condição

para

o

desencaixe.

Desencaixe

refere-se

ao

“deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS,
1991, p.29).
Para Giddens, o dinamismo da Modernidade baseia-se também no
desenvolvimento de mecanismos deste desencaixe, retirando a atividade social
dos contextos localizados e reorganizando-a através de grandes distâncias
tempo-espaciais (1991, p.29). O sentimento de pertencer, que para Giddens é o
elemento fundamental da formação da comunidade, desencaixa-se da localização
geográfica e temporal e reforça a idéia de que as pessoas podem ter todo tipo de
experiência comunitária, independentemente de estarem vivendo ou não
próximas umas das outras, não implicando na substituição de um tipo de relação
(de proximidade), por outro (distância), mas possibilita a coexistência de ambas
as formas, sendo o sentido de ligação comum às duas.
Giddens apresenta como mecanismos de desencaixe: a) fichas
simbólicas – “meios de intercâmbios que podem ser ‘circulados’ sem ter em vista
as características específicas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles[...]”
(GIDDENS, 1991, p. 30); b) sistemas peritos – “sistemas de excelência técnica ou
competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e
social em que vivemos hoje” (GIDDENS,1991, p. 35).
Sob a perspectiva de Giddens:
Em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade,
estamos alcançando um período em que as conseqüências da
modernidade estão se tornando mais radicalizadas e
universalizadas do que antes [...]. Não vivemos ainda um
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universo social pós-moderno, mas podemos ver mais do que uns
poucos relances de emergência de novos modos de vida e
organização social. (GIDDENS, 1991, p. 13)

O sujeito tem acesso direto apenas ao lugar, simbólico ou não, em que
interage e a visão da esfera social que compartilha é a visão dos espaços por ele
transformados e vividos. A idéia da existência de outras esferas e até mesmo
conceitos pertencentes a outras realidades que não a sua vêm de fontes de
informação que podem ser os media, a conversação, a instrução formal, a
religião, dentre outras. Consideramos aqui dois aspectos importantes de fontes de
informação: os media e a conversação.
As informações provenientes dos media trazem fragmentos das
diversas esferas sociais e possibilitam um trânsito do sujeito receptor dentre
conceitos e realidades cognitivas diferentes da que geralmente tem acesso em
seu cotidiano. Essas informações podem servir ou não de insumo para uma outra
fonte de discussão sobre as esferas sociais, que é a conversação.
Essa possibilidade que se observa nos media, falando agora
especificamente do campo jornalístico, de servir de fonte de informação e ao
mesmo tempo de suscitar discussão para os processos de conversação, se
mostra como uma área promissora para a realização de análises mais apuradas
sobre o alcance das mensagens provenientes do campo jornalístico, mas não é
esse o enfoque deste trabalho, que pretende se ater apenas ao produto
jornalístico.
Alguns pesquisadores que se dedicaram a compreender a influência
dos media na formação de opinião pública, em pesquisas que adotaram o
paradigma do agendamento ou agenda setting, a exemplo de Bennet e Manheim
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(1993) - em pesquisa realizada sobre a cobertura pela imprensa americana da
Guerra do Golfo - e

de Leff e outros (1986) - que investigaram o efeito

agendamento em um grupo entrevistado antes da exibição de uma série televisiva
sobre violência policial e após a exibição da mesma - concluíram que a
proximidade ou não com o assunto abordado determinou um maior ou menor
envolvimento da audiência com a notícia. A relação de proximidade com a notícia,
citada nos resultados das pesquisas, surgia quando ocorria a identificação dos
entrevistados com os protagonistas da notícia ou quando relacionado o tema com
a sua realidade cotidiana. Deste modo, a pesquisa sugere que quando a notícia
traz acontecimentos locais como tema, que têm ligação direta com o receptor, o
processo de identificação e, portanto, a proximidade (ou a relação de
pertencimento) tende a ser maior.
Em pesquisas de recepção que não adotaram o paradigma do
agendamento como aporte metodológico, mas que se dedicaram a compreender
o processo comunicativo e suas variáveis, a proximidade do tema com o contexto
do receptor, seus valores, sua competência cultural, também se revelou
preponderante na maneira com que o tema é percebido pela audiência ou,
melhor, como se dá o processo de identificação ou não – como nos casos em que
os entrevistados mantinham um sentimento de distanciamento do acontecimento
relatado - com a notícia. (JENSEN, 1998; BRUNSDON & MORLEY, 1999).
Fontcuberta, uma autora que também se dedicou a compreender a
notícia e o seu processo de seleção e captação, chama de adesão à notícia o
processo de implicação do sujeito, defendendo que existem fatos que interessam
mais e despertam mais reações porque as pessoas se sentem mais implicadas
neles do que em outros (FONTCUBERTA, 1996, p.20).
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Para justificar a existência do processo de adesão, a autora cita graus
de maior ou menor implicação das notícias que seriam: a) implicação direta e
pessoal – afetam diretamente a vida cotidiana do indivíduo ; b) implicação direta e
não pessoal – afetam diretamente de forma emotiva e ideológica, mas não têm
uma incidência relevante na vida cotidiana da pessoa; c) implicação indireta: não
afetam diretamente o indivíduo, que percebe a notícia como algo que ocorre em
outro tempo e lugar a outras pessoas; d) sem implicação – o indivíduo se sente
indiferente à informação recebida. (ALSINA apud FONTCUBERTA, 1996, p.20)
Os programas jornalísticos direcionados às notícias locais são
construídos baseados em critérios de proximidade das temáticas que serão
abordadas. O telejornal local se constitui em um espaço na programação
televisiva para a inserção de notícias locais, notícias que tratem dos
acontecimentos locais ou de acontecimentos nacionais e internacionais que
tenham implicação no regional. Nesse espaço da programação televisiva, o
receptor vai ter acesso aos acontecimentos da sua localidade que alçaram a
condição de notícia, segmentados em editoriais e apresentados com variação de
temporalidade, localização e formato, além da utilização de outros recursos
jornalísticos e televisivos.
No telejornal local se tem a referência do que acontece nos espaços
sociais que compõem a região, o que, dentre tantos acontecimentos cotidianos,
foi transformado em notícia e, portanto, o que merece ser visto, comentado,
analisado.
Como parte de uma grade de programação de uma emissora, o
programa telejornal local obedece ao padrão da empresa que o produz e possui
dentro da grade um papel específico de alimentar com informação a região a que
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se destina. Para compreender o lugar do telejornal local enquanto programa
televisivo, podemos recorrer ao conceito apresentado por Fiske:
O programa é um output televisivo. Tem limites claros, tanto
temporais quanto formais, e se relaciona com outros programas
em termos de uma similaridade genérica e, mais essencialmente,
de diferença [...] O programa é uma entidade fixa e estável,
produzida e vendida como mercadoria, organizada por estruturas
de programação em pacotes de distribuição. (FISKE, 1987, p.14)

O telejornal local se posiciona não só como programa jornalístico, mas
também dentro de um padrão de programa televisivo. Aos critérios jornalísticos a
que o texto por ele apresentado deve respeitar acrescentam-se as características
próprias de um texto que se propõe televisivo. Ao tratarmos de “texto”, estaremos
falando de “apreender o enunciado como um todo, como constituindo uma
totalidade coerente” (MAINGUENEAU, 2001, p.57). Segundo Fiske (1987), o
programa e o texto televisivo teriam uma materialidade física, com códigos de
representação próprios, podendo chamar de texto aquilo que é imprescindível
para a produção de sentido e não tão somente o texto verbal.
Sob essa perspectiva, a produção da notícia para o telejornal envolve
não só a produção textual, mas também sua adequação para o formato televisivo
e o seu enquadramento para o gênero, tomando aqui a noção de enquadramento
apresentado por Traquina como sendo “um dispositivo interpretativo que
estabelece os princípios de seleção e os códigos de ênfase na elaboração da
notícia, na construção da ‘estória’” (TRAQUINA, 2000, p.28). Trataremos do
conceito de enquadramento mais detidamente a posteriori; por enquanto, nos
limitaremos a esse conceito de Nelson Traquina.
A análise do programa jornalístico, detendo-se nas estratégias
discursivas pelo mesmo ali empregadas, pode dar indicações de como no produto
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aparecem esses traços de produção e de marcação do gênero. Nossa hipótese é
que, a partir dessas indicações, seja possível identificar como são estruturados os
mecanismos de captura do receptor.
A questão que se coloca é: até que ponto o programa jornalístico
televisivo, aqui representado pelo telejornal local, cumpre papel de informativo
dentro da grade de programação televisiva? Ou mais: ele avança no sentido de
dizer ao receptor sobre o que pensar, como postula o paradigma do
agendamento? Será que a análise do programa jornalístico, a identificação de
suas estratégias discursivas e, portanto, a identificação de parte do processo
comunicativo pode indicar como o produto se coloca com ou para a audiência e,
assim, fornecer o ponto de partida para compreensão do lugar onde se dá a
cooperação interpretativa que culmina com a produção de sentido? Essas duas
questões têm lugar de ser em situações diferentes de análise. A primeira só será
possível avaliar partindo da investigação empírica sobre a recepção, de como se
dá a interação entre o programa e sua audiência. A segunda, que consiste em
abordar o telejornal local de forma analítica, partindo de uma metodologia
específica de investigação, é o intento deste trabalho.
Porém, além da compreensão do telejornal local como parte de um
gênero5, dentro de uma estrutura de programação, tentaremos também enfocá-lo
enquanto produto integrante do campo jornalístico e, portanto, sujeito às
ingerências próprias deste campo e de sua interação com outros âmbitos da
sociedade. Para nossa avaliação, a interação entre o campo jornalístico e o
campo político será enfatizada. As formas com que os campos político e

5

Entendemos que o programa jornalístico se constitui em um gênero de programação, assim
como a ficção seriada e outros formatos de programas televisivos. É importante ressaltar a
diferença entre gênero de programação ou sub-gênero (telejornal) e gênero discursivo (notícia).
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jornalístico interagem terão nos pressupostos teóricos dessa inter-relação base
para a análise posterior dos dados obtidos com a análise do produto telejornal
local, mais precisamente da editoria de política, sua estruturação e agenda.
O processo de seleção de notícias e a implicação do resultado dessa
seleção na representação dos acontecimentos que envolvem o local podem ser
compreendidos se entendidos os conceitos de acontecimento e agenda. Cabe
aqui tratar mais detidamente do paradigma do agendamento, seus pressupostos e
de que forma os estudos realizados nesse campo podem fornecer contribuições
para a análise de telejornais locais.

2.2

O

ENFOQUE

DAS

TEMÁTICAS

NAS

NOTÍCIAS

TELEVISIVAS:

CONTRIBUIÇÕES DO PARADIGMA DO AGENDAMENTO PARA ANÁLISE DOS
PROGRAMAS JORNALÍSTICOS TELEVISIVOS.

A discussão sobre os efeitos dos media pontua muitas das questões
levantadas pela teoria do jornalismo e a idéia de que os meios noticiosos
poderiam provocar efeitos em longo prazo teve na teoria do agendamento um viés
bastante explorado para a pesquisa empírica.
A teoria do agendamento, no que concerne aos seus efeitos em longo
prazo, se fundamenta na obtenção ou não de informações detalhadas sobre
determinado tema, no aprofundamento que se dá a algumas discussões nos
âmbitos da conversação e na proximidade que dado tema tem com a realidade
cotidiana.
A ligação direta das notícias veiculadas com a realidade cotidiana é um
ponto relevante para discussão da questão do agendamento. Ao eleger
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determinado tema ou fato para alcançar o status de notícia – baseando-se nos
chamados critérios de noticiabilidade – os media estabelecem uma escala
hierárquica entre os acontecimentos cotidianos.
Citado pela primeira vez por McCombs e Shaw (1972), em artigo da
revista Public Opinion Quarterly, intitulado The agenda-setting function of mass
media, o termo agendamento, apresentado ali como um conceito, iniciou uma
perspectiva de abordagem dos efeitos dos media, mais precisamente dos media
noticiosos, que perpassou vários âmbitos das pesquisas em comunicação.

A

idéia de que os media noticiosos teriam influência na recepção a ponto de
influenciar sobre o que pensar e, mais ousadamente falando, como pensar, incita
diversas investigações no campo jornalístico com o propósito de avaliar a
pertinência de tais argumentos e a aplicabilidade dos conceitos daí provenientes.
Parece que, ao tratar do que seriam os efeitos dos media, retornamos
no tempo às assertivas de que os media teriam poderes. Apesar das recentes
linhas de investigação trazerem a questão do processo comunicativo muito menos
para o âmbito dos efeitos e muito mais para o campo da produção do sentido, a
idéia de que a recepção é ativa, que negocia o conteúdo dos media, que é parte
importante

no

processo

de

cooperação

que

fundamenta

a

interação

produto/mensagem/recepção, não esvaziou a perspectiva de que, em contextos
específicos, ainda é pertinente o enfoque no paradigma do agendamento para a
compreensão da abordagem de determinadas temáticas da esfera social pelos
media.
Ao utilizar o conceito agendamento pela primeira vez, como resultado
de uma pesquisa de campo, os pesquisadores McCombs e Shaw afirmaram que
os media tinham participação na formação e mudança de cognições dos

38

receptores, levantando a hipótese de relação entre a agenda midiática e a agenda
pública6, questão já abordada ainda nos anos 20 por Walter Lippmann, que
apresenta os media como “a principal ligação entre os acontecimentos no mundo
e as imagens desses acontecimentos em nossas mentes” (c.f. TRAQUINA, 2000,
p. 15). O enfoque de investigação existente na pesquisa em comunicação - que
se pautava ainda nos efeitos das mensagens dos media – concentrou-se em
avaliar quais seriam as influências cognitivas destes na audiência, de que
maneira interferiam no desenrolar dos acontecimentos na sociedade ou, mais
ainda, como os acontecimentos tornavam-se notícia e eram construídos de forma
a tornarem-se relevantes para a audiência.
As pesquisas que tomaram por referência o agendamento motivaram a
elaboração de mais de 200 artigos e livros ao longo de 25 anos (TRAQUINA,
2000, p.126) e se dividiram em fases que, apesar de não apontarem para uma
evolução cronológica do pensamento, indicam o enfoque dado por cada grupo de
pesquisa para o conceito, através da escolha de um recorte do corpus de
pesquisa

que

contemplasse

determinado

postulado

do

paradigma

do

agendamento.
As quatro fases das pesquisas que tomaram como referencial o
paradigma do agendamento assim se apresentaram: a) investigação da interrelação da agenda dos media e da agenda do público; b) ênfase nas “condições
contingentes que intensificam ou limitam o agendamento dos media”, focalizando
o conceito de “necessidade de orientação”; c) inter-relação entre a agenda pública

6

Os estudos da agenda mediática são definidos como os estudos do conteúdo dos media e os
estudos da agenda pública são definidos como os estudos que conceptualizam a relativa
importância dos diversos acontecimentos e assuntos por parte dos de membros do público.
(TRAQUINA, 2000, p.18)
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e a chamada agenda pessoal; e d) a investigação sobre as fontes da agenda dos
media (TRAQUINA, 2000, p.127).
Cada fase procurou aprofundar um determinado aspecto do paradigma
do agendamento, buscando encontrar caminhos que levassem a responder se
realmente o fenômeno se colocava como um ponto-chave na produção do sentido
da recepção e na construção cognitiva dos agentes sociais. Traquina apresenta
três linhas de pesquisa que enfocam elementos do processo de agendamento e
que estiveram presentes nas fases mencionadas anteriormente, quais sejam os
estudos da agenda midiática, o estudo da agenda pública e os estudos da agenda
governamental (TRAQUINA, 2000, p.21).
A relação das notícias veiculadas pelos media com a realidade
cotidiana é um ponto relevante para discussão da questão do agendamento. Ao
eleger determinado tema ou fato para alcançar o status de notícia – baseando-se
nos chamados critérios de noticiabilidade – os media estabelecem uma escala
hierárquica entre os acontecimentos cotidianos, isto é, promovem uma ascensão
do fato à notícia ou a evento midiático.
Acompanhando a evolução das pesquisas no âmbito do enfoque
temático, consideramos que a análise do enquadramento7 dos acontecimentos no
telejornal local pode, em consonância com os postulados do agendamento,
identificar elementos que interligam a agenda midiática e a agenda pública e
indicar em que medida os acontecimentos podem ser estruturados dentro da
notícia para se tornarem relevantes para a agenda pessoal da audiência.

7

O conceito de enquadramento será apresentado posteriormente, porém podemos adiantar que
nos filiamos ao entendimento de TRAQUINA, para quem “aplicado ao estudo das notícias, o
enquadramento é um dispositivo interpretativo que estabelece os princípios de seleção e os
códigos de ênfase na elaboração da notícia” (TRAQUINA, 2000, p.28)

40

A proposta de analisar o telejornal local e a maneira com que se
apresentam as estratégias discursivas nas notícias da editoria de política pode
fornecer indícios de como se estrutura a agenda midiática, se existe uma
interseção com a agenda pública mas, principalmente, fazem perceber, através
do produto, de que forma os media imaginam que se apresenta a agenda pessoal
da audiência e quais os mecanismos que utilizam para estabelecer uma
identificação do produto com essa agenda pessoal.
Supomos que a análise do enquadramento dos acontecimentos
políticos no telejornal local pode, da mesma forma, identificar elementos que
interligam o campo jornalístico e o campo político e em que medida os
acontecimentos políticos podem ser estruturados dentro da notícia para tornaremse relevantes à agenda pessoal da audiência.
Entendemos que a agenda pessoal consistiria em um conjunto de
questões que mobilizam o interesse do espectador devido à sua proximidade com
a realidade cotidiana do seu espaço vivencial, de sua concepção de mundo, de
seus desejos e expectativas. Essa agenda pessoal sofre intervenção de fatores
vários, dentre eles o conjunto de experiências pessoais, a agenda dos media
noticiosos e o processo de conversação.
A discussão levantada neste trabalho em torno do processo
comunicativo, direcionado ao produto jornalístico televisivo, se fundamenta na
existência de trilhas no texto que de alguma forma prevêem ou procuram prever o
receptor. A proposta de abordagem do texto que tratam da necessidade de se
partir de uma idéia geral de receptor (do que consistiria em seu universo de
expectativa), será mais bem enfocada ao tratarmos posteriormente de
abordagens que se fundamentam na existência de modos de endereçamento no
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programa e na aproximação dessa perspectiva com o conceito de gênero
jornalístico.
Acreditamos que a idéia de que o programa jornalístico televisivo busca
cruzar sua agenda com a agenda pessoal do receptor, ou mais, que procura fazer
constar na agenda pessoal do receptor questões por eles apontadas como
relevantes, é uma questão importante na verificação se existe ou não influência
entre as agendas e, portanto, se a agenda midiática pode ter influência no
processo cognitivo do receptor. Porém, as respostas a estes questionamentos só
poderão ser obtidas com a realização de uma pesquisa empírica na recepção, o
que não é o caso deste trabalho. Não acreditamos serem satisfatórias as
conclusões sobre como se dá o processo comunicativo na recepção apenas
analisando o produto, embora acreditemos que a análise do produto se constitui
em um ponto inicial para a compreensão desse processo.
Ao tratar das “condições contingentes que ampliam ou limitam o
agendamento dos media” (TRAQUINA, 2000) e colocar a necessidade de
orientação como uma delas, os autores que trabalharam com o paradigma do
agendamento trazem à tona a questão da necessidade de informação sobre os
temas colocados na agenda midiática e apontam para o que Klaus B. Jensen
chama de “dimensão informativa das notícias”. Segundo Jensen, “podemos definir
a dimensão informativa das notícias em termos básicos como conhecimentos
objetivos de temas políticos e eventos que são relevantes para os espectadores
em um contexto de ação social” (JENSEN, 1992, p.109-110).
Ao mesmo tempo em que a agenda dos media noticiosos apresenta os
temas a serem tratados, fornece também, através da alimentação constante de
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informações, perspectivas de abordagem de tais temas, valendo-se de
enquadramentos variados, conforme a temática.
Traquina cita Gitlin (1980) para definir o enquadramento:

Os enquadramentos midiáticos são padrões persistentes de
cognição, interpretação e apresentação, e ainda de seleção,
ênfase e exclusão, através dos quais os manipuladores de
símbolos (symbol-handlers) organizam rotineiramente o discurso,
quer verbal, quer visual. (GITLIN apud TRAQUINA, 200, p.28-29)

Aspecto que tem merecido pesquisa sob perspectiva multidisciplinar é
aquele que procura definir até que ponto ocorre realmente uma sujeição da
agenda pessoal e da agenda pública ao que os media noticiosos colocam como
temáticas prioritárias. Representando uma das pesquisas com enfoque no
agendamento, os estudos conduzidos por uma equipe interdisciplinar na Center
for Urban Affairs and Policy Research, na Universidade de Northwestern,
buscaram identificar relação de efeito entre o jornalismo investigativo e as
agendas da audiência e do que chamaram de decisores políticos (policy-making),
sob o paradigma do agendamento (LEFF e outros, 1986). Os resultados desse
estudo demonstraram que a inter-relação do campo político com o campo
midiático se dá de tal forma que ambas as agendas se cruzam de forma
constante e, em alguns casos, se interdeterminam. Além disso, o estudo
apresentou a questão da temática como variável importante em pesquisas desse
gênero, considerando que:
[....] parece que quanto menor for a informação e a sensibilidade
de um público relativamente a um tema antes de sua abordagem
por parte dos media, maiores serão as possibilidades das
pessoas serem influenciadas pelas peças jornalísticas
subseqüentes. (LEFF e outros, 1986, p.92-93).
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Em artigo que também tomou como referencial o paradigma do
agendamento para analisar o enquadramento em que a Guerra do Golfo foi
apresentada ao povo americano pelos media noticiosos, Bennett e Manheim
(1993) declaram que:
Os media locais dedicavam horas e páginas de atenção aos seus
guerreiros locais e forneciam uma vasta cobertura de interesse
humano. E o enquadramento produziu imagens e símbolos que
facilmente se conformaram aos critérios e procedimentos através
dos quais os media decidem o conteúdo do seu produto.
(BENNETT e MANHEIM, 1993, p.98)

Para Bennett e Manheim, no processo de interação entre os media,
políticos e públicos, os enquadramentos da realidade política podem mudar
rapidamente, deixando poucos traços dos registros de informação e das
formações de opinião que tiveram lugar antes, o que se revela no caso da Guerra
do Golfo, em que os enquadramentos jornalísticos foram geridos através da
construção de símbolos e imagens (a exemplo da analogia feita entre Saddam
Hussein e Adolf Hitler), de forma a solicitar a adesão do público para a campanha.
A respeito da interação entre media e política, tem-se no conceito de
notícia como gênero político apresentado por Klaus B. Jensen (1992) uma
perspectiva que comporta a interação entre o campo jornalístico e o campo
político. Para o autor:
[....] o texto de notícias pode ser considerado como um relato que
reporta eventos políticos específicos e outros assuntos, assim
como uma maneira de manter os membros de uma audiência,
tanto cidadãos e eleitores, a par dos eventos. A este respeito as
notícias funcionam como um agente da democracia
representativa, documentando e legitimando essa forma de
processo político como uma realidade.(JENSEN, 1992, p.99)
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As notícias seriam então um canal de atualização que permite à
audiência estar informada sobre os eventos. No caso das notícias do campo
político, estas colocariam a audiência a par dos acontecimentos do processo
político. Sob essa perspectiva, o relato dos acontecimentos políticos, sua forma
de enquadramento e a abordagem dessa temática teriam relevância na
concepção da audiência, sobre a forma com que estão estruturadas as correntes
políticas que compõem a democracia representativa. Porém, tal afirmação se
fragiliza se não é conhecida a maneira com que a audiência constrói o sentido,
como negocia com as informações que obtém através das notícias.
Para Katz, a mídia influencia na construção do sentido na medida em
que seu conteúdo passa a fazer parte da conversação e apenas através das
implicações que tem nesta instância. Relendo Gabriel Tarde, Katz identifica um
modelo de espaço público constituído por quatro elementos, que seriam a
imprensa, a conversação, a opinião e a ação. Segundo Katz:
[....] a imprensa estabelece a agenda temática para a
conversação, o qual é a tese do agendamento, a imprensa chega
ao café, no café as pessoas falam entre si sobre o que os jornais
publicam, isso fortalece a opinião, a opinião se difunde e logo
conduz à ação. (KATZ, 2000, p.9)

E esse ciclo não se finda, segundo o autor, servindo a opinião
considerada como combustível para retroalimentar uma elite, após ser agregada
pela imprensa. Deste modo, segundo Katz, se estabeleceria um ciclo em que “de
uma elite à imprensa, da imprensa à conversação, da conversação à opinião, da
opinião às ações de como votar, comprar, seguir a moda, etc.” (KATZ, 2000,
p.10). O pesquisador apresenta a idéia de que as pessoas que estabelecem
conversação sobre determinado tema têm a opinião mais consistente do que
aquelas que apenas obtém informações dos media.
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Ora, baseando-se nessa perspectiva, na verdade a agenda dos media
poderia funcionar como um gatilho que dispara as temáticas, que as atira ao
mundo da conversação e que, se não obtém o impacto desejado, faz dessas
temáticas uma constante, utilizando-se de enquadramentos que as torne mais
próximas, mais adequadas, mais condizentes com o que seria uma média da
agenda pessoal do receptor. Assim, se daria um modo de endereçamento que
não só solicitasse a cooperação do receptor, mas que também impulsionasse o
conteúdo como uma temática passível de discussão, merecedora de ser
considerada nos espaços de conversação.
Como resultado de pesquisa feita com receptores nos Estados Unidos,
Klaus B. Jensen (1992) verificou através de entrevistas que era mencionado
freqüentemente o uso das notícias na conversação diária, ressaltando que:
Ao abordar a relevância política das notícias para o indivíduo, os
entrevistados se apóiam nos conceitos gêmeos (sic.) de controle
e distância. As notícias podem proporcionar à audiência um
sentido de controle sobre os eventos mundiais, que de outro
modo pareceriam estar distantes. Isto resulta especialmente claro
no caso dos assuntos políticos locais, aos quais os entrevistados
se referem repetidamente. (JENSEN, 1992, p.114)

O autor constata ainda que os entrevistados permanecem com esse
sentimento de controle no que se refere às notícias locais, mesmo quando se
deparam com situações em que não podem fazer nada a respeito, ou mesmo
quando as notícias não são dadas com profundidade.
Neste estudo, pretende-se analisar o telejornal local com o objetivo de
identificar quem são e como se processam as estratégias discursivas do produto.
Entendemos que, para identificar tais estratégias, a concepção do telejornal como
um sub-gênero do jornalismo televisivo e a aproximação com conceitos como
cooperação interpretativa e modos de endereçamento podem indicar categorias
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de análises e abordagem metodológicas que contemplem as especificidades do
corpus de análise.

2.3 MODOS DE ENDEREÇAMENTO, ENQUADRAMENTO E A NOTÍCIA COMO
GÊNERO

DISCURSIVO:

IDENTIFICAÇÃO

DE

ELEMENTOS

QUE

POSSIBILITEM A ANÁLISE DE NOTÍCIAS TELEVISIVAS

A informação jornalística aparece historicamente ligada à idéia de
formação de opiniões, de representação dos fatos e de divulgação de idéias, em
ligação estreita com o processo de urbanização dos grandes centros urbanos,
como historiciza Cremilda Medina (1978) no livro Notícia: um produto à venda.
Para Medina, a informação jornalística se alicerça na sociedade urbana e
industrial, solucionando as limitações de informação impostas pelas variáveis
tempo e espaço, em um contexto em que o homem “se afasta do núcleo primitivo
de uma sociedade tradicional e transita no espaço extenso e complexo do núcleo
urbano entrelaçado com muitos outros núcleos urbanos” (MEDINA, 1978, p. 19).
Evoluindo em sua estrutura e aprimorando seus conceitos, o jornalismo
dos primórdios, ligado a uma necessidade burguesa de publicização de suas
opiniões tem, na sociedade contemporânea, ocupado um espaço relevante nos
media, através dos quais se tem o conhecimento do que acontece no mundo, no
país, na cidade e no bairro. Os media alcançam o status de conexão do sujeito
com as realidades múltiplas que cercam o mundo moderno.
Sob tal perspectiva, tem-se nos media um elo importante de conexão
com o universo macro que circunda o nosso cotidiano, propondo representações
da realidade, do espaço socialmente transformado que é vivenciado. Das esferas
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modificadas pelos atores sociais e das outras realidades construídas tem-se
apenas a idéia midiatizada, a construção que é dada através da informação que
se obtém dos media e dos âmbitos em que se dá o processo de conversação.
Em algumas pesquisas que se propõem a analisar produtos midiáticos
tem-se em questão como compreender a forma com que se dá o processo
comunicativo nas instâncias de produção e recepção. De que maneira se pode
investigar o produto midiático e o processo receptivo, de forma que se contemple
tanto o produto (mensagem) como a recepção (leitura). Supõe-se que o
desvelamento do processo comunicativo está na interseção entre o produto e o
receptor e, para a compreensão desse processo, se faz necessário conhecer em
que momento se dá tal encontro. Quando se trata do campo jornalístico televisivo,
algumas discussões podem trazer contribuições para o desenvolvimento de uma
metodologia de análise que contemple questões fundamentais para se abordar o
produto jornalístico televisivo.
No campo jornalístico, uma questão que oferece subsídios para
compreender

a

estruturação

do

texto

e

possibilidades

de

abordagens

interpretativas é a discussão sobre os gêneros discursivos. Autores que se
debruçaram sobre a categorização dos textos jornalísticos identificaram que estes
podem ser agrupados em gêneros específicos, de acordo com suas estruturas
discursivas8. Porém, não pretendemos avançar na questão do gênero jornalístico,

8

Raúl Peñaranda U. (2000), em texto intitulado “Géneros periodísticos: que son y para qué
sirven?”, defende que “os gêneros jornalísticos, assim como os gêneros literários, são formas de
expressão escrita que diferem segundo as necessidades ou objetivos de quem o faz” e que não
existe ainda um consenso quanto à categorização destes, sendo que praticamente cada autor
apresenta sua própria .
Citados no texto de Peñaranda, autores brasileiros como José Marques de Melo (1994) e Luiz
Beltrão (1969) utilizam a classificação dos gêneros como parâmetros de identificação de textos
jornalísticos através de suas marcas estruturais, textuais e discursivas, no âmbito do jornalismo
impresso. José Marques de Melo considera que dentro das categorias jornalísticas existentes no
Brasil, identificadas por ele como sendo o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo, existem
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pois adotaremos a perspectiva da notícia como um gênero discursivo9 (JENSEN,
1986).
Quando consideramos a notícia como um gênero discursivo, a
consideramos como um tipo de discurso e estabelecemos uma diferença entre a
notícia (tipo de discurso) e o telejornal (tipo de texto)10. Assim, quando
empregamos o termo notícia estamos falando de um gênero discursivo, de um
discurso jornalístico, da mesma forma que quando empregamos o termo
programa televisivo falamos de gênero textual.
Reportando-nos ao campo televisivo, adotaremos o termo “gênero
televisivo” para classificação dos programas existentes, a exemplo de programa
jornalístico, ficção seriada (telenovelas, minisséries, seriados), programas de
auditório, blocos comerciais etc. Os programas televisivos se encontram
subdivididos em programas de entrevistas, documentários, telejornais e
programas de jornalismo temático. Dentro do gênero programa jornalístico,
trabalharemos com o telejornal local.
A divisão por gêneros de programação obedece agora a uma
especificidade da estrutura do programa, à natureza da apresentação de seu
conteúdo e à forma como as estratégias de endereçamento são construídas. É
gêneros que podem ser identificados. Marques de Melo (1994, p.62) divide os gêneros de acordo
com as duas categorias de jornalismo consideradas por ele – informativo e opinativo -, existindo,
dentro do que ele chama de jornalismo informativo, os gêneros nota, notícias, reportagem e
entrevista e, no jornalismo opinativo, editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica,
caricatura e carta.
Luiz Beltrão (1969), com a intenção de apresentar didaticamente as especificidades do texto
jornalístico, apresentou uma classificação de gêneros que fariam parte do jornalismo informativo: a
notícia, entrevista, reportagem e informação por imagem. Posteriormente em discussão sobre a
opinião, Luiz Beltrão destaca dentro do jornalismo opinativo: editorial, artigo, crônica, opinião
ilustrada e opinião do leitor (BELTRÃO, 1980). Para os dois autores, a notícia se apresenta como
um gênero, com propriedades discursivas e atributos que permitem identificá-la como tal dentro
das variadas estruturas jornalísticas existentes.
9

MAINGUENEAU (2001, p.59) apresenta o gênero como um tipo de discurso que recorre a
esquemas interpretativos específicos.
10
Essa definição é adotada no grupo de pesquisa Análise de Telejornais – Poscom/ UFBA.
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importante atentar para o fato de que se tem, em um primeiro momento no
jornalismo impresso, uma preocupação em classificar os gêneros do discurso de
acordo com a forma como o conteúdo do material informativo é estruturado, de
acordo com seu posicionamento discursivo e sua disposição.
No enquadramento dos programas televisivos em gêneros, existe uma
preocupação semelhante à da classificação dos gêneros jornalísticos do impresso
em segmentar os programas de acordo com seu conteúdo, em estabelecer um
processo de identificação em que a audiência possa reconhecer e, por que não,
saber como tratar o conteúdo com o qual está tendo contato.
Os programas jornalísticos televisivos carregam consigo um conjunto
de pressuposições de estrutura e de natureza de conteúdo, provenientes do
campo a que pertencem, que permite que estes não sejam confundidos com
seriados, novelas ou programas de auditórios. Essas pressuposições, que
podemos talvez chamar de marcas discursivas do produto jornalístico,
caracterizam o conteúdo e indicam uma estrutura a ser obedecida, sem,
entretanto, inviabilizar mesclas com elementos de outros gêneros televisivos, de
tal forma que não se perca a caracterização primeira proveniente do campo
jornalístico. Os telejornais utilizam o que Jensen chama de “acessibilidade
discursiva” , requerendo que seus usos sociais potenciais sejam percebidos como
relevantes ou atrativos e que a audiência tenha as competências cognitivas e
culturais correspondentes (JENSEN, 2002, p.138-155).
Interessa-nos compreender como as possíveis imbricações entre o
campo jornalístico e o campo televisivo interferem na estrutura discursiva da
notícia televisiva e como esse gênero (notícia) se apresenta enquanto conjunto de
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estratégias discursivas, enfocando o nosso objeto de estudo que são as notícias
locais da editoria de política.
Porém, é necessário esclarecer em que o conceito de gênero pode
auxiliar na abordagem da notícia televisiva. A discussão sobre gêneros, que se
apresenta no campo jornalístico, teve início no campo literário. Autores como
Tzvetan Todorov se voltaram para analisar e identificar elementos que
caracterizariam os textos literários como pertencentes a gêneros específicos.
Para Todorov, “é porque os gêneros existem como instituição, que funcionam
como ‘horizonte de expectativa’ para os leitores, como ‘modelos de escritura’ para
os autores” (TODOROV, 1980, p.49). Na verdade, o que ele chama de modelo de
escritura pode ser entendido como parâmetros básicos que permeiam textos
pertencentes a um mesmo gênero e que possibilita caracterizá-los através dessa
pertinência. Esse modelo de escritura prepara o leitor e estabelece um horizonte
de expectativa que requisita parte de conhecimentos necessários para sua
interpretação. Desta forma, os textos literários pertencentes a um gênero teriam
em si mesmos uma identificação desse pertencimento, possível de ser
reconhecida em sua estrutura através do modelo de escritura.
Ao tratar da questão do gênero como uma instrução interpretativa –
horizontes de expectativa para os leitores e modelos de escritura para os autores
– Todorov abre espaço para se entender em que o enquadramento genérico de
determinado texto pode indicar elementos a serem observados na análise do
processo interpretativo que ele dispara. A identificação dos elementos
provenientes do que ele chama de modelo de escritura pode representar
operadores de análise que permitam identificar como é construído o horizonte de
expectativa do leitor dentro do texto.
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O gênero jornalístico televisivo encontra-se em um processo dinâmico
de evolução e tem, historicamente, passado por momentos de transformação. O
contato da audiência com o processo evolutivo do gênero “alfabetiza” para a
gramática utilizada por ele, constrói uma competência para atualizar o conteúdo
de seus textos, ensina as regras a serem utilizadas nos jogos interpretativos por
ele propostos.
Em boa medida, a audiência é prevista e, ao mesmo tempo,
construída. Prevista, quando nas notícias são utilizadas estratégias discursivas
para solicitar sua colaboração no processo interpretativo e construída, quando
são utilizadas linguagens provenientes dos campos jornalístico e televisivo, aos
quais concretamente a audiência não pertence, para abordar assuntos do seu
cotidiano ou não, falar do que lhe é distante com a mesma familiaridade com que
fala do que lhe é próximo, construindo um processo de identificação da audiência
com a estrutura discursiva apresentada pelo meio.
O conceito de modo de endereçamento utilizado por David Morley e
Charlotte Brunsdon (1999), Elizabeth Ellsworth (2001) e John Hartley (1992)
apresenta a existência de estratégias discursivas nos textos televisivo e fílmico,
estratégias estas que de alguma maneira indicam um destino interpretativo,
movem o texto em direção a uma audiência prevista.
Partindo de uma pesquisa com a audiência do programa Nationwide,
publicada em The Nationwide television studies (1999), Morley e Brunsdon
observaram que havia entre os entrevistados processos de identificação e não
identificação com o programa, a depender do seu posicionamento diante da
estratégia discursiva apresentada por este.

O estudo envolveu a análise do

programa e a análise da recepção, dividida em grupos de acordo com critérios
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que levavam em conta elementos como classe social, raça e ocupação. A
pesquisa se deteve em identificar qual o tipo de leitura feita pela audiência leitura dominante, negociada e oposicional, fundamentando-se nas posições de
leituras classificadas por Stuart Hall (HALL,1973) - e quais os fatores
condicionantes para a realização de um tipo de leitura em detrimento de outra. Na
análise conjunta dos dados e na tentativa de cruzar as informações provenientes
do programa com as respostas dadas pela audiência, Brunsdon e Morley
perceberam que existia uma relação entre a forma de enunciação adotada pelo
programa e a identificação ou não da audiência com a mensagem. Os autores
denominaram essa forma de enunciação de modo de endereçamento.
A existência de modos de endereçamento aparece como uma tentativa
de estabelecer uma relação de cumplicidade com a audiência. Os autores trazem
a idéia de que a análise da audiência passa pela identificação dos modos de
endereçamento que convocam as posições de leitura. Para eles, o conceito de
modo de endereçamento designa formas e práticas comunicativas específicas de
um programa, assemelhando-se, estas, na crítica literária com o tom ou estilo do
autor (MORLEY e BRUNSDON, 1999, p.264).
Entendemos que a identificação do modo de endereçamento do
programa pode se dar através da análise da posição do enunciador (linguagem
utilizada), da natureza das temáticas (familiaridade do tema ou tentativa de
construção de familiaridade), do enfoque dado às temáticas escolhidas, escolha
do campo geográfico ao qual vai se limitar o enfoque (proximidade geográfica,
local ou global) e a natureza das fontes consultadas, bem como sua posição de
enunciação. Essa suposição se faz baseada nas considerações de Morley e
Brunsdon que, no decorrer da análise dos dados obtidos com os entrevistados,
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chegam a utilizar o termo discurso como sinônimo de modo de endereçamento e
fazem correlação entre as posições de enunciação, escolha e enfoque de
temáticas e a identificação ou não da audiência com o programa. Sob esse
prisma, a adoção do conceito de modo de endereçamento, visto de acordo com a
perspectiva de Morley e Brunsdon, pode fornecer subsídios para identificação de
elementos que, em conjunto, tenham por objetivo construir um processo de
identificação ou, como os autores tratam, cumplicidade entre a audiência e o
programa.
Também na tentativa de compreensão do processo comunicativo e da
ligação entre a audiência e o produto, John Hartley, em seu livro Understanding
News (1992), identificou a existência de uma orientação dos conteúdos para o
espectador, ou seja, o produtor trabalha com a imagem de uma audiência prevista
na elaboração das estruturas discursivas, convocando assim a adesão do
espectador. Essa orientação se coloca em um patamar intermediário, que
contempla as diferenças existentes na audiência, em um lugar que o autor chama
de senso comum, isto é, um perfil que contemple o que seria uma média do que
espera a audiência.
Através do senso comum, segundo o autor, é que o modo de
endereçamento é construído, criando um processo de identificação com a
audiência, não se colocando em posições extremas diante das temáticas
polêmicas, adotando uma linguagem específica que se assemelhe ao processo
de conversação. Hartley apresenta três características que ele considera muito
importantes na conversação: a) é casual; b) é cumulativa – requer reforço
contínuo na interação cotidiana; e c) é situada nos fenômenos emergentes do
cotidiano. Para Hartley:
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Estas características da conversação são importantes em
qualquer consideração da noção de senso comum e da
exploração dos media dele; primeiramente, porque, como parte
de sua concepção da sua audiência como uma massa
consensual de pessoas comuns, os media esperam que seus
produtos sejam tratados casualmente, como parte da experiência
cotidiana (tradução nossa). (HARTLEY, 1982, p.98)11

Hartley subdivide os modos de endereçamento em 03 (três) partes
denominadas por ele: Elementos da Narrativa da Notícia: Estrutura Visual; Vozes
Institucionais e Acessadas: Estrutura Verbal e Narrativa da Notícia: Fato e Ficção.
A partir da análise de cada um desses três elementos, observando as
competências que o produto solicita ao receptor, Hartley identifica como o
programa imagina ou prevê sua audiência. Adotando observações sobre esses
elementos

na

análise

de

programas

televisivos,

têm-se

indicações

da

estruturação discursiva do produto para determinado segmento, específico perfil
de audiência.
Tratando também do estudo dos modos de endereçamento presentes
no filme, Elizabeth Ellsworth (2001) apresenta essa perspectiva como contribuição
para a análise fílmica, na medida em que compreende-se o modo de
endereçamento como o lugar entre o filme e a audiência, espaço em que se daria
o processo interpretativo através dos usos que o apreciador faz do filme. Para a
autora, ao elaborarem o filme os produtores têm em mente o público imaginado
constituindo uma estrutura de endereçamento. Ao se propor a identificar quais
são os modos de endereçamento de um filme, ultrapassamos a questão dos
efeitos do produto, isto é, de o que o filme faz com o espectador, para a questão

11

No original “These caracteristics of conversation are important in any consideration of the notion
of common sense and of the media’s exploitation of it; fristly, because, as part of their conception
of their audience as a mass of commonsensical ordinary people, the media expect their products to
be treated casually, as part of everyday experience.”
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da construção discursiva do produto, ou seja, quem o produto pensa que o
espectador é. Essa mudança de perspectiva vai proporcionar avanços nos
estudos de recepção fílmica, a partir do momento que se entende o filme como
um conjunto de elementos de linguagem,

estruturados em torno de uma

estratégia de execução que solicita do receptor competências específicas, através
de modos ou meios estruturados ou compostos para a produção de efeitos. Desta
forma, compreende-se o filme como uma estratégia composta e construída para
atingir o apreciador modelo de uma forma tal, programada. O apreciador e suas
sensações estão previstos na obra que é normativa, estratégica, conduzindo-o a
obter algum tipo de sensação com o filme.
O conceito de endereçamento apresentado por Morley e Brunsdon,
Ellsworth e Hartley

trata da existência, no texto, de respostas para a

compreensão do processo interpretativo, que se dá a partir da interação texto,
leitor/receptor

e

estruturas

interpretativas.

Ao

identificar

os

modos

de

endereçamento dos telejornais, temos à mão informações que nos indicam quem
o programa pensa ser sua audiência – qual a competência cultural e cognitiva,
quais as preferências estéticas e temáticas, como a audiência prevista gostaria de
ser interpelada. Os modos de endereçamento do telejornal são construídos dentro
de uma linha imaginária que os delimita dentro do esquema interpretativo que
compõe o gênero notícia. Assim, um telejornal pode optar por modos de
endereçamento que objetivem interpelar determinado perfil de audiência,
utilizando elementos que não alteram o esquema interpretativo que constitui o
gênero notícia, pois “é particularmente visível que cada texto (notícia) é um
segmento relativamente menor da estrutura total (programa)” (JENSEN, 1986,
p.56)
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A aplicação da teoria dos gêneros discursivos aos programas
jornalísticos televisivos pode remeter a uma perspectiva de análise que considere
as marcações discursivas como indicações no próprio produto de possibilidades
de leitura e, portanto, de trilhas para compreensão de como se dá o processo de
cooperação textual na interpretação.
A leitura prevista pelo programa poderia ser identificada pelo
pesquisador através da observação das estratégias específicas do gênero
presentes no texto, ou seja, a classificação de determinado texto televisivo em um
gênero facilitaria a análise do processo comunicativo, por ter nas estratégias
textuais adotadas indicações de uma estrutura interpretativa a ser seguida.
Ao admitir-se que existe um gênero jornalístico, tem-se implícito que
características discursivas específicas o identificam. Um texto jornalístico traria
em seu bojo a existência de notícias, fundamentadas em conceitos como valornotícia, critérios de noticiabilidade, objetividade, neutralidade e outros elementos
considerados essenciais para a existência da informação jornalística.
No livro Making sense of the news, Klaus Burn Jensen (1986) se
propõe a compreender o processo receptivo a partir de: discussão teórica e
metodológica para delinear o conceito de produção de sentido, dando especial
atenção à produção de sentido pela audiência e, simultaneamente, traçando a
origem social do sentido em instituições de poder político, assim como em formas
ou gêneros culturais tradicionais; exploração do processo de significação
empiricamente em estudo de espectadores americanos de noticiários televisivos
e, por último, discussão de implicações políticas e educacionais da recepção.
No desenvolvimento do livro, Jensen apresenta a notícia como um
gênero discursivo, respaldado em que “um gênero estabelece um modo de
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comunicação ou, mais especificadamente, uma situação comunicativa entre o
emissor e o destinatário (tradução nossa)”12 (JENSEN, 1986, p. 50). O gênero
notícia, analisado por Jensen, abrigaria três características colocadas por
Williams (1977) como existentes em qualquer definição de gênero, que seriam: a
posição do autor em relação ao material; a importância do assunto apropriado e o
modo de composição formal. Jensen apresenta ainda níveis a serem
considerados na estrutura da notícia para a sua caracterização como gênero:
A estrutura das notícias ou, na terminologia de Williams (1977),
seu modo de composição formal, precisa ser considerado em três
níveis diferentes: o nível da seqüência total de textos de notícias
em, por exemplo, um programa de notícias da TV; o nível dos
textos individuais das notícias; e o nível dos elementos
subtextuais. Cada nível serve para caracterizar notícia como um
gênero (tradução nossa).13 (JENSEN, 1986, p.56)

Na análise desses níveis, feitas pelo autor no livro, ter-se-ia um
desdobramento de perspectivas de abordagem que possibilitariam identificar
elementos comuns ao gênero notícia, ao tempo em que reforçaria a idéia de que
a análise do produto, para ter plenitude, tem que estar associada a uma investida
na recepção. Para Jensen:
Uma análise de gênero apenas pode apontar para os elementos
textuais das notícias como potenciais de significado; a
atualização do potencial, e conseqüentemente, a avaliação de
seus usos sociais exigem a intervenção na audiência (tradução
nossa). 14(JENSEN, 1986, p.61).

12

No original: “A genre establishes a mode of communication, or more narrowly a communicative
situation, between the addresser and the addressee.”
13
No original: “The structure of news, or in Williams’ (1977) terminoly its mode of formal
composition, needs to be considered at three different levels: the level of the total sequence of
news texts in, for exemple, a TV news program; the level of the individual news text; and the level
of subtextual elements. Each level serves to characterize news as genre.”
14
No original: “A genre analysis can only point to the textual elements of news as potentials of
meaning; the actualization of the potential, and hence the assessement of its social uses, require
the intevention of audience.”
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A abordagem das notícias como um gênero em uma análise solicita a
identificação de categorias que caracterizem o produto com determinado gênero,
categorias que indiquem a marca deste no texto. A determinação de horizontes de
interpretação da notícia, fundamentada em aspectos discursivos próprios do
gênero, fornece elementos para elaboração de modelo analítico que permita não
só analisar o produto notícia, como, a partir disto, fornecer subsídios para
propostas de pesquisa de recepção baseadas em um roteiro de leitura do texto
jornalístico televisivo.
O gênero notícia impõe um formato discursivo que permite caracterizálo, mesmo quando existem mesclas de outros gêneros no texto, a exemplo de
elementos de ficção que, por vez, se mesclam no conteúdo, como quando
recursos de dramaturgia são convocados para contar ou reconstituir fatos. Essa
mescla, utilizada como recurso textual, não descaracteriza a existência da marcas
genéricas.
Ao mesmo tempo, a adoção da noção de notícia como um gênero
discursivo, imbricada com conceitos tratados até aqui como modos de
endereçamento, cooperação interpretativa e enquadramento de notícias (que
apresentaremos a seguir), abre caminho para possibilidades de abordagem
metodológica de programas jornalísticos televisivos. Se partirmos do pressuposto
de que a notícia é um gênero discursivo e, como tal, se constitui em um esquema
interpretativo (JENSEN 1986) - que é produzido sob constrangimentos
organizacionais e profissionais, fornecendo representações sociais, utilizando-se
de quadros (frames) - podemos, através da identificação do enquadramento dado
às notícias e dos modos de endereçamento do programa jornalístico televisivo,
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fazer uma aposta sobre quem o programa pensa ser sua audiência ou para qual
perfil de audiência ele é construído.
No caso da análise das notícias da editoria de política, podemos
analisar se o enquadramento dado a essas notícias condiz com a proposta dos
modos de endereçamento do programa ou, se não condiz, identificar quais os
elementos podem influenciar na construção de um enquadramento destoante da
proposta macro do programa. A adoção do conceito de enquadramento nos
parece não só responder sobre as apostas que o programa faz de qual o perfil de
sua audiência, como fornece subsídios para uma comparação mais minuciosa
entre produção e recepção da media (JENSEN, 2002, p.150).
O conceito de enquadramento foi inicialmente caracterizado por Erving
Goffman (1974) como a forma com que os indivíduos organizam a vida cotidiana
para compreender e responder às situações sociais. Posteriormente, foi
apropriado por pesquisadores nos estudos da notícia, a exemplo de Robert
Entman (1991), que analisou o enquadramento de notícias internacionais feito
pela cobertura norte-americana. Em seu estudo, Entman caracteriza o
enquadramento de notícias como esquemas de processamento de informações,
consistindo este em propriedades específicas das notícias que estimulam
perceber e pensar sobre eventos a partir de um entendimento particular sobre
eles. O autor destaca serem os enquadramentos construídos e corporificados em:
palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na
narrativa jornalística. Para ele, os enquadramentos podem ser identificados
através da presença de palavras e imagens específicas, encontradas em uma
narrativa as quais carregam significados preexistentes e que, repetidas e
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reforçadas em relação a um determinado recorte do acontecimento, trabalham
para tornar algumas idéias mais salientes (destacadas) do que outras.
Em uma mesma direção, Gamson e Modigliani, analisando a interrelação entre o discurso midiático e a opinião pública, apresentam como
dispositivos do enquadramento midiático: as metáforas, os exemplos históricos,
as citações curtas, as descrições e as imagens. Segundo os autores, esses cinco
dispositivos presentes nas notícias transmitem os enquadramentos, ressaltando
que “para identificar um enquadramento é menos importante o conteúdo
informativo das reportagens noticiosas do que o comentário interpretativo que o
rodeia” (GAMSON e MODIGLIANI, 1989, p.158) .
Dietram Scheufele (1999, 2000), em artigos elaborados com foco na
abordagem do efeito dos media, dedicou-se a investigar formas de operacionalizar
o conceito de enquadramento de notícias, tomando como ponto de partida
afirmações feitas por outros pesquisadores de que falta ao enquadramento
definições conceituais claras (ENTMAN, 1993) ou que enquadramento não é um
conceito claramente explicado, mas apenas uma metáfora que não pode ser
diretamente traduzida em questões de pesquisa (c.f. BROSIUS e EPS, 1995).
Nesse percurso investigativo, Scheufele estabeleceu relações entre o
processo de agendamento e o de enquadramento de notícias, sendo que, para
este último, apresentou um modelo do processo de pesquisa em que se interrelacionam quadros referenciais da audiência (audience frames) e dos media
(media frames) em etapas que constituem a construção do enquadramento
(frame-building) pelos media, o processo de enquadramento (frame-setting) e os
efeitos do enquadramento no âmbito individual (individual-level effects of framing)
(1999, p.115).
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Em um outro momento, Scheufele (2000) revisita conceitos de agendasetting, priming e framing, propondo-se estabelecer um guia para futuras
pesquisas nessas áreas, a partir de um modelo analítico que permita
operacionalizar esses conceitos, possibilitando, assim, mensurar os efeitos desses
processos na audiência. Com esse modelo, Scheufele destaca orientações de préexposição que influenciam como a audiência recebe e processa informação e o
que pode, portanto, condicionar os efeitos dos processos de agendamento e
enquadramento, partindo da investigação da audiência.
A aplicação do modelo se dá na investigação da influência da agenda
midiática na audiência, no que se refere à avaliação de atores políticos e
atribuições de causa e responsabilidade no tratamento dos problemas sociais,
apresentando variações nos resultados observados de acordo com a força
partidária, as questões não pertinentes ao entrevistado e o uso que faz dos media.
Porém, ainda muito há de se fazer para se ter respostas que realmente apontem
para efeitos, sendo necessária uma pesquisa empírica mais cuidadosa.
Nas pesquisas que adotam o conceito de agendamento como
parâmetro metodológico, há que ser considerada a complexidade que envolve o
processo cognitivo do receptor e as possibilidades e limitações das estruturas
discursivas adotadas pelos media noticiosos ou, mais precisamente, as
perspectivas que envolvem as abordagens analíticas dos telejornais locais e seus
textos, vistos aqui como “lugar de conflito entre forças de produção e modos de
recepção” (FISKE, 1987, p.14).
O estudo do enquadramento e as pesquisas que envolvem o
agendamento são perspectivas de abordagem que consideram terem os media
efeitos cognitivos. A operacionalização de conceitos que tenham por enfoque os
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efeitos cognitivos na recepção tem sempre uma complexidade maior e tende a
envolver um grande número de variáveis, se a proposta é avaliar na instância da
recepção tais efeitos. Porém, se utilizamos os pressupostos do agendamento em
conjunto com categorias extraídas do conceito de enquadramento, temos
algumas pistas para a análise das notícias de telejornais locais.
A triangulação15 desses conceitos se torna viável para a análise do
jornalismo televisivo local, se tomarmos a análise comparativa entre notícias de
programas produzidos por diferentes emissoras, considerando que, teoricamente,
atuam sob uma mesma matéria prima, que são os acontecimentos cotidianos de
uma região. Entretanto, nem sempre o agendamento das temáticas e,
principalmente, o enquadramento dado ao tema é o mesmo. O estudo
comparativo permite vislumbrar mais claramente os possíveis enquadramentos
que podem ser dados a um mesmo tema, demonstrando que, além de analisar se
o acontecimento foi ou não salientado, é necessário perceber também quais
elementos do tema foram destacados.
Os operadores do conceito de enquadramento (palavras-chave,
metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa jornalística, os
exemplos históricos, as citações curtas e as descrições) podem indicar - aplicados
a notícias da editoria de política de telejornais locais - os caminhos discursivos
encontrados para enquadramento das notícias. A análise que toma por referência
o conceito de enquadramento tem como objetivo identificar qual o domínio
discursivo construído por cada programa através do dimensionamento dado ao

15

O conceito de triangulação é apresentado por Jensen (2002, p.272) como uma forma de
combinação entre metodologias qualitativas e quantitativas. A triangulação é uma estratégia
comum para obter diversas perspectivas de um mesmo fenômeno.
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tema na notícia, observando quais elementos do acontecimento descrito
aparecem mais ou menos salientes na narrativa (ENTMAN, 1991).
Baseando-nos na noção da notícia como um gênero discursivo e
utilizando elementos da análise do enquadramento das notícias e da identificação
dos modos de endereçamento, vamos iniciar o estudo do programa jornalístico
televisivo telejornal local, com corpus de análise centrado nas notícias da editoria
de política, utilizando uma metodologia de análise que indique quais as
estratégias utilizadas pelo programa, nessa editoria específica, para identificar-se
com o receptor e, através da análise dos modos de endereçamento e do
enquadramento apresentados nas notícias, identificar quem o programa pensa
que é sua audiência e para que tipo de audiência ele se direciona.
Consideramos que é proveitosa a associação do conceito de modos de
endereçamento com o de enquadramento porque nos fornece subsídios para
responder a duas questões relevantes para este trabalho, quais sejam: de que
maneira o programa, como um todo, se estrutura em torno de estratégias de
captura do receptor; e como (ou se) a opção por determinadas estratégias
aparece na construção das notícias da editoria de política, através do
enquadramento dado às questões levantadas.
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3 AS NOTÍCIAS NA EDITORIA DE POLÍTICA DOS TELEJORNAIS
LOCAIS DE SALVADOR

3.1 OS TELEJORNAIS LOCAIS DE SALVADOR

Neste trabalho, foram analisados os telejornais locais que são exibidos
por três emissoras de televisão de Salvador: TV Bahia, TV Aratu e TV Bandeirantes.
Apresentaremos uma breve caracterização de cada emissora, como forma de
contextualizar a inserção do programa dentro do mercado regional.
A TV Bahia, afiliada da Rede Globo de Televisão, é a cabeça de rede das
seis retransmissoras Globo na Bahia. Com sede em Salvador, a TV Bahia foi
inaugurada em 10 de março de 1985, transmitindo a programação nacional da Rede
Manchete de Televisão. Seu logotipo, à época, tinha o formato de um sol e seu
slogan era Nasce o Sol na Bahia. Até 1986, a emissora de maior audiência no
Estado era a TV Aratu, afiliada da Rede Globo de Televisão16.

16

O Estado da Bahia tem característica singular no cenário político nacional. Isto porque, a despeito
da emergência de novos grupos de poder, estes se circunscrevem à histórica polarização entre os
correligionários do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL) – os carlistas – e os seus adversários
políticos, isto se refletindo em cada viés de representação política, econômica e cultural do Estado. A
dicotomia carlistas X anticarlistas é explicada, em boa medida, pela presença mítica e personalista
desse político, que conseguiu construir sua carreira de homem público se constituindo na principal
liderança política baiana. Um dos dissidentes do grupo carlista, Luiz Viana Filho, ex-governador que
nomeara como prefeito de Salvador, em 1967, o jovem ACM, era pai do proprietário da TV Aratu –
Luiz Viana Neto –, em 1987, quando se deu a polêmica passagem de direitos de transmissão da
Rede Globo na Bahia. Em dezembro de 1986, o contrato com a TV Aratu se encerrou, mas era tida
como certa sua renovação, uma vez que já há 18 anos vigia a relação comercial. Porém, era Ministro
das Comunicações Antonio Carlos Magalhães que, meses antes, chancelara a transação entre a
NEC (empresa da área de telecomunicações) e a COMAR, holding das Organizações Globo. Em
janeiro de 1987, em negociação polêmica, alvo de investigações de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito no Congresso Nacional, a TV Bahia passou a retransmitir a programação da Rede Globo,
restando à TV Aratu afiliar-se à desconhecida CNT, do empresário José Carlos Martinez. Os anticarlistas sustentam a tese de que a transferência da programação da Globo para a TV Bahia se deu
através de troca de favores entre o empresário Roberto Marinho e o ministro das Comunicações
Antônio Carlos Magalhães, que teria beneficiado o empresário na troca de controle acionário da
empresa NEC do Brasil, uma das maiores parceiras de negócios da TELEBRÁS, empresa de
telecomunicações vinculada ao Ministério das Comunicações. Entretanto, o tráfico de influências
nunca ficou formalmente comprovado, apesar de ter sido alvo de duas Comissões Parlamentares de
Inquérito instaladas para investigar o caso em 1992.
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Porém, em 20 de janeiro de 1987, a retransmissão da Rede Globo – a
maior emissora do Brasil e a quarta do mundo - foi transferida para a TV Bahia, de
propriedade de familiares do então ministro das Comunicações, Antônio Carlos
Magalhães. Com o fim do contrato com a Rede Globo, a TV Aratu passou a
retransmitir a programação da Rede Manchete, posteriormente a Companhia
Nacional de Televisão (CNT) e, agora, é canal de transmissão da programação do
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).
Em 1988, a Rede Bahia – conglomerado de empresas de mídia impressa
e eletrônica - inaugurou a TV Santa Cruz, na cidade de Itabuna. Em menos de dois
anos, entre 1990 a 1991, a Rede Bahia inaugurou outras 03 (três) emissoras de TV
aberta: a TV Sudoeste em Vitória da Conquista, a TV Norte em Juazeiro e a TV
Oeste em Barreiras. Em 1998, a rede adquiriu 50% das ações da TV Subaé, situada
em Feira de Santana (segunda maior cidade baiana). Nesse mesmo ano, as TVs
abertas do grupo atingiram 100% de cobertura em todo estado, tendo seu sinal
chegado aos 415 municípios baianos.
A Rede Bahia é composta por 21 empresas e o seu conglomerado é
atuante nas áreas de mídia eletrônica, mídia impressa, Tv por assinatura, conteúdo
e entretenimento, desenvolvimento de negócios e construção civil. Suas empresas
de comunicação estão entre as maiores do Norte e Nordeste brasileiro.
O grupo compõe-se de: 06 (seis) emissoras de TV aberta, 01 (uma)
emissora de TV fechada, 01 (uma) TV por assinatura, 03 (três) emissoras de rádio
FM, 01 (um) selo fonográfico, 01 (uma) editora musical, 01(um) jornal diário, 01
(uma) gráfica, 01 (uma) empresa de soluções de Internet, 03 (três) empresas de
logística, 01 (uma) empresa de conteúdo e entretenimento e 01 (uma) construtora.
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A TV Bahia - que transmite para a Região Metropolitana de Salvador e
mais 221 municípios - leva seu sinal a mais de 1,4 milhões de domicílios, com quase
7 milhões de telespectadores diariamente e foi o primeiro investimento da Rede
Bahia no segmento TV aberta.
Segundo informações do sítio da própria emissora na internet, o BA TV é
o mais assistido telejornal da televisão baiana, tem estrutura tradicional e, como
todos os telejornais da TV Bahia, preza pela qualidade da notícia e das reportagens.
O programa é composto de reportagens e flashes ao vivo sobre os principais fatos
que ocorrem no fim do dia, orientação do trânsito na hora do rush e cobertura das
notícias do futebol.
A TV Bandeirantes da Bahia iniciou suas atividades em 11 de abril de
1981 e retransmite seu sinal para as cidades de Salvador, Feira de Santana e
Itabuna. É uma das 10 emissoras próprias da Rede Bandeirantes de Televisão, que
tem ainda 73 afiliadas, formando 83 emissoras de sinal aberto em VHF, entre
geradoras e retransmissoras espalhadas pelo Brasil, com cobertura de 94% do
território nacional. A Rede Bandeirantes é a segunda rede física (em número de
emissoras) do país, cobrindo 30 milhões de domicílios. A Band Bahia, canal 7 de
Salvador, tem ainda retransmissoras em Feira de Santana e Itabuna.
O Telejornal Band Bahia é, segundo a emissora, “um jornal local voltado
para a comunidade, que traz o que de mais importante acontece na cidade e no
Estado, buscando sempre estabelecer uma relação de proximidade com o
telespectador”.
A TV Aratu é a segunda mais antiga emissora de TV da Bahia. Criada por
empresários baianos em 15 de março de 1969, foi a primeira a transmitir a
programação a cores. Durante mais de 10 anos foi retransmissora da programação
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da Rede Globo, em seguida da Rede Manchete, (1987 a junho de 1995), CNT (junho
1995 e junho 1997) e, desde 1997, é afiliada do SBT - Sistema Brasileiro de
Televisão17.
Seu sinal é transmitido via Embratel, com imagem 100% digital. Segundo
informações obtidas no seu sítio na Internet, o telejornal Aratu Notícias vem
mantendo audiência em 10 pontos.
Segundo a emissora, o Aratu Notícias tem como princípios o direito do
telespectador à informação isenta e o jornalismo como instrumento de cidadania,
através de uma cobertura imparcial dos fatos, sem distorções. A emissora
caracteriza o Aratu Notícias 2 ª edição, que vai ao ar às 19 horas, como um jornal
que se pauta pelo ritmo frenético dos fatos do cotidiano na terceira maior cidade
brasileira, traduzindo para o cenário regional os reflexos dos principais fatos do país
na economia, os desdobramentos do noticiário político e o desempenho de atletas e
equipes no esporte.
A partir dessa contextualização, verificamos qual o espaço dedicado na
programação aos programas analisados e qual o posicionamento oficial da emissora
quanto aos mesmos, ou seja, qual o perfil conferido pela(s) emissora(s) ao(s)
programa(s).

17

Pertence atualmente aos empresários e irmãos Nilo e Roberto Coelho, o primeiro, ex-governador
da Bahia em 1989, assumindo a vaga deixada por Waldir Pires, que se desincompatibilizara para
disputar a Vice-Presidência da República, na chapa encabeçada por Ulysses Guimarães. Nilo Coelho,
também ex-aliado de Antonio Carlos Magalhães, rompeu com o grupo carlista em 1986 para formar o
arco de aliança do anticarlismo, se elegendo deputado federal pelo PSDB. Dessa forma, a TV Aratu
passou a se constituir na porta de passagem das oposições na Bahia. A “independência”, como
marca registrada em contraposição ao oficialismo da TV Bahia, é apregoada inclusive nas chamadas
da TV Aratu, em textos elaborados pela emissora que traçam seu histórico, declarando que “em toda
a sua existência, independente da programação nacional que transmitia, a TV Aratu manteve sempre
uma estreita ligação com todos os segmentos da sociedade baiana [...] e um jornalismo ágil e
independente, a serviço da comunidade baiana [...]” (ARATU, 2004, p.1)
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3.2 POLÍTICA EM FORMA DE NOTÍCIA: AS NOTÍCIAS DA EDITORIA DE
POLÍTICA

3.2.1 O corpus da pesquisa

O corpus de pesquisa foi montado com os telejornais locais exibidos pelas
emissoras TV Bahia, TV Aratu e TV Bandeirantes Bahia, no período de dezembro de
2001 a novembro de 2002, gravados em semanas alternadas de cada mês, exceto
no mês de outubro de 2002, em que foram gravadas a semana anterior às eleições
do primeiro turno e a semana anterior ao segundo turno das eleições para
deputados estadual e federal, senador, governador e presidente da República.
Desse material, selecionamos as notícias da editoria de política de acordo com um
critério temático, por observarmos que as notícias dessa editoria vêm diluídas no
interior do programa e não estão espacialmente fixas em um determinado bloco. O
critério de seleção temática se constituiu em enquadrar como notícias da editoria de
política aquelas que tratam de temas ligados à governança18 local, regional e
nacional (projetos de lei, obras, inaugurações, conservação de áreas públicas,
serviços etc), representação parlamentar, eleições e mobilizações políticas.
O material pesquisado compõe-se, então, de um total de onze semanas
de telejornal, das quais obtivemos, pelo critério de seleção adotado, 213 (duzentas e
treze) notícias da editoria de política em três telejornais. O corpus foi selecionado de
forma a contemplar tanto uma conjuntura nacional e regional de menos
efervescência do tema “política” na agenda pública, quanto o período em que as
eleições de 2002 para presidente, governador, senador, deputados estadual e
federal pautaram a agenda política e pública e incluíram a temática na agenda

18

O termo governança trata da totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as
instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns.
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midiática. Com isso, pretendemos ter um quadro de como são estruturadas as
notícias de política em contextos de menor e maior confluência da agenda pública e
política com a agenda midiática, considerando que em período de pleito eleitoral no
país o agendamento dos temas ligados à política se tornam mais recorrentes.

3.2.2 Parâmetros adotados para análise: metodologia e categorização

No livro Analisis de la televisión (1999), os pesquisadores Francesco
Casetti e Frederico Di Chio apresentam de forma detalhada alguns procedimentos
metodológicos utilizados em pesquisas nos últimos anos, que tiveram como objeto a
televisão, e o processo comunicativo que emerge da relação entre o produto
televisivo e a recepção. Defendendo que as características dos fenômenos
televisivos se refletem diretamente nas técnicas de análise, os autores apresentam
quase 30 tipos de análises e seus desdobramentos. A proposta é examinarem
“sucessivamente os objetos de estudo, as disciplinas utilizadas, os instrumentos de
que dispuseram, as orientações teóricas e, por último, os âmbitos de investigação”
(CASETTI e DI CHIO, 1999, p. 19). Assim, os autores apresentam um mapa com as
principais áreas de investigação, identificando onze grandes áreas de onde
convergem objetos, disciplinas e metodologias de investigação.
No mapa proposto pelos autores, a análise de textos televisivos aparece
como a décima área de pesquisa, com as seguintes especificidades: a) âmbito
amplo e variado que compreende: análise de linguagem (códigos e processos de
significação), a análise das estruturas discursivas (modos de argumentação,
estruturas

narrativas,

formas

de

representação),

análise

das

estratégias

comunicativas (estrutura da enunciação ou da conversação, pacto comunicativo,
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situações comunicativas que são produzidas, etc.), b) a atenção recaindo sempre na
natureza textual do produto televisivo; c) o texto televisivo abordado através de
operações básicas, características da análise textual: decompô-lo em seus
elementos

constitutivos

e

recompô-lo

através

de

síntese

e

de

modelos

interpretativos, aplicando categorias analíticas, esquemas de leitura e paradigmas
tomados da semiologia e da narratologia, mas também da iconografia e da lógica
formal; d) referências históricas e teóricas remetendo às abordagens da semiótica
estrutural, da lingüística psicoanalítica (Screen), da semiopragmática e da análise
sociotextual (estudos culturais).
No livro, de início, Casetti e Di Chio chamam a atenção para o fato de ser
essencial, em todo processo de análise, deixar bastante claro quais os aspectos do
fenômeno analisado que se pretende abordar, considerando que a escolha do objeto
de estudo fornece pistas de quais os instrumentos metodológicos a que se pode
recorrer e, conseqüentemente, a escolha de um determinado método de análise
implica estar de acordo com os pressupostos teóricos de determinada corrente de
investigação.
Por fim, nos apêndices, tem-se um posicionamento dos autores quanto à
necessidade da integração dos instrumentos para análise de televisão e para a
determinação de critérios de validade (legitimidade), além da mútua compatibilidade
destes instrumentos. Os autores recorrem à tradição epistemológica para auxiliar na
validação dos instrumentos, através da adoção de dois critérios opostos: a validação
externa e a validação interna. Os autores justificam que:
a tradição considera que ambos critérios mantêm uma relação de
‘proporcionalidade inversa’, pois quanto mais alta seja a validade ‘
interna’ dos resultados, menor será a possibilidade de generalizá-los
(CASETTI & DI CHIO, 1999, p.325).
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Tomando os dois critérios de validação, os autores apresentam uma
triangulação através da qual se poderia distribuir os principais instrumentos de
análise. A tentativa é de possibilitar a integração entre instrumentos que se baseiam
em diferentes pressupostos epistemológicos de forma harmônica e não apenas
realizar a aplicação simultânea. Para os autores:
Só se pode explicar a complexidade do objeto e obter resultados
realmente confiáveis utilizando vários instrumentos de uma vez e,
portanto,
somando
pontos
de
vistas
diferentes,
mas
complementares (o que os metodólogos da investigação chamam de
‘triangulação’) (CASETTI e DI CHIO, 1999, p.332)

Os autores recorrem ainda à teoria da integração, citando N.K. Denzin
para apresentar a proposta de que se efetuem no mínimo quatro tipos de
triangulação: dos dados (dimensões espaciais e temporais e condições de obtenção
dos dados), dos investigadores (recorrer a enfoques multidisciplinares), das teorias
(aplicação de conceitos, categorias e perspectivas derivadas de disciplinas e
paradigmas diferentes) e dos métodos (utilização de diferentes técnicas de coleta e
análise de dados relativos a um mesmo fenômeno para não permanecer limitado
pelo método).
Para nossa pesquisa, centramos o estudo no âmbito da oferta televisiva,
mais precisamente na dimensão da análise dos programas - no nosso caso os
telejornais locais -, seu conteúdo, sua estrutura e seu funcionamento comunicativo
por entendermos que a compreensão da estrutura formativa e discursiva destes
programas pode fornecer elementos para o entendimento de como se dá o processo
comunicativo entre produto e audiência.
Como etapa inicial da pesquisa, adotamos o que Casetti e Di Chio (1999)
chamaram de esquema de leitura, ou seja, um esquema que contemple os pontos
mais importantes do texto, ou que se apresente como uma entrevista do analista ao
texto. A proposta é, a partir dos elementos encontrados nos texto, identificar quais as
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aproximações metodológicas que melhor responderiam às questões que emergiam
do problema de identificar no texto categorias integrantes de uma estratégia
semiótico-discursiva - adotada pelos programas - de identificação com o receptor.
Assim, através da observação de duas semanas de edições dos
telejornais referentes aos meses de dezembro de 2001 e janeiro de 200219, foram
levantados elementos que constituíram um mapa básico de observação, o qual
evidenciava pontos dos programas que, em um primeiro momento da investigação,
pareciam indicar instruções para decompor o texto.
Como parte inicial desse mapa de observação, enfocamos elementos da
estrutura formal dos programas (distribuição das notícias em blocos, formato de
apresentação das notícias, recursos jornalísticos e televisivos empregados, fontes
consultadas e enfoque dado à temática). De posse das informações iniciais do mapa
de observação, temos a estrutura organizacional dos programas e uma visão da
distribuição das temáticas, percebendo de que maneira programas que têm
conceitualmente o mesmo objetivo informacional e que tratam de acontecimentos de
uma mesma região, se estruturam em torno das temáticas da agenda nacional e
regional. Ainda, como realizam a captação ou não de notícias, como enfocam a
temática e quais os recursos de que se utilizam para estruturar os discursos.
A partir daí, nos concentramos na observação nos textos apresentados
pelos programas do que chamamos de elementos semióticos e discursivos. Os
elementos semióticos são o conjunto de estratégias empregadas para a produção de
sentido que, neste trabalho, foram chamados de elementos dos modos de

19

A atividade de observação e análise dos telejornais locais nos meses de dezembro de 2001 e
janeiro de 2002 foi realizada em conjunto pelos integrantes do grupo de pesquisa Análise de
Telejornais, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, coordenado pela Profa. Dra. Itania
Maria Mota Gomes. À atividade de análise foi associada a pesquisa bibliográfica que fundamentou a
elaboração de grande parte da metodologia de análise desse trabalho.
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endereçamento, quais sejam: a natureza da temática, competência solicitada ao
receptor, recursos jornalísticos empregados, recursos técnicos a serviço do
jornalismo, fontes acessadas, formato da notícia, recursos sonoros, recursos visuais,
relação imagem/texto, a natureza da linguagem empregada, a presença da
dramatização/encenação e recursos de edição e montagem utilizados.
O objetivo foi analisarmos, inicialmente, como o programa se estrutura em
torno de modos de endereçamento específicos e, mais particularmente, como esses
elementos se encontram nas notícias de política, investigando as relações
recíprocas entre as notícias dessa editoria e o programa. De posse dos dados
obtidos através da decomposição do programa de acordo com as categorias
mencionadas acima, reagrupamos os dados considerando: a sensibilidade estética,
o grau de atenção, a experiência prévia solicitados pelo programa e pela notícia, as
estratégias interpretativas empregadas e como as notícias lidam com os objetivos,
desejos, preferências e preconceitos da audiência. Assim, a decomposição das
notícias e o reagrupamento posterior buscaram identificar as “minúcias semióticas,
pois através delas o público se sente incluído ou excluído do modo de
endereçamento do programa” (O´SULLIVAN, HARTLEY e outros, 1997, p. 228).
Os elementos discursivos observados no texto foram abordados
analisando-se as estruturas argumentativas, considerando que “cada estrutura
argumentativa implica por sua vez, uma imagem de mundo diferente e um diferente
modo de tratar um tema” (CASETTI e DI CHIO, 1999). Chamamos de estrutura
argumentativa a maneira pela qual as notícias são construídas, levando em
consideração a posição de enunciação presente no texto, a estrutura narrativa
adotada e a maneira como o receptor é interpelado através do uso de
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modalizadores, observando como os discursos do programa jornalístico televisivo
local se movem no interior dos constrangimentos materiais do suporte.
Parece-nos pertinente considerar que, ao abordar o texto jornalístico
televisivo em busca de “marcas” no texto que apontem para o processo de produção
de sentidos, percorremos uma trilha semelhante ao processo de identificação dos
“modos de endereçamento” dos programas. Os modos de endereçamento, que para
Daniel Chandler (2003, p.6) “podem ser definidos como os meios nos quais relações
entre endereçador e endereçado são construídos no texto”20, se referem à forma
com que o texto interpela o receptor, resgatando aqui o conceito de interpelação de
Louis Althusser. Chandler, em texto dedicado a tratar dos modos de endereçamento,
destaca que o produtor de qualquer texto necessita de algumas suposições sobre
uma audiência pretendida e que essas suposições podem ser vistas no próprio
texto. O texto traria em si elementos que solicitariam um posicionamento do sujeito,
elementos estes, segundo Chandler, influenciados inicialmente por: contexto textual
(as convenções do gênero e de específicas estruturas sintagmáticas), contexto
social (a presença ou ausência do produtor do texto, a escala e composição social
da audiência, fatores institucionais e econômicos) e constrangimentos tecnológicos
(características do meio empregado).
Os modos de endereçamento na análise semiótica parecem convergir
para uma preocupação-chave dos analistas de produtos culturais, que é identificar o
que o texto diz ou mostra sem perder de vista a questão da maneira como diz e por
que diz daquela forma.
No caso dos textos jornalísticos televisivos, sem deixar de considerar a
inserção das empresas de comunicação em um mercado com regras e lógicas
20

No original: “Modes of address can be defined as the ways in which relations between addresser
and addressee are constructed in a text.”
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próprias de funcionamento - e o papel que estas empresas ocupam nos campos
sociais -, a questão dos modos de endereçamento aponta para uma abordagem
analítica que permite não só identificar as estratégias discursivas empregadas por
cada programa em direção a uma audiência prevista, como também perceber como
estes programas se conectam com o contexto social em que estão inseridos.
O enfoque analítico inicial na identificação dos modos de endereçamento
dos telejornais locais de maneira mais ampla possibilita a análise das notícias da
editoria de política e das estratégias empregadas na sua construção. Podem
também nos fornecer indicações de uma audiência preferencial, identificando os
efeitos visados da construção discursiva.

3.2.3 Os modos de endereçamento dos telejornais locais de Salvador:
operadores de análise

Com os elementos obtidos da análise, podemos traçar os modos de
endereçamento dos telejornais locais de Salvador a partir da observação de
categorias destacadas dos programas por um processo de decomposição e posterior
reagrupamento. Apresentaremos os operadores de análise dos modos de
endereçamento utilizados para abordagem dos programas.21

3.2.3.1 O mediador

John Hartley propõe, a partir dos estudos de Ian Connell (1978), dentre os
aspectos envolvidos na apresentação das notícias na televisão que podem ser
21

Os operadores foram apresentados no texto “Quem o Jornal do SBT pensa que somos: modos de
endereçamento no telejornalismo show” (GOMES e outros, 2003, p.9).
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usados como operadores na análise dos modos de endereçamento, a figura do
mediador, profissional da emissora que atua como um elo de ligação entre os
telespectadores e o mundo da notícia e a emissora.
Para a análise do modo de endereçamento, se faz necessário analisar
como a figura do apresentador é construída pelo programa e qual a posição deste
diante do telespectador. É comum os noticiários televisivos contarem com mais de
um mediador, quer sejam os âncoras, comentaristas, correspondentes ou repórteres,
recurso explorado principalmente pelos noticiários nacionais. No caso dos telejornais
locais, a figura do mediador é construída dando-se credibilidade aos programas,
porém ainda atrelada à figura tradicional do apresentador de noticiários, definido por
Eliséo Veron (1983) como apresentador ventríloquo, em que a gestualidade fica
anulada, a dimensão do contato fica reduzida ao olhar e o espaço que o rodeia é
reduzido, se contrapondo ao apresentador moderno que explora um sistema gestual
complexo, em que a construção do corpo significante e a dilatação do espaço se
articulam. Véron caracteriza a postura do apresentador ventríloquo e como é o seu
posicionamento com a audiência:
El cuerpo del presentador está allí, el eje 0–0 también, pero la
dimensión del contacto se encuentra reducida a la mirada. La
gestualidad está anulada, la postura del cuerpo es relativamente
rígida (con suma frecuencia no se ven las manos del presentador),
la expresión del rostro parece fijada en una suerte de “grado cero”.
La palabra está desprovista de todo operador de modalización: el
texto dicho (o leído) es absolutamente descriptivo (“factual” como se
dice). El espacio que rodea al presentador queda también reducido
al mínimo. Así, el conductor es un soporte neutro, un punto de
pasaje del discurso informativo que, en cierto modo, “habla por su
boca”. (VÉRON, 1983, p.13).

Nos telejornais locais, o mediador se apresenta como “um ponto de
passagem para o discurso informativo”, não realiza comentários, nem emite juízo de
valor quanto às notícias abordadas; o contato com o telespectador fica reduzido ao
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olhar, o corpo em postura rígida e o espaço cênico reduzido. A essa postura
denominada por Veron de apresentador ventríloquo denominaremos de postura
tradicional, em contraposição à postura moderna em que o apresentador utiliza
expressões fisionômicas para expressar agrado ou desagrado com o conteúdo das
notícias, conservando, porém, a postura de apresentador – narrador dos
acontecimentos.

3.2.3.2 Temática e organização das editorias

A escolha das temáticas a serem abordadas, processo que no
telejornalismo envolve a seleção das notícias, no que se refere ao telejornal local,
pode indicar quais esferas do cotidiano da região são consideradas relevantes pelo
programa. Na verdade, sob a perspectiva de que o programa seleciona as notícias a
partir de uma interseção entre o que merece ser reportado por atender aos critérios
de noticiabilidade - dentre eles o de proximidade e atualidade dos fatos e que pensa
interessar para a audiência -, a seleção das temáticas pode nos dizer quais os
assuntos que o programa imagina serem relevantes para sua instância alvo ou sua
audiência prevista. Da mesma forma, a disposição das temáticas por editoria e a
formatação das mesmas dentro do programa, com periodicidade ou não, permite
identificar quais as temáticas privilegiadas dentro da estrutura de disposição do
programa.
A questão da abordagem temática é enfatizada por Teun van Dijk quando,
procurando compreender o processo de interação estabelecido entre a notícia e a
recepção e tomando por base estudos provenientes da psicologia cognitiva,
apresenta como considerações que: a) a lembrança das notícias radiofônicas ou
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televisivas é de modo geral baixa; b)o conhecimento prévio do assunto, seja pelo
interesse ou pelo estudo anterior do tema, facilita a compreensão e a lembrança; c)
os fatores que aumentam a recordação das notícias são a presença de um esquema
narrativo anterior, bem como a proximidade, a relevância e o inesperado; d) são
fixados na memória dos leitores os aspectos macroestruturais, em detrimento dos
pormenores que são de fácil esquecimento; d)as pessoas recordam mais de temas
negativos como desastres e acidentes, que fazem parte dos relatos cotidianos e de
ficção. (DIJK, 1990, p.227)
Segundo Charadeau (1997, p.152) os media têm a função de dar conta
dos acontecimentos que se situam em uma co-temporalidade enunciativa.

Para

Charadeau, a noção de atualidade é central no contrato midiático, podendo-se dizer
que ela guia as escolhas temáticas, sendo que a proximidade espacial é que dá à
notícia uma característica de interesse particular, pois se desenvolve no mesmo
espaço da instância de recepção.
Consideramos, então, que o tema abordado nas notícias e sua
proximidade com o cotidiano da audiência se constitui em importante indicativo de
quem o programa pensa que é sua audiência, constituindo a temática um relevante
operador de análise dos modos de endereçamento, por indicar quais os interesses e
competências que o programa atribui a sua audiência prevista. Na análise das
notícias, a temática e seus enfoques servem de base para a avaliação da influência
dos media na construção cognitiva do receptor, quando a abordagem se fundamenta
nos pressupostos do paradigma do agendamento ou no conceito de enquadramento.
3.2.3.3 O pacto ou o contrato de comunicação do programa com sua audiência
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Os telejornais locais têm, dentro da grade de programação das emissoras,
o papel de informar sobre os acontecimentos de uma determinada região, sendo que
os de edição noturna, com uma duração de 15 a 20 minutos em média, se propõem
a informar quais os acontecimentos que se destacaram no dia, obedecendo a
critérios de seleção que abordamos anteriormente. Nessas edições noturnas não é
comum haver um grande número de matérias de serviços e variedades, como
acontece em outras edições diurnas. O programa assume, então, com sua audiência
um pacto informativo que se assemelha ao conceito de contrato de comunicação
(CHARADEAU, 1994). Patrick Charadeau apresenta o contrato de comunicação
como sendo composto por um quadro de limitações e um espaço de estratégias
determinado. O quadro de limitações seria composto por dados que definem a
finalidade do ato de comunicação, que determinam a identidade dos parceiros desse
mesmo ato e que caracterizam as circunstâncias materiais nas quais se realiza este
ato. Já o espaço de estratégias se constitui em escolha de comportamentos
discursivos, da maneira como dizer.
No caso dos telejornais locais, o sujeito falante (programa) tem por
propósito informar através das notícias, se comunicando com uma audiência em
uma linguagem jornalística, através de um dispositivo televisivo, recorrendo a
estratégias discursivas que capturem a atenção da audiência através de um modo
de dizer.
Assim, “é esse pacto que dirá ao telespectador o que deve esperar ver no
programa. Esse pacto, em boa medida, regula também a temática do programa e a
organização das editorias dentro de um telejornal”.(GOMES e outros, 2003)

3.2.3.4 O contexto comunicativo
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Chamamos de contexto comunicativo o contexto formado pela instância de
produção e instância de recepção e os constrangimentos que regulam a interação
entre essas duas instâncias. Podemos considerar que esse contexto comunicativo
pode ser identificado através da observação de elementos que constituem a
situação em que se dá o processo comunicativo ou a situação de comunicação que
constitui “o quadro de referência ao qual se ligam os indivíduos de uma comunidade
social” (CHARADEAU, 1997, p.68), composta por espaço, tempo, palavras e
relações.

3.2.3.5 Os recursos técnicos a serviço do jornalismo

A utilização dos recursos técnicos na produção dos programas
jornalísticos televisivos tem se configurado em um ponto que merece ser observado.
As emissoras

utilizam

tecnologias de imagem e som para a produção dos

programas e para a construção das notícias (infográficos, vinhetas, telões, cenários
virtuais, reconstituições de crimes através de composição gráfica) colocando os
recursos tecnológicos com diferencial na construção da credibilidade. As tomadas ao
vivo, as transmissões via satélite, ou ainda, por telefone ou videofone, demonstram
para a audiência o esforço da emissora em dar cobertura a determinado fato ou
evento e se põem como fator importante na construção da credibilidade do
programa.
Não só os recursos tecnológicos de construção da notícia podem ser
destacados, como também a forma com que as emissoras demonstram contar com
estes recursos, principalmente nas transmissões ao vivo em que os links são
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bastante explorados em um esforço de estar presente. Daniel Dayan e Elihu Katz
(1999), no livro A história em directo, no qual apresentam o gênero acontecimento
midiático, destacam o esforço das emissoras de televisão em informar sobre a
mobilização de tecnologia, de pessoal e outras medidas necessárias para a
realização do evento, construindo, com isso, uma dimensão grandiosa do
acontecimento aos olhos do receptor.
Para Dayan e Katz a televisão se propõe a transmitir um acontecimento de
tal forma que a audiência tenha a sensação de estar lá. No caso dos telejornais, o
esforço se dá em mostrar a presença do programa no locus do acontecimento, como
um elemento de construção da autenticidade e da credibilidade, com os recursos
técnicos sendo apresentados como diferencial na cobertura das notícias.

3.2.3.6 Recursos da linguagem televisiva

A televisão, enquanto suporte, se constitui de um sistema semiológico
próprio, em que a estruturação do sentido se dá através da imagem e da palavra.
Segundo Charadeau (1997), a imagem televisiva pode ter as funções de
designação, figuração e visualização, e a televisão tem a preocupação de fazer
coincidir a sua temporalidade com o tempo do acontecimento, da enunciação e da
difusão, viabilizando a criação da ilusão de contato entre a instância da enunciação
e da recepção através da representação imagética, de estratégias de interatividade
e de simulações de contato. Daniel Chandler destaca que, em representação visual,
distância social é referida em parte pela aparente proximidade e explica que:
No trabalho de câmera, níveis de convenção são refletidos em tipos
de projeção: close-ups significam intimidade ou modo pessoal,
enquadramentos médios, um modo social e enquadramentos
distantes, um modo impessoal. Na mídia visual, a distância física
representada entre o observado e observador freqüentemente reflete
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tentativa de incentivar sensações de envolvimento emocional ou
afastamento crítico no espectador (tradução nossa)22. (CHANDLER,
2003, p. 15)

O programa jornalístico televisivo é construído através de recursos de
captação, edição e montagem das notícias, sonoras, vinhetas de abertura e
temáticas e disposição de câmeras.

3.2.3.7 Formatos de apresentação da notícia

Consideramos como formato das notícias: nota - relato sintético de um
acontecimento que se divide em nota simples (não tem imagem) e nota coberta (com
voz em off e imagem); matérias; reportagem - matéria jornalística que fornece um
relato

ampliado

de

um

acontecimento,

mostrando

causas,

correlações

e

repercussões; e reportagem especial, que conta com um tempo de duração maior e
recorre a um número maior de recursos gráficos, sonoros e de imagem. Há ainda as
entrevistas, em que o jornalista mantém um diálogo com o entrevistado sobre um
tema específico ou temáticas variadas e os indicadores, que são matérias que se
baseiam em dados objetivos associados à utilidade para o telespectador em
eventuais tomadas de decisão, a exemplo da metereologia, cotação de cacau e
dólar, trânsito, etc.
A análise dos formatos de apresentação da notícia utilizados por cada
programa não só indicam quais os modos de endereçamento, e, portanto, qual a
expectativa de audiência, como também fornece subsídios para a análise do
enquadramento dado à noticia por cada programa.
22

No original: “In camerawork, degrees of formality are reflected in shot sizes - close-ups signifying
intimate or personal modes, medium shots a social mode and long shots an impersonal mode. In
visual media, the represented physical distance between the observed and the observer often reflects
attempts to encourage feelings of emotional involvement or critical detachment in the viewer”.
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3.2.3.8 Relação com as fontes de informação

Segundo Charadeau (1997), a construção temática da notícia coloca como
problemas a identificação das fontes, os motivos desta escolha e o recorte midiático.
Para Charadeau, quando se trata das fontes de informação é necessário fazer
distinção entre o ponto de vista da instância de produção e o da instância de
recepção, sendo que, para a produção, a construção da notícia se faz através da
utilização de fontes de informação e, nesse caso, o problema que se coloca em
relação ao acesso a elas. Para a recepção interessa apenas saber a origem da
informação, através da identificação das fontes.
Outro aspecto importante apresentado por Charadeau é que o modo
escolhido para nomear a fonte indica a relação da instância midiática com ela, sendo
que o modo de determinação identifica a fonte pelo nome, título ou função,
ressaltando o status profissional. A relação entre a fonte e a instância midiática pode
ser percebida também pela modalidade de enunciação, expressa pelos verbos e
locuções. A forma de tratamento da fonte e das informações fornecidas pela mesma
indica a sua relação com a produção.
Os telejornais locais comumente recorrem a fontes de informações dos
seguintes tipos: fonte oficial (autoridade), especialistas ou cidadão comum. Nos
telejornais locais, a presença de determinado tipo de fonte vai indicar o
enquadramento que está sendo dado ao tema e também os modos de
endereçamento. A fonte oficial é acessada para oferecer credibilidade ao programa,
representando a voz da autoridade, enquanto que o cidadão comum aparece em
três situações: “quando ele é afetado pelas notícias; quando ele próprio se
transforma em notícia, seja nos fait divers, seja nas humanizações do relato; quando
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ele autentica a cobertura noticiosa e é tratado como vox populi” (GOMES e outros,
2003).
Para Hartley (1992), a “voz do povo” (vox populi) tem duas funções:
identificação por parte da audiência com as fontes entrevistadas e oferecimento de
autenticidade à cobertura. As fontes especialistas, formadas por profissionais
conceituados no campo da temática enfocada, também são acessadas para oferecer
credibilidade à matéria através da posição que ocupam no campo de atuação ou
estudos a que pertencem.

3.2.4 Modos de endereçamento e enquadramento das notícias: a análise

A análise dos modos de endereçamento do programa tem por proposta
compreender como o telejornal utiliza estratégias para direcionar seu discurso a um
determinado

perfil

de

audiência

prevista,

considerando

elementos

como

competência cultural e cognitiva, preferências temáticas e estéticas.
Chandler, em trabalho dedicado a tratar dos modos de endereçamento,
destaca que o produtor de qualquer texto necessita de algumas suposições sobre
uma audiência pretendida e que essas suposições se inscrevem no próprio texto.
Na análise dos modos de endereçamento empregada nessa pesquisa
consideramos como operadores: a) mediador; b) temática e organização das
editorias; c) o pacto ou contrato de comunicação do programa com sua audiência; d)
o contexto comunicativo; e) os recursos técnicos a serviço do jornalismo; e) recursos
da linguagem televisiva; f) formatos de apresentação da notícia; g) relação com as
fontes de informação. (GOMES e outros, 2003)
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Os operadores citados acima foram estruturados a partir da junção entre a
observação

de

amostras

dos

telejornais

e

as

indicações

de

elementos

identificadores dos modos de endereçamento propostos por pesquisas que
utilizaram essa metodologia (HARTLEY,1992; CHANDLER, 2003)23. Para realizar a
análise das notícias da editoria de política dos telejornais locais – identificando quais
as estratégias de captura utilizadas pelos programas – optamos pela associação de
operadores oriundos da adoção do conceito de modos de endereçamento e
operadores do conceito de enquadramento das notícias.
A análise que toma por referência o conceito de enquadramento tem
como objetivo identificar qual o domínio discursivo construído por cada programa,
através do dimensionamento dado ao tema na notícia, observando quais os
elementos do acontecimento descrito aparecem mais ou menos salientes na
narrativa (ENTMAN, 1991).
Os

operadores

do

conceito

de

enquadramento

(palavras-chave,

metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa jornalística, os
exemplos históricos, as citações curtas e as descrições) indicam os caminhos
discursivos encontrados para enquadramento das notícias. Com a análise do
enquadramento dado às notícias, podemos identificar qual o aspecto do tema
tratado foi ressaltado, ou seja, quais as idéias foram tornadas mais salientes que
outras. A adoção de uma determinada perspectiva discursiva da notícia implica uma
opção de abordagem do tema que interpela a audiência de maneira particular.
Podemos citar como exemplo de diferentes enquadramentos de um
mesmo tema, convocando a posicionamentos particulares da audiência, as matérias
sobre a greve da Polícia Militar da Bahia, deflagrada em 09/01/2002. Foram exibidas
23

Os operadores para a análise dos modos de endereçamento em telejornais aqui apresentados
foram desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Análise de Telejornais da Poscom-UFBA.
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matérias sobre o acontecimento nos telejornais locais BATV 2ª Edição, - produzido
pela TV Bahia, retransmissora da programação da Rede Globo de Televisão - e o
Aratu Notícias, - transmitido pela TV Itapoan, retransmissora da Rede Record respectivamente o primeiro e o segundo colocados em audiência no Estado, sendo
ambos noturnos, exibidos por volta das 18:45 h.
O telejornal Aratu Notícias iniciou a cobertura do acontecimento ainda no
dia anterior, quando divulgou a prisão de cinco policiais acusados de planejar a
paralisação da categoria para o período do Carnaval. No dia 09/01/2002, o programa
iniciou o primeiro bloco com uma matéria sobre o acontecimento, que teve como
cabeça: “Soldados da polícia militar amanheceram aquartelados em Salvador
ameaçando um novo movimento de greve, mobilização causada pela prisão de cinco
integrantes da corporação.” A matéria teve como fontes consultadas um policial
militar não identificado e o Comandante da PM Cel. Souza Santos. Foram utilizadas
imagens de policiais militares no quartel, da mobilização em frente ao quartel do 8º
Batalhão da PM, com troca de tiros e preparação para invasão do quartel - inclusive
com a evacuação dos alunos de uma escola estadual próxima ao local em que se
encontravam aquartelados os policiais pertencentes ao movimento - e do desfecho
do acontecimento com a saída dos PMs rebelados do quartel. Na matéria foram
ouvidas: fonte oficial, representada pelo Comandante da Polícia Militar, que falou do
processo de negociação que estava sendo realizado com os integrantes do
movimento, e fonte não-oficial, representada por policial militar não identificado, sem
mostrar o rosto, que relatou como motivo para o movimento a retaliação a 276
policiais indiciados, duas exclusões e prisão dos policiais que faziam parte da
comissão de greve.
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Sobre o acontecimento foi apresentada, ainda no primeiro bloco, uma
nota simples com a cabeça: “Uma reunião do Comando de Greve que está
acontecendo nesse momento avalia o movimento dos policiais em Salvador. O
sindicato dos Policiais Civis confirma a paralisação” e uma matéria com o
governador do Estado, que se encontrava em Brasília, com a cabeça: “De Brasília, o
governador César Borges fala sobre a ameaça de greve da polícia”, construída com
entrevista com o governador sobre os acontecimentos, ressaltando a autorização à
Secretária de Segurança Pública, Kátia Alves, e aos demais chefes dos comandos
das polícias, para manter a ordem a todo o custo, “custe o que custar”.
Na cobertura do telejornal Aratu Notícias, podemos identificar um
enquadramento da notícia em que foram acessadas as vozes oficiais e não-oficiais,
contextualizando o acontecimento com o fornecimento de informações dos dois
lados e ressaltando a atualidade do fato com a exibição de imagens ocorridas na
manhã do dia 09/01/2002. Não houve recorrência a exemplos históricos, embora o
Estado tenha sofrido no ano anterior um movimento de greve dos PMs que
desestabilizou o seu cotidiano e, mais particularmente, da cidade. A linguagem
utilizada pelo apresentador e pelos repórteres foi clara e concisa, sem uso de
metáforas para descrever o acontecimento.
O telejornal BA TV iniciou a cobertura do acontecimento no primeiro bloco
com uma matéria que teve como cabeça: “Um dia de tensão nos quartéis e medo
nas ruas. Todos temem a repetição dos dramáticos acontecimentos da última greve
da Polícia Militar”. A matéria teve como fontes consultadas o Comandante do
policiamento da capital, Josué Bráulio; o Comte. Geral da PM, Jorge Luiz Santos; o
Delegado Chefe da Polícia Civil, Altamiro Rodrigues; a Secretária de Segurança
Pública, Kátia Alves, e o Governador do Estado, César Borges (entrevista concedida
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em Brasília). Foram utilizadas imagens da reunião entre os comandos das polícias e
a Secretária de Segurança Pública, Kátia Alves, no Centro Administrativo da Bahia.
Na matéria foi apresentada apenas a versão oficial do acontecimento, com o
pronunciamento das autoridades competentes.
Ainda no primeiro bloco do programa foi exibida uma segunda matéria,
com a cabeça: “A paralisação da polícia foi assunto entre deputados estaduais na
Assembléia Legislativa. Nas ruas de Salvador, a população ficou apreensiva, mas a
rotina da cidade não mudou”, que apresentou entrevistas com populares e lojistas,
em depoimentos sobre os prejuízos da greve anterior da polícia, e entrevista com os
Deputados Estaduais na Assembléia Legislativa: Lídice da Mata (oposição/PSB) e
Pedro Alcântara (governista/PFL), opinando sobre as medidas tomadas pelas
instâncias competentes para evitar nova greve. As imagens utilizadas foram as de
populares e do comércio no centro da cidade, imagens de arquivo da greve anterior,
mostrando lojas saqueadas e o policiamento do Exército nas ruas e imagens dos
deputados na Assembléia Legislativa. Ainda no primeiro bloco, o programa exibiu
uma nota coberta com imagens de cidades do interior como Ilhéus, Vitória da
Conquista e Itabuna, com a cabeça: “No interior do Estado a PM trabalhou
normalmente”.
Na cobertura realizada pelo BATV 2ª Edição, observamos que houve um
enquadramento da notícia que salientou a voz da autoridade, sendo acessadas
apenas as vozes oficiais e havendo recuperação de exemplo histórico da greve
anterior, dando saliência ao caráter nocivo da greve para o cotidiano dos cidadãos.
Não foi apresentada a reivindicação do movimento grevista e o tom das entrevistas
apresentadas apontava para uma necessidade de proteção do cidadão comum
pelas autoridades competentes, estabelecendo metáforas que construíram no
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acontecimento o bem e o mal, a desordem provocada pelo movimento grevista e a
ordem mantida pelo Estado protetor. Esse aspecto é reforçado pela entrevista do
governador feita em outro Estado. Mesmo distante, a palavra da autoridade máxima
do executivo estadual tem de ser ouvida. No BA TV, a cobertura do acontecimento
foi construída narrativamente com uma estrutura fílmica, em que ao clímax se segue
um desfecho solucionador.
A análise do enquadramento aqui apresentada pode demonstrar como um
mesmo acontecimento, agendado por programas que têm a priori um mesmo
referencial factual para construção da notícia, pode ser construído pelos media
noticiosos salientando determinados aspectos da questão em detrimentos de outros.
Percebemos que no BA TV a voz da autoridade comanda a narrativa, destacando na
notícia elementos que remetem ao quadro de Estado protetor e mantenedor da
ordem e do bem estar do cidadão comum, em contraste com a caracterização do
movimento grevista como elemento de desordem e impropriedade. Em outro
caminho discursivo, o Aratu Notícias construiu a notícia com elementos extraídos da
voz oficial e da não oficial, oferecendo um panorama dos fatos que motivaram o
acontecimento. Em ambos os programas houve o agendamento da questão, ou seja,
foi dada cobertura ao tema, porém cada programa apresentou um enfoque, ou um
enquadramento diferenciado.
Nessa breve análise, não houve a associação do conceito de
enquadramento com os modos de endereçamento, portanto não podemos avaliar se
a discursivização do tema condiz com os modos de endereçamento do programa ou
se se constituiu em um enquadramento isolado da proposta de endereçamento dos
telejornais.
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A associação dos modos de endereçamento com o conceito de
enquadramento das notícias responde uma das questões primeiras deste trabalho,
que é identificar quais as estratégias de captura do receptor utilizadas pelo telejornal
na editoria de política. Na verdade, pretendemos comparar as informações dos
modos de endereçamento do programa com os tipos de enquadramento dados às
notícias da editoria de política, como forma de identificar se existe uma lógica na
construção das notícias que associe os modos de endereçamento e o
enquadramento adotado.
Assim, poderemos avaliar se a construção das notícias dessa editoria
específica obedece a uma opção de estratégia discursiva adotada nas demais
editorias do programa, consoante com a opção por modos de endereçamento
específicos para interpelar um perfil de audiência, ou se as notícias de política são
discursivizadas segundo uma lógica que leve em conta fatores externos à proposta
discursiva apresentada pelos modos de endereçamento.
Supomos que, se o programa é estruturado em torno de modos de
endereçamento específicos, as notícias que integram o programa deveriam ser
construídas considerando a referência macro dos modos de endereçamento do
programa, ou seja, o enquadramento dado à noticia deveria considerar a
competência cultural e cognitiva e as preferências estéticas e temáticas da audiência
prevista.
Para nossa investigação, compreender os modos de endereçamento do
programa se constitui em uma etapa importante de entendimento sobre a
estruturação discursiva do programa. Quando conjugamos a análise das formas de
enquadramento da notícia com os modos de endereçamento, podemos verificar se
as notícias da editoria de política são construídas e os temas enquadrados para
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atender a um universo de expectativa da audiência prevista pelo telejornal ou se são
construídas sem levar em conta os modos de endereçamento do programa,
adotando estratégias próprias de captura do receptor.

3.2.4.1 BA TV: modos de endereçamento do programa

O BATV 2ª Edição apresenta notícias da editoria de cotidiano, serviços,
política, esportes, economia e polícia, divididas em três blocos. O programa tem
duração média de 15 minutos, sem computar os intervalos comerciais.
O programa apresentado na capital, na Região Metropolitana e em
municípios próximos de Salvador possui estrutura diferenciada do programa exibido
nas cidades do interior. Nos municípios e regiões em que existem emissoras da
Rede Bahia, é exibido apenas o primeiro bloco do programa exibido na capital,
sendo que os dois blocos seguintes são produzidos e apresentados direcionados
para a audiência da região a que pertence a emissora.

Nas edições que

analisamos, apenas o primeiro bloco foi exibido nas regiões do Estado cobertas pela
Rede Bahia. No período analisado, o programa apresentou em cada edição uma
média de sete matérias, quatro notas cobertas, duas notas simples e três
indicadores (previsão do tempo no Estado, previsão do tempo em Salvador e índices
econômicos), estes presentes em todas as edições. Veremos abaixo a análise dos
operadores dos modos de endereçamento do programa.
O programa é usualmente apresentado por Kátia Guzzo e eventualmente,
em sua ausência, outro apresentador ou apresentadora da emissora a substitui.
Como mediadora, a apresentadora

adota a postura do que Verón chama de

“apresentador ventríloquo” (VERON, 1983, 13), ou seja, não realiza comentários
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sobre as notícias exibidas, o corpo em uma postura rígida colocado em um espaço
cênico reduzido na maior parte do programa, exceto na abertura e no encerramento,
quando um plano geral situa a apresentadora dentro do cenário (Figura 1 e Figura
2). Postura semelhante é adotada pelos apresentadores que a substituem.
Chamaremos essa postura de “apresentador ventríloquo” de postura tradicional, em
contraposição à postura moderna em que o apresentador comenta, analisa ou emite
algum juízo de valor sobre o que é noticiado.
FIGURA 1- QUADRO DE ABERTURA

FIGURA 2 - QUADRO DE ENCERRAMENTO

FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 04/12/01

FIGURA 3 – QUADRO 1 ENCERRAMENTO

FIGURA 4 – QUADRO 2 ENCERRAMENTO

FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 24/10/02

A apresentadora se coloca em uma posição de enunciação que ressalta o
lugar de que fala, ou seja, ela dirige o olhar fixo para a câmera e se posta como
enunciador-narrador, sem se colocar na condição de enunciador-autor ou de tentar

93

partilhar com a audiência sentimento de pertencimento. O texto verbal reforça esse
posicionamento, como se pode perceber em expressões como: “O Governo Federal
anunciou hoje mudanças no cálculo das metas de racionamento. Para os baianos
não muda muita coisa” (04/12/2001).
No texto transcrito, a apresentadora não aparece inclusa na categoria de
baiana e recorta o seu lugar de narradora nessa diferenciação, separando o
enunciador-narrador da audiência a que se destina o texto. A apresentadora se
mostra fortemente caracterizada como o modelo tradicional de apresentador, se
apresentando como ponto de passagem para o discurso informativo.
FIGURA 5 - ENQUADRAMENTO DA APRESENTADORA

FONTE: Telejornal BA TV – 04/12/01

O programa centra as notícias exibidas em torno da temática “cotidiano de
Salvador”, em que os acontecimentos locais se constituem em ampla maioria e os
acontecimentos do resto do Estado são inseridos em algumas matérias que tratam
de questões consideradas pelo programa relevantes para serem exibidas.

A

organização interna dos temas não possui um padrão fixo, exceto pelas notícias da
editoria de esporte, que permanecem no terceiro bloco. Mesmo assim, no período
em que o time de futebol Esporte Clube Bahia disputava uma vaga nas quartas-definal do Campeonato Brasileiro, o time baiano ocupou o primeiro bloco do programa
com matérias sobre a expectativa para o jogo e a preparação da equipe.
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Existe no programa um padrão na construção de matérias que serão ou
poderão ser exibidas no Jornal Nacional (telejornal da Rede Globo de Televisão,
exibido em todo o país, de segunda a sábado, às 20 horas). Estas têm um
tratamento diferenciado, indicado pela apresentação, que fica sempre a cargo dos
repórteres José Raimundo (Figura 6) ou Giácomo Mancini. A participação do
repórter em matérias do programa é esporádica e só ocorre quando a matéria
entrará na pauta do telejornal nacional. Um exemplo de matéria produzida para o
local e o nacional foi a exibida no dia 04/11/2002, que tratou da solicitação das
baianas à Câmara Municipal de Salvador para inserção do acarajé como patrimônio
cultural da humanidade.
A matéria foi construída com referências sobre a elaboração do acarajé, a
vinculação da iguaria com a cultura africana e a relação com a cultura baiana,
recorrendo a uma disposição didática das informações. Além disso, foram utilizadas
frases de efeito, que remetem a uma formação discursiva de baianidade, a exemplo
de : “O acarajé sem a baiana não é acarajé”. Essas características na elaboração da
matéria, além da participação do repórter José Raimundo, refletem que a audiência
prevista não era apenas a soteropolitana.
FIGURA 6 – MATÉRIA EXIBIDA NO BA TV E JORNAL NACIONAL

FONTE: Telejornal BA TV – 04/11/02
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Os recursos gráficos são empregados no programa nos seguintes casos:
vinhetas de abertura do programa e de início dos blocos após os intervalos
comerciais (Figura 7 e 8), passagem entre notas cobertas da escalada de notícias
(Figura 9), notícias transmitidas de outro local através do telefone (Figura 10),
indicadores financeiros e previsão do tempo (Figuras 15 a 18), na chamada para
matérias sobre temas especiais (Figura 12) e como recurso para exibição de dados
estatísticos ou informações suplementares nas matérias (Figuras 13 e 14).
A vinheta de abertura do programa é constituída de uma composição de
grafismos em que se destaca o nome do telejornal ao final (Figura 7 e 8). As cores
laranja e azul vão estar presentes na construção da vinheta de passagem entre as
notas cobertas da escalada das notícias do dia e nos demais recursos gráficos de
identificação utilizados pelo programa, a exemplo das chamadas para o bloco
seguinte e a identificação de fontes e repórteres.

FIGURA 7 – VINHETA DE ABERTURA 1

FIGURA 8 – VINHETA DE ABERTURA 2

FONTE: Telejornal BA TV – 26/10/02
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FIGURA 9 – VINHETA DE ESCALADA

FIGURA 10 – ENTREVISTA POR TELEFONE

FONTE: Telejornal BA TV – 26/10/02

FIGURA 11 – CHAMADA PARA BLOCO SEGUINTE

FIGURA 12 – LOGOTIPO DAS ELEIÇÕES

FONTE: Telejornal BA TV – 26/10/02

FIGURA 13 – GRÁFICO MATÉRIA
FURTO DE CARROS

FONTE: Telejornal BA TV – 10/05/02

FIGURA 14 – GRÁFICO MATÉRIA VISITA
DA EMBAIXADORA DOS EUA A BAHIA

FONTE: Telejornal BA TV – 25/10/02

Os indicadores financeiros (cotação do cacau e do dólar) e das condições
meteorológicas possuem lugar fixo no final do primeiro bloco. A previsão do tempo
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aparece dividida em dois segmentos: o clima nas principais regiões do Estado e o
clima em Salvador. A indicação da previsão meteorológica no período de três dias
apenas para a cidade de Salvador indica o direcionamento do discurso para uma
audiência soteropolitana, principalmente se considerarmos que o primeiro bloco do
programa é exibido para outras regiões do Estado.
A cotação do cacau, índice econômico local, mais precisamente da região
sul do Estado, aparece ao lado da cotação do dólar, apresentados através de um
gráfico simples, sem animação, no espaço entre o fim do primeiro bloco e o intervalo
comercial. A cotação do cacau como indicativo financeiro se constitui em um reforço
do caráter local do programa e estabelece referência a um lugar de comércio do
produto no Estado, no caso a cidade de Ilhéus, tradicional centro do pólo cacaueiro
nacional.
Enquanto os telejornais nacionais exibem como índices financeiros as
variações nas bolsas de valores, a cotação do dólar e outros indicativos financeiros
que refletem na economia nacional, o programa apresenta indicativos financeiros
relacionados com o mercado financeiro local, embora não figurem nesses índices o
valor da arroba do boi gordo, da saca de feijão e outros indicativos do mercado do
Estado.

FIGURA 15 – INDICATIVO FINANCEIRO

FIGURA 16 – PREVISÃO DO TEMPO 1

FONTE: Telejornal BA TV – 26/10/02
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FIGURA 17 – PREVISÃO DO TEMPO 2

FIGURA 18 – PREVISÃO DO TEMPO 3

FONTE: Telejornal BA TV – 26/10/02

O cenário do BATV 2ª Edição segue o padrão encontrado nos telejornais
locais das emissoras afiliadas da Rede Globo de Televisão (Figura 1). É constituído
de uma bancada em madeira e aço, painel com fotos de pontos turísticos de
Salvador ao fundo e telão, utilizado freqüentemente para as chamadas ao vivo
(Figuras 19 e 20). O ambiente tem iluminação forte e o balcão de aço e os painéis
produzem reflexos que dão uma luminosidade ao cenário.
Nas fotos da cidade, ao fundo, são combinadas imagem aérea da Igreja
do Bomfim, imagem do Elevador Lacerda, imagem noturna da vista do Morro do
Cristo, no bairro da Barra, e imagem do Dique do Tororó com as esculturas de orixás
ao centro. Essa composição de cenário permite identificar, através dos locais
turísticos, o lugar de que fala o programa. Não são utilizadas imagens de outros
pontos da cidade, mas apenas as imagens estereotipadas como cartões postais de
Salvador e o programa se vale delas para compor sua proposta de ser um telejornal
local. Apesar de não constar na análise, é interessante observar que nas edições do
BA TV transmitidas em outros municípios do Estado em que apenas o primeiro bloco
é igual ao exibido em Salvador, o cenário também é composto com lugares da
cidade em que se realiza a transmissão, considerados cartões postais na região.
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FIGURA 19 – CHAMADA AO VIVO 1

FIGURA 20 – CHAMADA AO VIVO 2

FONTE: Telejornal BA TV – 23/10/02

O cenário é explorado pelos movimentos de câmera em plano aberto na
abertura e encerramento dos blocos, sem que a apresentadora se desloque da
bancada, permanecendo sentada. Nas chamadas para o programa, durante a
programação da emissora, a apresentadora aparece em pé ao lado do telão com o
logotipo do telejornal, e apenas nesse momento se tem um posicionamento de corpo
diferenciado da postura tradicional de apresentador.
O telejornal utiliza recursos técnicos como estúdio volante - que permite
as entrevistas ao vivo e a transmissão - e entrevistas telefônicas, realizadas quando
não houve condição de dispor de imagem. Nesses casos de ausência de imagem,
um recurso de representação é utilizado com uma composição de foto do repórter,
quando este passa as informações, ou do entrevistado, sobreposta a um mapa com
a localização de onde provém a fala (Figura 10). Esse recurso, que pretende suprir a
ausência da imagem, referencia tanto a pessoa que fala quanto o lugar geográfico
de onde fala. Esse tipo de referência, quando na ocorrência de imagens, é realizada
através da utilização de caracteres indicando quem fala e de onde fala, no caso dos
repórteres. No caso das fontes, os caracteres indicam quem fala (nome) e qual o seu
lugar de enunciação (profissão ou sua relação com o tema tratado).
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O programa utiliza com freqüência as chamadas ao vivo, em uma média
de três vezes por semana. Esse recurso confere atualidade ao programa, ao tempo
em que ressalta a capacidade de “estar lá”. Alfredo Pereira Junior trata da
importância da atualidade para o telejornal:
[....] o jornalismo, em particular, o gênero telejornal, é, na essência o
discurso da atualidade. Não da atualidade cronológica, já que entre o
momento do acontecimento do fato e a notícia temos o interregno
mediado pelo telejornal, mas da atualidade do noticiário televisivo.
Mesmo um evento transmitido ao vivo, em tempo real, se submete ao
tempo e à formatação do telejornal: há um recorte sobre a realidade
(pelo plano da tomada, pela forma de enquadramento, etc.).
(PERREIRA JR., 2002, p.139)

Em algumas matérias especiais como as festas populares, cobertura de
pontos turísticos da cidade ou matérias que tratem de aspectos infraestruturais da
cidade são utilizadas imagens aéreas. A utilização de imagens aéreas demonstra o
aparato de recursos tecnológicos de que dispõe o programa. Um exemplo da
utilização desse recurso foi a matéria exibida em 23/10/2002 sobre a visita da
Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil para discutir a ALCA e os programas de
combate à pobreza no mundo. A matéria foi construída com recursos gráficos,
imagens de palestra da embaixadora, do seu encontro com lideranças do PFL na
Bahia e imagens da periferia de Salvador, inclusive aéreas (Figura 21).

FIGURA 21 – IMAGEM AÉREA DA PERIFERIA DE SALVADOR

FONTE: Telejornal BA TV – 25/10/02
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Para apresentar a situação do trânsito na cidade, é utilizada uma câmera
fixada no alto de um edifício que fornece imagens da área de interseção entre as
avenidas Bonocô, Tancredo Neves (onde se localiza o Shopping Iguatemi) e
Paralela, áreas de grande circulação de veículos no horário de exibição do
programa. Apesar de a apresentadora anunciar que mostrará como está o trânsito
em Salvador, apenas essa região (Iguatemi-Paralela) é contemplada. Outras regiões
da cidade, em que o trânsito também é denso, não são mencionadas.
FIGURA 22 – IMAGEM AÉREA DO TRÂNSITO EM SALVADOR - IGUATEMI

FONTE: Telejornal BA TV – 05/11/02

Em razão da estrutura do programa, em que apenas o primeiro bloco é
exibido para todo o Estado, as notícias se concentram geograficamente na Região
Metropolitana de Salvador. Observamos que, no período analisado, existiu uma
hierarquia das notícias, indicada pela sua localização dentro da estrutura do
programa. As matérias que o programa quer que sejam exibidas para todo o Estado
vêm logo no primeiro bloco, independentemente da editoria a que pertencem. Um
exemplo disso foram as matérias sobre a participação do Esporte Clube Bahia no
Campeonato Brasileiro de Futebol, que foram exibidas no primeiro bloco do
programa. Apesar das notícias sobre a editoria de esportes possuírem lugar fixo no
terceiro bloco do telejornal, nesse período o tema ocupou o primeiro bloco, sem
prejuízo de ser abordado no terceiro, já com outro enfoque.
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A linguagem utilizada no BA TV é clara, sem utilização de jargões ou
gírias. O discurso do programa é orientado para uma audiência baiana, apesar de
grande parte do telejornal (dois blocos) ser exibida apenas para Salvador e Região
Metropolitana. No programa, o discurso é estruturado para uma audiência baiana,
porém as matérias se centram nos acontecimentos da capital. Podemos observar
que existe um modo de endereçamento para uma audiência soteropolitana sem,
entretanto, abrir mão de uma formação discursiva de baianidade expressa em
matérias que versam sobre o mercado turístico regional, festas populares e
religiosas e eventos esportivos regionais. Nesses acontecimentos, o programa se
refere à audiência através da expressão o baiano (Os baianos reverenciam o Senhor
do Bomfim...).
A relação imagem/texto é uma relação de justificativa, no caso de
matérias em que o repórter narra o texto em off. Em matérias que tratam de temas
que afetam a população, são utilizadas imagens de populares como fundo para a
narrativa.
Podemos citar como exemplo da utilização da relação de justificativa entre
imagem e texto as primeiras seqüências da matéria exibida no dia 04/12/2001 sobre
a crise na empresa de transportes aéreos Transbrasil. A matéria feita para tratar dos
prejuízos causados pelo fechamento da empresa teve uma seqüência inicial de
imagens que não seriam necessárias para a compreensão do texto, mas foram
utilizadas para “preencher” com imagens o que estava sendo narrado pela repórter.
A seqüência representada pela Figura 23 foi exibida enquanto a repórter
narrava em off: “O balcão de atendimento da companhia aérea no Aeroporto
Internacional não tinha móveis nem computadores. Foi tudo recolhido. Apenas um
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aviso que as operações foram suspensas e o que fazer para não perder a
viagem”.(04/12/2001)
Podemos perceber que as imagens utilizadas na seqüência servem
apenas para justificar o que estava sendo dito e também para reiterar o texto
narrado. Esse tipo de relação imagem/texto nos parece uma maneira de, através das
imagens que tornam visível o verbal, dar veracidade e atualidade à noticia. O que é
dito pelo repórter pode ser comprovado pela imagem e a imagem justifica o texto.

FIGURA 23 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS INICIAIS DA MATÉRIA “CRISE DA
TRANSBRASIL”

FONTE: Telejornal BA TV – 04/12/01

As imagens utilizadas quando a matéria aborda o turismo, serviços ou
cotidiano da cidade são sempre imagens de pontos turísticos conhecidos como o
Pelourinho, Barra, Mercado Modelo, Elevador Lacerda. Quando o tema reporta para
algum aspecto da economia são utilizadas imagens da Avenida Sete e Comércio,
concentração de lojas e centro financeiro tradicional da cidade, respectivamente.
A periferia da cidade aparece em matérias da editoria de polícia e em
casos de alterações provocadas por chuvas ou desabamentos, enquanto que as
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matérias que utilizam depoimento de populares são feitas na área externa do
Shopping Iguatemi ou na Avenida Sete, locais em que existe um fluxo maior de
pessoas.
Em temas polêmicos como o aumento da gasolina, ações administrativas
do governo ou em temas que mobilizam a população como festas (religiosas ou
profanas) ou eleições, a voz de populares, o vox populi, é utilizada como enquete ou
depoimentos. Nesses casos, especialistas ou autoridades funcionam como fontes
oficiais que vão esclarecer dúvidas dos populares consultados ou dar depoimento
sobre o acontecimento.
O programa identifica as fontes de forma padronizada, fornecendo nome
e profissão do entrevistado. Quando o entrevistado não está manifestando sua
opinião pessoal e sim representando uma empresa ou instituição, a identificação da
fonte é dada com seu nome e nome da instituição da qual é porta voz ou representa.
Da mesma forma, quando a fonte tem relação com o tema tratado, a natureza da
relação vem expressa nos caracteres (“irmã da vítima”, “consumidor”, “acusado”,
etc.). A partir da observação desse critério pelo programa, chamamos de “fonte
depoente” os entrevistados que falam por si, “fonte porta-voz” os que falam por
alguma instituição (Figuras 25), “fonte relacionada como tema” (Figuras 26 e 27).
Tanto nas matérias que recorrem a depoimento de populares como nas que buscam
na opinião de especialistas informações e comentários sobre determinado tema, a
identificação ocorre no padrão nome-profissão, nome-instituição ou nome-relação
com o tema.
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FIGURA 24 – IDENTIFICAÇÃO DE
FONTE DEPOENTE

FIGURA 25 – IDENTIFICAÇÃO DE
FONTE PORTA-VOZ

FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 05/05/02

FIGURA 26 – IDENTIFICAÇÃO DE
FONTE RELAÇÃO COM O TEMA

FIGURA 27 – IDENTIFICAÇÃO DE
FONTE RELAÇÃO COM O TEMA

FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 24/10/02

A presença de vozes da autoridade é freqüente no programa em temas
que envolvem a administração municipal ou estadual. Quando a matéria conta com a
presença de mais de um especialista, representante de partido político ou entidade
ou autoridade municipal, estadual ou federal, existe uma disposição hierárquica das
fontes, sendo ouvida a fonte não oficial seguida da fonte oficial, esta sempre
fechando a matéria.
O modo de endereçamento do programa indica o direcionamento para
uma audiência composta de soteropolitanos e turistas, que têm interesse por
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informações do cotidiano da cidade, mas também que se interessam pelos eventos,
festas populares, situação dos pontos turísticos, serviços, esportes e muito pouco
por política ou polícia. O programa não solicita da audiência um conhecimento prévio
sobre fatos ou acontecimentos políticos e as matérias elaboradas sobre essas
temáticas invariavelmente trazem a voz da autoridade através de representantes dos
poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário. As fontes oficiais são consultadas
quando o assunto tratado remete à atuação dos poderes públicos e têm destaque
nas matérias. O programa se estrutura esteticamente padronizado e representa
geograficamente apenas algumas regiões da cidade (Orla, Centro Histórico,
Iguatemi), aspecto ressaltado pelas imagens que compõem as matérias.

3.2.4.2

BA TV: o enquadramento das notícias de política

As notícias da editoria de política do BA TV, selecionadas segundo o
critério mencionado anteriormente – notícias que tratam de aspectos da governança
local, regional e nacional, representação parlamentar, eleições e mobilizações
políticas – foram analisadas tomando por base operadores do conceito de
enquadramento de notícias. Os operadores que adotamos foram: palavras-chave,
metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa jornalística, os
exemplos históricos, as citações curtas e as descrições. Como parte dos
operadores, consideramos ainda como são estabelecidas relações de causa e
conseqüência e relação entre os agentes dentro da notícia.
Nas nove semanas analisadas – meses de dezembro de 2001 e janeiro,
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2002 -, obtivemos um
total de 75 matérias. Da análise desse corpus, observamos que o enquadramento
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das notícias que selecionamos e classificamos como sendo da editoria de política
ocorre de forma específica, influenciada por variáveis como: grau de participação do
governo estadual ou municipal na questão abordada na notícia, através da relação
causa/efeito; inserção ou não da questão em uma agenda nacional; conjuntura
política nacional.
Obedecendo

aos

critérios

de

seleção

das

notícias

de

política,

apresentaremos a análise de uma notícia de cada segmento: governança (local,
regional e nacional); representação parlamentar; eleições e mobilizações políticas.
Assim, pretendemos exemplificar os casos de enquadramento encontrados no
corpus de análise, a fim de balizar as conclusões obtidas.
Para exemplificar as notícias encontradas que tratam da governança
(local, regional ou nacional), selecionamos nota coberta exibida no dia 04/11/2002,
tratando do lançamento de programa de incentivo à arte e à recuperação do
patrimônio histórico pelo governo do Estado.
Nota coberta: Governo lança programa no Dia da Cultura
Apresentadora / cabeça: “Hoje, no Dia da Cultura, foi lançado um programa de
incentivo à arte e à recuperação do patrimônio histórico do Estado”.
Apresentadora / off: “Na Biblioteca Pública dos Barris, três exposições marcaram o
Dia da Cultura. A mostra foi visitada hoje pelo governador Otto Alencar,
acompanhado pelo prefeito Antonio Imbassahy e pelo secretário de Cultura Paulo
Gaudenzi (imagens 1 a 7). O governador aproveitou o Dia da Cultura para lançar o
Prêmio Pierre Verger de fotografia e assinar um decreto de tombamento do Forte
São Diogo e do Parque São Bartolomeu em Salvador. Duas igrejas coloniais nas
Ilhas dos Frades também serão tombadas (imagens 8 a 15)”.
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FIGURA 28 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA “DIA DA CULTURA”
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FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 04/11/02

Analisamos a nota coberta através dos operadores de enquadramento
que já citamos - palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens
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enfatizadas na narrativa jornalística, os exemplos históricos, as citações curtas, as
descrições, relações de causa e conseqüência e relação entre os agentes dentro da
notícia.
O tema da nota é a cultura e, dentro desse tema, foi salientada a atuação
do Estado no incentivo à arte e preservação do patrimônio histórico. As imagens
destacam elementos ligados à música, literatura e sítios históricos associados à
atuação dos poderes públicos para preservação. A ação dos agentes é expressa
pela seqüência de imagens de ação: visita à exposição e assinatura de Projeto. O
enquadramento destaca os agentes públicos como promotores e tutores da cultura e
do patrimônio histórico, associando o dia comemorativo da Cultura à atuação do
governo.
Nas notícias de política do programa que tratam de algum aspecto
relacionado à governança o enquadramento obedece ao exposto pela nota coberta
analisada: os representantes do governo estadual preocupados com a preservação
do patrimônio cultural, o bem estar da população e o desenvolvimento econômico da
cidade e da região. Posteriormente, quando analisarmos os dados obtidos
associando-os à conjuntura político-econômica regional, obteremos algumas
explicações para a opção por esse tipo de enquadramento.
Para exemplificar a ocorrência de matéria sobre a atuação parlamentar
tomamos a matéria sobre o a votação de Projeto de Lei que dispõe sobre o fim da
profissão de taxista autônomo.
Matéria: Projeto de Lei prevê fim da profissão de taxista autônomo
Apresentadora / cabeça: “Um projeto de lei está tirando o sono dos motoristas de
táxi. O texto, que já foi aprovado pelos deputados federais, prevê o fim da profissão
de taxista autônomo”.
Repórter /off: “Os taxistas não se conformam”.(quadro 1)
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Taxista 1: “É um assalto aos taxistas”. (quadro 2)
Taxista 2: “Será que eles exterminando uma classe autônoma é que vai resolver os
problemas do país?” (quadro 3)
Repórter: “O projeto de lei diz que a autorização para ter um táxi é intransferível.
Quem tem a concessão não pode vender ou passar para ninguém da família”.
(quadro 4 a 7)
Taxista 3: “Um filho, uma pessoa, se tivermos qualquer problema de saúde, botar
uma pessoa para trabalhar, para adiantar nossa vida. Agora entra com um projeto
para tirar um direito que nós tínhamos.” (quadros 8 e 9)
Repórter: Outro ponto do projeto prevê o fim do motorista auxiliar, aquele que
trabalha em taxi alugado. É o caso de Ailton.” (quadros 10 a 12)
Taxista 4 (Ailton): “É de onde eu tiro o sustento de minha família e vai ficar muito
mais difícil para viver.” (quadro 13)
Repórter: “O projeto do deputado federal Adolfo Marinho já passou pela Câmara.
Agora depende do ‘sim’ dos senadores para virar Lei”. (quadros 14 e 15)
Repórter/ off: “O presidente da Associação de Taxista da Bahia não acredita que o
projeto seja aprovado no Senado. Ele conta que 81 senadores já disseram que são
contra o projeto”. (quadros 16 a 18)
Presidente da Ass. de Tax. da Bahia: A nossa preocupação é que isso não passe
no Senado como passou na Câmara, na calada da noite”. (quadros19)
Repórter/off: “Para o senador Antonio Carlos Junior, se depender da bancada
baiana o projeto não vira lei”. (quadros 20 a 22)
ACM Jr.: “Nós vamos convocar os senadores, principalmente os que fazem parte da
Comissão, no sentido da violência que irá se fazer com o taxista autônomo. Por isso
acreditamos que iremos derrubar “. (quadros 23 e 24)
FIGURA 29 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA “PROJETO DE LEI”
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FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 08/05/02

A matéria aborda três aspectos da questão do Projeto de Lei que dispõe
sobre a natureza da profissão de taxista: o reflexo na vida profissional dos taxistas; o
posicionamento do órgão de classe quanto à medida e a opinião de um parlamentar
sobre o assunto. São apresentados: a) a questão: o projeto de lei; b) as
conseqüências: prejuízos na vida profissional dos taxistas; c) a posição de
parlamentar: a disposição para solucionar a questão.
A matéria foi construída com a seguinte linha narrativa: a repórter
apresenta a questão, polemiza com o depoimento de profissionais -recorrendo à
humanização do relato quando toma como exemplo a situação de um taxista -, ouve
a opinião do representante de classe, apresenta a causa ou causador (o Dep. Fed.
Adolfo Marinho) e, por fim, tranqüiliza com a promessa de solução do impasse pelo
parlamentar do PFL (Partido da Frente Liberal), Antonio Carlos Magalhães Junior.
Através dessa construção narrativa o problema é apresentado, contextualizado com
a apresentação dos atores e, por fim, solucionado por um agente político.
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O enquadramento do tema “Projeto de Lei” salientou a relação de causa e
conseqüência do projeto e enfatizou a atuação dos parlamentares baianos,
representados na matéria pelo senador Antonio Carlos Magalhães Junior, na
solução da questão. Esse enfoque de atuação em prol dos interesses dos baianos
está presente nas outras matérias apresentadas pelo programa que tratam da
atuação parlamentar, colocando os parlamentares do PFL como agentes
solucionadores das questões. Esse posicionamento pode ser percebido no discurso
do parlamentar entrevistado que se coloca como representante de todos os
senadores baianos, não considerando que a opinião dele pode não refletir a da
maioria:
Repórter/off: “Para o senador Antonio Carlos Junior, se depender da bancada
baiana o projeto não vira lei”.
ACM Jr.: “Nós vamos convocar os senadores, principalmente os que fazem parte da
Comissão, no sentido da violência que irá se fazer com o taxista autônomo. Por isso
acreditamos que iremos derrubar”.

O enquadramento remete para agentes políticos preocupados com os
problemas que afligem os cidadãos baianos e dispostos a solucionar as questões,
assumindo o papel de agentes determinantes.
No corpus de análise encontram-se notícias exibidas no período préeleitoral, eleitoral e pós-eleitoral, coletadas para o fim de contemplar esse período
em que o tema política assume um caráter institucionalizado e o tema se faz
obrigatório nos programas jornalísticos. Para exemplificar o enquadramento
encontrado nas notícias sobre as eleições, selecionamos a matéria sobre a visita do
ministro Nelson Jobim à Bahia, exibida em 02/10/2002.
Matéria: Visita do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Nelson Jobim, à
Bahia.
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Apresentadora / cabeça: “O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro
Nelson Jobim, veio a Salvador para orientar os juízes sobre as eleições do dia 06 de
outubro. O ministro chamou a atenção para as fraudes e a boca de urna”.
Repórter / off: “O primeiro compromisso do presidente do Superior Tribunal
Eleitoral, ministro Nelson Jobim, foi com autoridades eleitorais e empresários
baianos (quadros 1 a 6). O ministro destacou a importância da Bahia nas eleições de
domingo (quadros 7 a 8). No Estado 8.586.300 pessoas vão às urnas (quadro 9). Á
tarde, o ministro se reuniu com os juízes eleitorais (quadros 10 a 11). Nelson Jobim
alertou os juízes para a responsabilidade para que tudo corra bem nos locais de
votação (quadros 13 a 14)”.
Nelson Jobim: “O sistema eleitoral é um sistema que autoriza, no caso da boca de
urna, autuar o candidato por captação de sufrágio, com cassação de registro e
diploma. Independentemente do resultado das eleições (quadro 15)”.
Repórter/ off: “O ministro falou também da preocupação do TSE no combate às
fraudes (quadros 16 a 18)”.
Repórter: “Este ano, as urnas eletrônicas vão ser testadas e fiscalizadas também
através de votação paralela. Na Bahia, onze partidos receberam 500 cédulas para
eleger os candidatos através do processo antigo de votação. No domingo, estes
votos, que não vão ser computados no resultado final das eleições, serão digitados
em duas urnas sorteadas aqui no T.R.E. Através dessa espécie de auditoria o
Tribunal quer mostrar a transparência no voto eletrônico”. (quadros 19 a 24)
Repórter/ off: “Em todo o Estado vão ser usadas 28.186 urnas. Em Salvador, 3.298.
A maioria está pronta para ser distribuída aos locais de votação, pelos correios, no
sábado”. (quadros 25 a 28)
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Presidente do TRE: “Quero avisar a todos os eleitores que não tenham restrições
quanto à eleição. Não tenham receio que nessa urna não vai haver fraude, porque
elas dificultam os fraudadores a praticarem fraude”. (quadros 29 a 30)
FIGURA 30 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA “VISITA DE NELSON JOBIM”
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FONTE: Telejornal BA TV 2a Edição 08/05/02

O tema da matéria foi a eleição de 2002, enfocando a preocupação das
autoridades competentes pelo aspecto legal do sufrágio, a manutenção da
legalidade, da segurança e da agilidade do processo. A narrativa foi feita em três
momentos: a visita do ministro Nelson Jobim; as garantias da segurança do
processo eleitoral e a validação da autoridade responsável – o presidente do TRE.
3.2.4.3

BA TV: considerações sobre os modos de endereçamento e o
enquadramento

Na análise realizada sobre os modos de endereçamento do programa,
identificamos que o telejornal BA TV estabelece como aposta de quem é seu
receptor o cidadão soteropolitano, que tem interesse por informações do cotidiano
de uma cidade construída pelo programa: cidade turística, com festejos populares
religiosos sincréticos e profanos, com economia centralizada nos serviços e no
turismo, e que se vê refletida no espaço da orla da cidade - tendo por cenário
preferencial as praias, centros turísticos, comércio de serviços, etc. -, sendo que a
periferia aparece apenas quando relacionada a questões trágicas, como desastres
ou fatos policiais. O programa estrutura o seu discurso em torno de uma
representação

sobre

o

que

seria

culturalmente

ser

“baiano”,

ressaltando
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características culturais que fazem parte de uma formação discursiva de
“baianidade” 24
No relacionamento com as fontes de informação, o telejornal valoriza as
vozes oficiais, sem, entretanto, abrir mão da utilização do depoimento de populares
quando desejam enfatizar a relação do tema tratado com o cotidiano dos cidadãos
ou quando adotam uma posição de enunciação pedagógica. Nesses casos, o
depoimento de populares servem como mini-enquetes ou como ilustrativo das
dúvidas e questionamentos sobre o tema. As vozes oficiais são representadas por
agentes políticos, quando a questão se relaciona com aspectos políticos e
administrativos da cidade ou do Estado, e por especialistas, quando a questão
solicita um parecer técnico para validação do que é dito. Acreditamos que em ambos
os casos o objetivo é tanto dar credibilidade ao que é noticiado, transferindo tal
credibilidade para a forma com que o programa lida com questões de importância
para o cotidiano da cidade e da audiência, quanto conferir relevância à questão.
Na análise do enquadramento das notícias de política observamos a
existência de um elitismo institucional, ou seja, quando a questão abordada pela
notícia tinha uma relação direta com a atuação dos agentes políticos em escala
municipal ou estadual, predominava a voz da autoridade. As notícias apresentaram
a definição da questão com o estabelecimento de causa, atores, e solução com os
poderes públicos municipal e estadual como agentes solucionadores.
Quando realizamos uma aproximação com os dados obtidos da análise
dos modos de endereçamento com a opção de enquadramento feita pelo programa,
24

Stuart Hall apresenta no livro “Representation: cultural representations and signifying practices”
(HALL, 1997, p.44) uma discussão de como “um discurso particular se conecta com o poder, regula
conduta, transforma ou constrói identidades e subjetividades, e define o modo como certas coisas são
representadas, pensadas, praticadas e estudadas”. Hall utiliza o conceito de formação discursiva de
Michel Foucault para explicar como a reiteração de um determinado discurso constrói uma formação
discursiva sobre determinado tema. Sobre a discursivização da baianidade nos telejornais locais de
Salvador ver SANTOS, 2003.
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podemos observar que o enquadramento dado às notícias de política está em
concordância com a opção dos modos de endereçamento do programa. Os modos
de endereçamento, que procuram estabelecer a identificação com o perfil de
audiência já descrito anteriormente, remetem a um enquadramento das notícias de
política que ressalte a perspectiva de poderes públicos municipal e estadual
preocupados com o bem estar do cidadão e com o estabelecimento da ordem
pública, em uma visão política que valoriza a ação firme dos agentes políticos
ligados ao partido de situação, no caso o Partido da Frente Liberal (PFL). Esse tipo
de enquadramento, valorizando o Estado protetor e mantenedor da ordem, condiz
com a perspectiva de cidade esteticamente ordenada que é adotada pelo BA TV25.

3.2.4.3

ARATU NOTÍCIAS: modos de endereçamento do programa

O Aratu Notícias, no período analisado, apresentou em sua estrutura
notícias da editoria de cotidiano, serviços, política, esportes, economia e polícia,
divididas em três blocos. O programa tem duração média de 15 minutos, sem
computar os intervalos comerciais. Nas edições analisadas observamos que as
notícias da editoria de polícia têm espaço garantido, enquanto que as notícias da
editoria de política, corpus dessa pesquisa, têm presença esporádica. No período
eleitoral, a temática política aparece nas edições diárias no formato matéria em até
dois blocos, porém essa incidência foi observada apenas no período eleitoral. A
seguir apresentaremos a análise dos modos de endereçamento do telejornal.
O cenário do Aratu Notícias é composto do logotipo do programa com as
letras A e N em azul e vermelho ao fundo da bancada em que se encontra o

25

Sobre a dimensão de poder representada nos telejornais locais ver GOMES e SPANNEMBERG,
2003.
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mediador/apresentador (Figura 31). Os recursos sonoros se reduzem à vinheta de
abertura e ao início do resumo das notícias do dia. No estúdio, os enquadramentos
de câmera são limitados ao plano americano – enquadrando a apresentadora da
cintura para cima (Figuras 31 e 33).
FIGURA 31 – QUADRO DE ABERTURA

FIGURA 32 – QUADRO DE ENCERRAMENTO

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 01/07/02

A

apresentadora

adota

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 02/10/02

uma

postura

clássica

reforçada

pelo

enquadramento de câmera em plano americano, sem utilizar gestual ou comentário
na apresentação do programa. Observamos que, apesar dessa postura clássica,
expressões fisionômicas costumam demonstrar o enquadramento dado à notícia,
com sorrisos discretos ou face com expressão fechada. Apesar de observarmos na
apresentadora a postura enunciativa denominada por Veron como ventríloqua, a
mesma não serve apenas como ponto de passagem para as notícias, pois
expressões fisionômicas demonstram satisfação ou insatisfação com o conteúdo que
está sendo apresentado e, de certa forma, prepara a audiência para o que será visto
e ouvido na notícia. O olhar permanece fixo na câmera em um eixo olho no olho
(VERON, 1983, p.13), porém não existe impessoalidade na narrativa e a notícia
apresentada é qualificada através das expressões fisionômicas da apresentadora.
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FIGURA 33 – ENQUADRAMENTO DA APRESENTADORA

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 02/07/02

Os recursos técnicos utilizados ficam restritos a chamadas ao vivo ou
utilização de entrevistas por telefone. Em eventos considerados significativos para o
cotidiano da cidade ou para o grupo que mantém a emissora, o programa recorre às
chamadas ao vivo, a exemplo da greve da Polícia Militar, as eleições de 2002, ou o
desfile Iguatemi Collection, realizado na Praça da Sé, com a presença de modelos
nacionais e internacionais. Porém, não é comum a utilização da chamada ao vivo
pelo programa.
FIGURA 34 – MATÉRIA AO VIVO

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 11/05/02

FIGURA 35 – MATÉRIA AO VIVO

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 01/10/02

Tratando da organização interna das temáticas no telejornal, as matérias
da editoria de polícia iniciam o telejornal, se localizando no primeiro bloco. Porém, no
período eleitoral, as notícias de política tomaram o lugar das notícias de polícia e
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abriram as edições do programa, além de serem apresentadas em mais um bloco de
notícias.
A utilização de recursos gráficos no programa é bastante reduzida.
Observamos que a adoção dos caracteres de identificação é feita de maneira
simples, sem obedecer a um padrão que identifique o programa, se encontrando
apenas identificada a emissora (TV Aratu) no canto direito da tela (Figura 33). O
telejornal não exibe indicativos financeiros, previsão do tempo nem situação do
trânsito na cidade.
No período eleitoral, o programa sinalizava as matérias relativas a essa
temática com duas logomarcas denominadas Eleições 2002 (Figuras 40 e 41), em
que foram apresentadas notícias sobre os preparativos para as eleições e
campanhas de candidatos e A Hora do Voto (Figura 42), apresentando notícias
sobre dúvidas de eleitores para o processo de votação e o número de eleitores
indecisos. Recursos gráficos são empregados também na vinheta de abertura
(Figuras 36 e 37) ,e na chamada para o bloco seguinte (Figura 39). O programa
exibe o que chama de resumo das principais notícias do dia, composto por notas
cobertas, intercaladas pelo recurso gráfico adotado na abertura do programa (Figura
38).
FIGURA 36 – VINHETA DE ABERTURA

FIGURA 37 – VINHETA DE ABERTURA

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 02/07/02
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FIGURA 38 – VINHETA DE ESCALADA

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 02/10/02

FIGURA 40 – LOGOTIPO DAS ELEIÇÕES 1

FIGURA 39 – CHAMADA PARA BLOCO
SEGUINTE

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 11/06/02

FIGURA 41 – LOGOTIPO DAS ELEIÇÕES 2

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 02/10/02

FIGURA 42 – LOGOTIPO A HORA DO
VOTO

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 02/10/02

A distribuição geográfica das notícias se estrutura em torno do cotidiano
de Salvador, sendo que os temas nacionais relevantes são trazidos ao programa em

124

uma relação direta das implicações destes para o contexto local, o que pudemos
observar em matérias que versaram sobre aumento de combustíveis, alterações em
legislação nacional ou decisões da política econômica nacional. Notícias com
acontecimentos de outros municípios apareceram de forma incipiente nas edições
analisadas, obtendo cobertura do programa apenas acontecimentos que alteram
significativamente a rotina do município noticiado, como transtornos causados pelas
chuvas no interior do estado, ocorrências policiais e preparação para o período
eleitoral.
O telejornal apresenta equilíbrio no que tange à adoção dos formatos das
notícias. Uma edição do programa é composta por uma média de seis matérias, três
notas simples e duas notas cobertas, sendo esta estrutura variável de acordo com
os temas abordados. O programa constrói matérias de forma completa, recorrendo a
imagens, entrevistas com fontes de especialistas no tema abordado e, quando
necessário, indicativos gráficos.
A construção das matérias dos programas se dá com a relação justificativa
entre imagem e texto, ou seja, as imagens são enquadramentos de cenas que
justificam o texto apresentado pelo repórter, em um reforço imagético do texto
verbal. As seqüências imagéticas apresentadas pelo programa confirmam o que está
sendo dito no texto da matéria. Na matéria exibida no dia 11/06/2002 sobre o Dia
dos Namorados, foram utilizadas seqüências em que a relação de justificativa entre
imagem e texto é encontrada.
A seqüência representada pela Figura 43 teve a repórter em off narrando:
Difícil mesmo é conciliar desejos e finanças. Principalmente jóias, cds, lingeries,
roupas e maquiagens movimentam as vendas.
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FIGURA 43 – SEQUÊNCIA MATÉRIA DIA DOS NAMORADOS

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 11/06/02

A linguagem utilizada, tanto pela apresentadora como pelos repórteres, é
uma linguagem clara, concisa, sem a utilização de jargões profissionais. O discurso
do programa é orientado em grande medida para uma audiência soteropolitana,
sendo muito esparsas as matérias em que o interior do estado figure. Chamamos o
discurso de orientado, tomando por base a afirmação de Dominique Maingueneau
(2001, p.52) de que o discurso se constrói, com efeito, em função de uma finalidade,
devendo supostamente, dirigir-se para algum lugar. No programa, o discurso é
estruturado para uma audiência soteropolitana, com matérias que abrangem os
aspectos políticos locais, de economia cotidiana, os acontecimentos de destaque
nas áreas de turismo, polícia e esportes, recorrendo a fontes oficiais e não oficiais.
As festas populares merecem destaque e algumas, como a festa de Santa
Bárbara, de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a Festa de Iemanjá e o
Carnaval chegam a ocupar um bloco inteiro do telejornal, com externas e entrevistas
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com fontes oficiais e não oficiais, dando ênfase à fala de popular como reforço de
uma formação discursiva que enaltece a cultura local.
Em grandes acontecimentos políticos, como no caso das eleições, o
programa se dedica à construção de matérias que esclareçam dúvidas da audiência,
adotando uma postura didática. A voz de especialistas sobre o assunto abordado é
acessada para esclarecer questões e dirimir dúvidas colocadas pela voz de
populares, o vox populi. Esse tipo de construção reforça o aspecto pedagógico no
tratamento da questão e investe de credibilidade o enfoque dado à noticia através da
utilização da voz de especialista, que pode ser um profissional do campo científico,
político, religioso etc. As fontes são identificadas pelo nome e pela profissão ou pela
colocação que ocupa no campo que representa, porém os caracteres utilizados não
possuem tratamento gráfico.

FIGURA 44 – IDENTIFICAÇÃO DE FONTE

FIGURA 45 – IDENTIFICAÇÃO DE FONTE

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 11/05/02

FONTE: Telejornal Aratu Notícias 01/07/02

O programa parece ser construído para uma audiência que se
interessa pelos acontecimentos da cidade e valoriza opiniões diversificadas sobre
um determinado tema. Além disso, o programa se vale de opinião de populares na
construção da matéria como forma de construir um processo de identificação com a
audiência, de acordo com a temática abordada. Temos como exemplo a construção
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das matérias sobre as eleições de 2002 em que as questões feitas aos especialistas
eram antes colocadas como questões dos transeuntes entrevistados, demonstrando
a intenção de satisfazer dúvidas da população em uma postura didática.
Os recursos técnicos não são ressaltados na exibição das notícias, não
sendo exibidas imagens aéreas, entrevistas por telefone ou imagens ao vivo de
outras cidades do estado. Nas transmissões ao vivo feitas em Salvador, o programa
não adota indicativo da natureza da transmissão, com a inscrição ao vivo no canto
da tela.
Os modos de endereçamento do programa são direcionados para uma
audiência que se interessa por aspectos variados do cotidiano, dando preferência
aos acontecimentos de polícia e aos festejos populares e religiosos. A cidade
mostrada pelo programa não está geograficamente delimitada pelas temáticas, ou
seja, as matérias são realizadas sem um padrão geográfico e tanto a periferia
quanto os centros turísticos, históricos e comerciais são contemplados pelas
notícias.

3.2.4.4

ARATU NOTÍCIAS: enquadramento das notícias de política

Seguindo o critério de seleção das notícias de política, obtivemos no Aratu
Notícias um total de 61 (sessenta e uma) notícias nas sete semanas analisadas –
meses de dezembro de 2001, janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro
e novembro de 2002. O corpus - notícias que tratam de aspectos da governança
local, regional e nacional, representação parlamentar, eleições e mobilizações
políticas – foi analisado a partir dos operadores do conceito de enquadramento:
palavras-chave, metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa
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jornalística, os exemplos históricos, as citações curtas e as descrições.
Consideramos o estabelecimento de relações de causa e conseqüência e a relação
entre os agentes dentro da notícia.
A partir da análise do corpus obtido, observamos que as notícias
selecionadas obedecem a um enquadramento padrão de acordo com a questão que
abordada. O corpus foi dividido em três segmentos: governança (local, regional e
nacional); representação parlamentar; e eleições e mobilizações políticas.
Exemplificaremos com uma notícia de cada segmento o enquadramento encontrado.
Para exemplificar as notícias encontradas que trataram de aspectos da
governança, selecionamos a matéria exibida no dia 01/07/2002, tratando das
comemorações da Independência da Bahia.
Matéria: Fogo simbólico chega no bairro de Pirajá para comemorações do Dois de
Julho.
Apresentadora / cabeça: Amanhã vai ser comemorada a Independência da Bahia.
Um dos principais símbolos da data chegou hoje a Salvador.
Repórter / off: O fogo simbólico – que saiu ontem da cidade de Cachoeira, no
Recôncavo baiano, de onde partiu o grande movimento de liberdade de nosso povo
– chegou às quatro da tarde em Pirajá (quadros 1 a 6). Esse símbolo - que
representa a Independência da Bahia que consolidou a Independência do Brasil – é
trazido há quatro anos pelo mesmo atleta (quadros 7 a 9).
Atleta: Eu me sinto super bem, me sinto feliz em fazer isso. É uma coisa que eu
gosto, que eu faço com amor (quadros 10 a 12).
Repórter / off: Desde 59 essa cena se repete. O prefeito de Salvador, após receber
o fogo simbólico, acende a pira no Panteon de Pirajá, onde estão os restos mortais
do General Labatut (quadros 13 a 16).
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Repórter: A chama da liberdade conquistada pelo povo baiano fica acesa aqui até
as quatro da tarde de amanhã, quando segue para o Campo Grande e participa da
solenidade de encerramento do cortejo (quadros 17 e 18).
Repórter / off: No trajeto por onde o desfile vai passar, bandeirolas – azuis,
vermelhas e brancas – decoram ruas e ladeiras (quadros 19 e 20). No Largo do
Pelourinho, enfeites especiais para festejar a festa máxima baiana (quadros 21 a
23). No Largo da Lapinha, onde o desfile tem início, a decoração está sendo
finalizada (quadros 25 e 26). O pavilhão da Lapinha, onde estão o Caboclo e a
Cabocla, emblemas de nossa emancipação política, ganhou nova pintura para
comemorar os 179 anos da maior festa cívica de nosso Estado (quadros 27 a 32).
Historiador: Foi no Recôncavo, em Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco do
Conde e outras vilas do Recôncavo, que se iniciou o processo de conquista de
nossa independência. E dessa forma consolidar a independência do Brasil (quadros
33 a 36).

FIGURA 46 - SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA “FOGO SIMBÓLICO”
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FONTE: Telejornal Aratu Notícias 01/07/02

A matéria tem por tema a chegada do fogo simbólico e os preparativos
para as comemorações do Dia da Independência da Bahia. O enfoque dado à
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questão dos preparativos é o resgate histórico do acontecimento. Apesar de estarem
presentes ao evento o prefeito de Salvador e o governador da Bahia, essas vozes
não são acessadas pela matéria, mas sim o atleta responsável por conduzir o fogo
simbólico da cidade de Cachoeira até o bairro de Pirajá. A matéria resgata
informações históricas, ao tempo em que fornece informações sobre o andamento
dos preparativos para a festa. Palavras-chave como patriotismo, liberdade e
independência reforçam o caráter cívico dado à matéria. A voz de um especialista,
representada pelo historiador Francisco Senna, confere credibilidade às informações
fornecidas pela matéria.
Os agentes políticos, apesar de estarem presentes nas imagens, não têm
direito à voz e não são personalizados em seus atos. A repórter destaca que desde
59 a cena se repete. O prefeito de Salvador acende a pira [....]. A ação do agente
político não é destacada como uma ação do prefeito Antonio Imbassahy e sim como
ação da figura do prefeito de Salvador. Esse aspecto é ressaltado pelo fato de que,
no inicio da matéria, o governador interino recebe o fogo simbólico do atleta e
repassa ao prefeito e esse ato não é mencionado na narrativa da repórter, que
prefere destacar a participação popular representada pelo atleta.
Essa opção de enquadramento é a adotada em todas as noticias de
políticas relativas a aspectos da governança. O agente político aparece apenas
como executante de uma tarefa que lhe cabe pela posição que ocupa, sem
destaques personalistas que enfatizem a pessoa do agente. Nas noticias sobre
inaugurações de obras publicas, ações municipais nos diversos setores, tal
enquadramento é recorrente.
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Como exemplo das noticias encontradas sobre a representação
parlamentar, selecionamos a veiculada sobre o aumento da bancada de oposição
após as eleições de 2002.
Matéria: As mudanças no legislativo baiano
Apresentador / cabeça: Os resultados das eleições indicam um crescimento dos
partidos de esquerda, como uma onda vermelha que varreu o Estado e também
provocou mudanças nas principais casas legislativas da Bahia.
Repórter / off: O cenário político na Bahia está mudando. A prova são os candidatos
eleitos para os cargos de deputado estadual e federal (quadros 1 a 3). Mesmo não
havendo eleição para vereador, a Câmara Municipal vai passar por mudanças. É
que sete suplentes vão tomar posse, substituindo aqueles vereadores que foram
eleitos (quadros 4 a 5). João Carlos Bacelar vai substituir Marcelo Guimarães Filho
(quadro 6); Renato Ventura vai para a vaga de Mauricio Trindade (quadro 7); Nelson
Santana vai ocupar a vaga de Emiliano José (quadro 8); Olívia Santana substitui
Daniel Almeida (quadro 9); Gilmar Santiago no lugar de Javier Alfaya (quadro 10);
Sergio Carneiro substitui J. Carlos (quadro 11) e Rui Costa no lugar de Zezéu
Ribeiro (quadro 12).
Zezeu Ribeiro: 10 anos aqui que foram de aprendizado também. No comportamento
no parlamento, na relação entre bancadas em uma casa com 35 parlamentares
(quadro 13). Vou agora para um plenário com mais de 500 parlamentares, com uma
complexidade. E vou para Brasília para ser governo. Para ser governo junto com
Lula (quadro 14).
Rui Costa: Nós entramos aqui para fiscalizar os atos do Executivo e propor
alternativas e melhorias na aplicação das verbas públicas e, com isso, beneficiar o
povo de Salvador (quadros 15 e 16).
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Repórter: A Assembléia Legislativa também estará renovada para o próximo
mandato (quadro 17). Dos 63 deputados, apenas 35 conseguiram se reeleger. A
bancada governista composta pelo PFL e partidos coligados caiu de 41 para 35
deputados (quadro 18) e a oposição passou de 22 para 28 parlamentares (quadro
19).
Cientista político: Com o crescimento da esquerda o setor hegemônico tem de
negociar e isso é muito bom para a democracia (quadros 20 e 21).
FIGURA 47 – SEQÜÊNCIA DE IMAGENS DA MATERIA AS MUDANÇAS NO
LEGISLATIVO BAIANO
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FONTE: Telejornal Aratu Notícias 21/10/02

Nessa matéria, o tema foi a mudança ocorrida na configuração das
bancadas governista e de oposição na Câmara de Vereadores e na Assembléia
Legislativa. Algumas palavras-chave, como mudança no cenário político e oposição
política, estão presentes nessa notícia.
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As imagens, as fontes e a narrativa escolhidas demonstram o enfoque no
aumento do quadro de oposição da Bahia, ressaltando o aspecto benéfico de tal
acontecimento para a democracia a partir da opinião de um especialista do campo
político. O enquadramento dado ressaltou os benefícios no aumento do quadro de
oposição, se valendo das vozes de agentes políticos de esquerda e de especialista,
esta fechando a matéria com um parecer favorável às mudanças, dando
credibilidade ao enfoque adotado.
Nas noticias que trataram de algum aspecto da representação
parlamentar a oposição sempre teve voz, quer seja ao lado das vozes oficiais dos
representantes do governo, quer acompanhada apenas por parecer de especialistas
na área. No corpus analisado não foi observada a presença de parlamentares da
bancada governista em situações em que a voz de representantes da oposição não
estivesse contrapondo-se com sua opinião sobre a questão tratada.
As notícias exibidas sobre as eleições 2002 apresentaram dois tipos de
enquadramento: o ritual de preparação para o momento da votação e as implicações
do voto na vida do cidadão. Nas notícias em que o enquadramento foi o ritual de
preparação para o momento da votação o agente organizador e mantenedor da
lisura do processo foi sempre o Estado, através dos seus órgãos jurídicos. Nesses
casos, o Tribunal Regional Eleitoral, representado pela sua assessora Cesaltina
Lélis, representou o guardião da lisura do processo e agente organizador. Nas
notícias em que o enquadramento foi centrado nas implicações do voto na vida do
cidadão, o programa utilizou o depoimento de populares como suporte narrativo, ou
seja, a partir do depoimento dos entrevistados a narrativa da notícia foi estruturada,
garantindo a presença de especialistas do campo político para emitir um parecer
sobre a questão.
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O exemplo das notícias selecionadas sobre a questão das eleições 2002
que apresentamos é a matéria sobre o número de indecisos no estado da Bahia
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBOPE), exibida no dia 01/10/2002.
Matéria: O número de indecisos às vésperas das eleições
Apresentador / cabeça: Segundo pesquisa do IBOPE, o número de indecisos às
vésperas das eleições ainda é grande.
Fonte 1: Tô em dúvida ainda (quadro 1).
Fonte 2: Não me convenceu nenhum ainda (quadro 2).
Repórter / off: De acordo com a última pesquisa do IBOPE publicada em 23 de
setembro (quadros 3 e 4), 13% dos mais de 8 milhões de eleitores baianos ainda
não definiram candidato para o governo do Estado (quadros 5 e 6). 7% do eleitorado
brasileiro está em dúvida quanto ao voto para presidente (quadros 7 e 8). Para o
cientista político Paulo Fábio, esses números têm duas vertentes: a boa e a má
(quadros 9 e 10).
Paulo Fábio: A indecisão ruim é aquela que decorre da indiferença, da falta de
informação. Uma parte desse eleitorado indeciso pode ser um eleitorado que está
tentando não errar, que está tentando escolher com cuidado (quadro 11).
Fonte 3: Uma decisão importante. Porque eu acho que o voto é uma coisa que a
gente deve fazer com consciência para depois não se arrepender (quadros 12 e 13).
Paulo Fábio: O percentual de indecisos pode estar indicando um grau de
amadurecimento que afinal nós buscamos (quadro 14).
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FIGURA 48 – SEQUENCIA DE IMAGENS DA MATERIA O NÚMERO DE INDECISOS
ÀS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES
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FONTE: Telejornal Aratu Notícias 01/10/02
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Na matéria apresentada é construído um eixo narrativo com base na
dicotomia indiferença X prudência. Populares abrem a matéria expressando a
indecisão quanto ao candidato que irão votar como mote para a discussão das
prováveis razões para o número de indecisos. Essa construção apresenta o
problema (grande número de indecisos); analisa as possíveis causas através da voz
de um especialista e apresenta o que seria uma conclusão ou solução para a
questão (o aumento no grau de amadurecimento político). As imagens utilizadas de
transeuntes, bem como a opção por iniciar e intercalar a matéria com depoimento de
populares (vox populi) reforçam a caracterização do tipo de eleitorado indeciso
apresentado pelo cientista político, ao tempo em que busca estabelecer identificação
com o eleitor comum. Ao diagnóstico do problema segueM as explicações e
justificativas para sua existência em uma cena enunciativa pedagógica.
Nas demais notícias do corpus que tratam das implicações do voto na
vida do eleitor, a postura enunciativa pedagógica está presente na construção do
enquadramento que salienta a valorização do voto e a importância da participação
no processo eleitoral.

3.2.4.6

ARATU

NOTÍCIAS:

considerações

sobre

os

modos

de

endereçamento e enquadramento

Na análise dos modos de endereçamento do Aratu Notícias, observamos
que o programa parece ser estruturado para uma audiência que possui sensibilidade
estética pouco rigorosa, pois o telejornal não tem preocupação em estabelecer
padrão de leiaute para elaboração de caracteres, efeitos gráficos e sonoros e de
cenário, sendo pouco exigente com o padrão técnico de transmissão da notícia. O
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programa, através dos seus modos de endereçamento, parece ser direcionado para
o cidadão soteropolitano que dá relevância aos acontecimentos de polícia e que se
interessa por informações oferecidas de forma clara, referendadas por especialistas
do campo da questão tratada. O endereçamento ao cidadão e às questões que
afetam direta ou indiretamente o seu cotidiano é destacado pela utilização do vox
populi como desencadeador de questões que são explicadas e solucionadas ou
pseudo-solucionadas nas matérias. Além disso, a cidade não é dividida
geograficamente através da abordagem temática, ou seja, não existe a vinculação
de determinado tema com uma região específica da cidade.
No relacionamento com as fontes de informação, o telejornal valoriza a
voz de especialistas, sem descartar o depoimento de populares (vox populi) na
apresentação de dúvidas e questionamentos sobre o tema abordado. As vozes
oficiais são representadas por agentes políticos ou seus porta-vozes quando a
questão se relaciona com aspectos políticos e administrativos da cidade ou do
Estado. Existe, na construção das matérias, um equilíbrio na apresentação das
vozes oficiais e não oficiais, principalmente quando a questão apresentada suscita
perspectivas divergentes. Esse relacionamento com as fontes de informação
demonstra um pluralismo, considerando que as vozes oficiais e os agentes políticos
do grupo governista não têm prevalência de discurso e as vozes acessadas não
pertencem a um grupo determinado.
Na análise do enquadramento das notícias de política, pudemos observar
a existência de um pluralismo nas vozes acessadas, ou seja, quando a questão
abordada pela notícia tinha uma relação direta com a atuação dos agentes políticos
em escala municipal ou estadual, a voz da autoridade se fazia presente sem
silenciar outras vozes. As notícias apresentaram a definição de determinada questão
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com o estabelecimento de causa, atores e solução, através do posicionamento de
especialistas do campo político ou de agentes políticos representantes do governo e
da oposição. O cidadão figura, representado através das vozes acessadas de
populares, ora como necessitando de informações, ora como elemento denunciador
de situações estabelecidas ou não solucionadas pelos poderes públicos.
Na aproximação dos dados obtidos da análise dos modos de
endereçamento com a opção de enquadramento feita pelo programa, podemos
observar que o enquadramento dado às notícias de política é pertinente com a
opção dos modos de endereçamento do programa. O programa é estruturado em
torno de modos de endereçamento que prevêem uma audiência soteropolitana que
percebe a cidade com problemas de infra-estrutura. O cidadão previsto pelo
telejornal tem o Estado como administrador dos problemas e conflitos da cidade e
os agentes políticos figuram como representantes de forças políticas que se corelacionam em um contexto de contraposição entre governo e oposição. As notícias
que tratam de aspectos da governança têm presente o enquadramento de Estado
gerenciador e de agentes políticos apenas como executantes, não personalizando
as ações destes.
De maneira semelhante, a opção por modos de endereçamento para
uma audiência que solicita detalhamento das questões encontra eco no
enquadramento adotado nas notícias que tratam de aspectos políticos que têm
reflexo no cotidiano, a exemplo das eleições ou da atuação de representantes
parlamentares. Nesses casos, as questões têm enquadramento que enfatiza causa
e efeito através da construção de uma cena enunciativa pedagógica, com a
presença de especialistas em determinado campo dirimindo dúvidas ou emitindo
pareceres sobre a questão apresentada.
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3.2.4.7

BAND BAHIA: os modos de endereçamento

O telejornal Band Bahia apresenta suas notícias divididas em três blocos
de duração média de 15 minutos, sem computar os intervalos comerciais. O
programa apresentado na capital é o mesmo exibido nas cidades do interior. No
período analisado, o programa apresentou em cada edição uma média de quatro
matérias (com duração média de três minutos), cinco notas cobertas e duas notas
simples. O telejornal não apresenta indicativos financeiros, previsão do tempo ou
situação do trânsito na cidade.
A organização interna das temáticas não possui um padrão fixo, exceto
pelas notícias da editoria de esporte que são exibidas no terceiro bloco. O programa
inicia com um breve escalada das notícias que serão exibidas, com imagens e
legendas curtas que resumem a notícia (Figuras 61 e 62). Essa escalada antecede a
vinheta de abertura do programa e é intercalada por uma vinheta específica.
O programa, no corpus coletado nos meses de dezembro de 2001 e
janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro e primeira quinzena de outubro de
2002, era apresentado por Adriana Nogueira. No corpus coletado na segunda
quinzena de outubro e em novembro de 2002 a apresentação do programa passou a
ser feita por Paulo Coutinho. As figuras do apresentador, dos repórteres e do
comentarista são destacadas pelo programa. No início do programa uma voz em off
destaca: Está no ar o Jornal Band Bahia com (nome do apresentador).
O(a) apresentador(a) apresenta uma postura tradicional, com traços de
apresentador ventríloquo (conserva o eixo olho no olho na relação com o receptor e
tem movimentos reduzidos), porém exibe expressões de contentamento e
descontentamento a depender da natureza da questão apresentada. Além disso, o/
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a apresentador(a) utiliza-se de frases de efeito na chamada de notícias para o
próximo bloco ou na cabeça de determinadas matérias, a exemplo da frase utilizada
como cabeça da matéria que cobriu as comemorações pelo pentacampeonato
brasileiro no futebol: Deitada em berço esplêndido, a pátria nunca foi tão amada
(BAND BAHIA, 01/07/02). A utilização de frases de efeito e a dramatização na
apresentação das notícias conferidas pelas expressões faciais quebram o perfil de
apresentador ventríloquo proposto por Veron (1983) – considerando que a notícia
não apenas passa através do apresentador -, mas não chega a constituir-se em um
perfil de apresentador moderno.
FIGURA 49 – QUADRO DE ABERTURA 1

FIGURA 50 – QUADRO DE ABERTURA 2

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 13/06/02

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 24/10/02

FIGURA 51 –ENCERRAMENTO 1

FIGURA 52 –ENCERRAMENTO 2

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 10/06/02

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 23/10/02
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Nas entrevistas realizadas em estúdio, que são inseridas a partir da
segunda quinzena de outubro, o apresentador exibe dois posicionamentos
diferenciados, um posicionamento de apresentador tradicional na apresentação das
notícias e um outro posicionamento de mediador na realização das entrevistas,
fazendo questões ao entrevistado e ponderando sobre as respostas dadas por este.
FIGURA 53 – ENQUADRAMENTO NA
APRESENTAÇÃO DAS NOTÍCIAS

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 14/06/02

FIGURA 54 – ENQUADRAMENTO EM
ENTREVISTAS EM ESTÚDIO

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 22/10/02

O corpus coletado a partir da segunda quinzena de outubro apresenta
mudanças na estrutura, com chamadas na redação para que sejam dadas notícias
no formato de nota simples, narradas por uma repórter do programa, e espaço para
comentário político e econômico, que fica por conta de Cláudio Nogueira, diretor da
emissora.
A estrutura das editorias no telejornal não é fixa e as notícias são
distribuídas nos três blocos sem haver uma posição fixa. No corpus coletado na
segunda quinzena de outubro de 2002, o programa apresenta quadro de entrevistas
contando com a presença de autoridades das esferas municipal e estadual, de
especialistas do campo da saúde e da educação, bem como de repórteres da
própria emissora tratando de temas do esporte. As entrevistas, quando realizadas no
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estúdio, são conduzidas pelo apresentador e quando feitas ao vivo são conduzidas
pelo repórter.
FIGURA 56 – INFORMAÇÕES DA
REDAÇÃO

FIGURA 55 – COMENTARISTA

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 23/10/02

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 24/10/02

O cenário do Band Bahia é um cenário simples, em que o apresentador
aparece na bancada em plano americano, em um fundo com imagens da cidade, em
uma composição sem foco também nos tons azul, verde e amarelo. Do lado
esquerdo fica o logotipo do programa que é o mesmo da TV Bandeirantes (um olho
estilizado verde e amarelo). Alguns temas merecem mudança do cenário, quer seja
com a inserção de figuras que remetam à questão (Figura 57), quer com alteração
total do fundo, como ocorreu na ocasião em que a Seleção Brasileira de Futebol
conquistou o pentacampeonato mundial na Copa do Mundo de 2002 (Figura 58).
FIGURA
57
–
CENÁRIO
NOTÍCIAS SOBRE ELEIÇÕES

DE

FIGURA 58 – CENÁRIO DE NOTÍCIAS
SOBRE O PENTACAMPEONATO

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 03/10/02

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 01/07/02
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Os recursos gráficos utilizados no programa, além da variação de cenário,
são encontrados na vinheta de abertura (Figuras 59 e 60) e na de passagem de uma
nota coberta para outra na escalada de notícias, em quadros que complementam as
matérias com informações estatísticas, numéricas ou apenas transcrevendo o que é
narrado em off pelo repórter (Figura 62) e na chamada para o bloco seguinte (Figura
61). No período analisado não houve utilização de vinhetas especiais para temas em
destaque, a exemplo das eleições 2002.
Os recursos técnicos utilizados no programa se reduzem às chamadas ao
vivo, recurso utilizado pelo programa pelo menos em três edições por semana. Não
são utilizadas pelo telejornal entrevistas por telefone ou videofone, nem matérias no
interior do estado.
FIGURA 59 – VINHETA DE ABERTURA 1

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 01/07/02

FIGURA 60 – VINHETA DE ABERTURA 2

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 01/07/02

FIGURA 61 – CHAMADA PARA BLOCO

FIGURA 62 – GRÁFICO NA MATÉRIA
SOBRE TRABALHADORES DOMÉSTICOS

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 01/07/02

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 17/09/02
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FIGURA 63 – ESCALADA

FIGURA 64 – VINHETA DE ESCALADA

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 22/10/02

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 22/10/02

No espaço, no segundo bloco, reservado para comentários sobre a
política regional, o comentarista que se encontra na redação do programa analisa
acontecimentos políticos nacionais que influenciam a política regional e fatos
políticos regionais, manifestando sua opinião e fazendo conjecturas (Figura 53). O
apresentador anuncia a entrada do comentarista no programa com uma frase de
efeito utilizada pelo comentarista em sua fala. Podemos exemplificar com a edição
do dia 25/10/2002, em que o apresentador utiliza a cabeça “Tem vassoura de bruxa
na oposição da política baiana” para chamar o comentário do dia de Cláudio
Nogueira.
Outro espaço existente no programa é a chamada para a redação,
momento em que notas simples são narradas por repórter. O apresentador chama o
repórter na redação e ele fala sobre alguns acontecimentos em formato de nota
simples, sem comentários (Figura 54). Essa estrutura do programa se diferencia da
estrutura padrão dos telejornais locais noturnos, que não exploram os recursos de
entrevista e chamadas na redação.
A linguagem utilizada pelo Band Bahia é clara, objetiva, porém o(a)
apresentador(a) em alguns momentos utiliza expressões que o colocam em uma
posição de enunciação que solicita identificação com audiência, como na edição
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exibida em 22/10/2002, na qual ele abre a matéria sobre a Mega Sena acumulada
com a frase: Já pensou em ficar milionário nesse final de ano? (BAND BAHIA,
22/10/02). O discurso do programa é orientado para uma audiência baiana, que se
interessa por um resumo dos acontecimentos do dia e por informações sobre os
fatos políticos regionais, muito embora haja destaque para os acontecimentos
relacionados com a capital do Estado.
As vozes acessadas pelo programa constam de fontes oficiais e não
oficiais em matérias sobre temáticas diversas como turismo, cultura, esportes,
polícia, saúde, economia relacionada com cotidiano e discussão sobre a política
regional. O programa consulta fontes oficiais sempre que o tema envolve qualquer
âmbito do governo municipal, estadual e federal. O depoimento de populares (vox
populi) é pouco explorado nas matérias e só ocorre quando o repórter recorre à
humanização do relato em temas como AIDS, preconceito, comportamento do
adolescente, entre outros.

A identificação das fontes é feita com o nome e a

profissão, independentemente da relação da fonte com o tema (Figura 62).

FIGURA 65 – IDENTIFICAÇÃO DE
REPÓRTER

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 25/10/02

FIGURA 66 – IDENTIFICAÇÃO DA
FONTE

FONTE: Telejornal BAND BAHIA 25/10/02
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A relação imagem/texto é variável de acordo com o tema da matéria. Em
matérias de polícia, a imagem complementa o texto ao exibir os acusados e o
material apreendido com eles. Em matérias de cunho social como o combate à
violência, o preconceito contra portadores do HIV, matérias de esportes, cultura,
economia relacionada ao cotidiano, entre outras, as imagens justificam o texto,
sendo utilizadas aquelas que confirmam o texto do repórter.
A distribuição geográfica das matérias varia de acordo com o tema, não
havendo um enfoque especial com determinada área da cidade. São pouco
exploradas imagens de pontos turísticos da cidade e não são utilizadas imagens do
interior do estado.
A estruturação do telejornal que realiza mudança do cenário tradicional
para o estúdio e recorre a entrevistas ao vivo dá dinamicidade ao programa, criando
a sensação de que a sua duração é maior do que a dos demais telejornais, o que
não ocorre. Por conta das entrevistas, algumas edições têm o número de matérias
reduzido para adequar-se ao horário.
O modo de endereçamento do programa indica o direcionamento para
uma audiência composta de soteropolitanos que têm interesse por informações do
cotidiano da cidade e que se interessam por análise do cenário político regional,
valorizando porém a atuação do Estado na solução de problemas. O recurso de
entrevistas ao vivo indica uma preocupação do programa com a atualidade e origem
das informações passadas para a audiência, valorizando pareceres de fontes
especialistas sobre as questões tratadas e as vozes oficiais. A cidade apresentada
pelo telejornal não está geograficamente delimitada de acordo com a temática
abordada e questões do cotidiano como a violência, economia e outras são
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abordadas valorizando os detalhes na informação, recorrendo a entrevistas, gráficos
e parecer de especialistas.

3.2.4.8

BAND BAHIA: enquadramento das notícias de política

No telejornal Band Bahia obtivemos um total de 77 (setenta e sete)
notícias nas nove semanas analisadas – meses de dezembro de 2001, janeiro,
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro (duas semanas) e novembro de 2002.
O

corpus - notícias que tratam de aspectos da governança local, regional e

nacional, representação parlamentar, eleições e mobilizações políticas – foi
analisado a partir dos operadores do conceito de enquadramento: palavras-chave,
metáforas, conceitos, símbolos e imagens enfatizadas na narrativa jornalística, os
exemplos históricos, as citações curtas e as descrições. Consideramos o
estabelecimento de relações de causa e conseqüência e a relação entre os agentes
dentro da notícia.
Observamos, a partir da análise do corpus, que as notícias selecionadas
obedecem a um enquadramento padrão de acordo com a questão abordada. O
corpus foi divido em três segmentos: governança (local, regional e nacional);
representação parlamentar; e eleições e mobilizações políticas. Exemplificaremos
com uma notícia de cada segmento o enquadramento encontrado.
Para exemplificar o enquadramento encontrado nas notícias em que o
tema abordado se relacionava com aspectos da governança, selecionamos a
matéria exibida no dia 12/06/2002 sobre a visita do ministro da Justiça Miguel Reale
a Salvador.
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Matéria: Ministro da Justiça assina convênio com governo da Bahia
Apresentador / cabeça: O ministro da Justiça passou o dia hoje em Salvador. Ele
veio para assinar convênios com o governo do Estado e conhecer de perto os
programas que estão sendo implantados para melhorar o serviço de segurança
pública.
Repórter / off: O ministro da Justiça Miguel Reale passou o dia inteiro em Salvador.
Ele veio ver como funcionam os programas desenvolvidos pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado (quadros 1 a 4). Um exemplo é o SAP (Serviço de
Atendimento Policial) que já foi implantado em 19 delegacias civis da capital e em 6
do interior (quadros 5 e 6). O objetivo é humanizar o atendimento ao público
(quadros 7 e 8). Além de prestar queixa, as pessoas encontram uma novidade: elas
recebem apoio de psicólogos e assistentes sociais (quadros 9 a 11).
Delegada: As pessoas tinham até medo de se aproximarem de uma delegacia, elas
tinham aquele estereótipo. Hoje não, as pessoas são bem recebidas. Elas observam
que a delegacia mudou bastante em todos os aspectos (quadros 12 a 14).
Repórter /off: Um outro programa é o Projeto Viver que dá apoio às vítimas de
violência sexual (quadros 15 a 17). Em seis meses mais de 500 pessoas já foram
atendidas aqui (quadros 18 e 19). Além da perícia médico-legal, elas recebem
atendimento médico e atenção social e psico-terapêutica (quadros 20 e 21). Estes
programas vão ser estudados para que em breve possam ser implementados em
outros estados (quadro 22).
Secretária de Segurança: Isso é muito importante para o Estado da Bahia porque
mais uma vez saímos na frente, demonstrando que somos realmente, fazemos parte
de um Estado de vanguarda (quadros de 23 a 25).
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Repórter / off: Depois de conhecer os programas, o ministro assinou seis convênios
com o governador Otto Alencar (quadros de 26 a 28).
Repórter: O governo federal liberou mais de onze milhões e setecentos mil reais,
dinheiro que será utilizado na compra de novos equipamentos para modernização
da polícia baiana (quadros de 29 a 31).
Ministro: Nós também estamos preocupados e vamos fazer convênios com outras
cidades como Vitória, Recife. São cidades que apresentam índices de criminalidade
preocupantes (quadros 32 a 34).
Repórter / off: O governador lançou o projeto de integração de ex-presidiários e
condenados em liberdade condicional. O programa, inédito no Brasil, vai permitir que
essas pessoas sejam incorporadas no mercado de trabalho (quadros 35 a 40).
Governador: O Estado vai botar recursos para bancar metade do salário daquelas
empresas que aceitarem os egressos, ex-presidiários. Vamos bancar o que for
necessário para que esse projeto dê resultado para os ex-presidiários (quadros 41 e
42).

FIGURA 67 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA VISITA DE MINISTRO DA
JUSTIÇA
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FONTE: Telejornal BAND BAHIA 12/06/02

Nessa

matéria, as palavras-chave são investimento do estado em

segurança pública, humanização do atendimento e ação de vanguarda. O problema
que motiva o conjunto de ações solucionadoras não é explicitamente colocado na
matéria, estando presente apenas de maneira contida no discurso do ministro que
alega ter o governo federal intuito de investir em outras cidades que também têm o
índice de criminalidade alto. O termo outras sugere que Salvador se insere nesse
universo e por isso angariou investimentos.
Nesse caso, o Estado aparece como solucionador de problemas que não
são apresentados explicitamente na matéria. O Estado – no âmbito estadual e
federal - aparece como agente modernizador, preocupado com a humanização do
atendimento ao cidadão e com a reintegração de egresso na sociedade. Os agentes

156

políticos (governador e ministro) e os agentes públicos (delegada e secretária de
segurança) aparecem como atores na solução de problemas oriundos de aspectos
da segurança pública estadual. O caráter de inovação e vanguarda nas ações –
presente tanto em expressões ditas pela secretária de Segurança Pública ([....]
fazemos parte de um Estado de vanguarda) quanto pela repórter ([....] o programa,
inédito no Brasil [...]) – confere à Bahia o status de Estado modernizador e destaca a
atuação de seus agentes na solução de problemas.
O enquadramento das ações do Estado presente nas notícias que tratam
de aspectos da governança obedece ao mesmo padrão da notícia apresentada. O
Estado aparece como inovador, vanguardista, atuante, destacando dinamicidade e
criatividade no trato da coisa pública, que confere à Bahia destaque no cenário
nacional. Nas demais notícias do corpus que tratam da governança não se
apresentam as vozes dos segmentos de oposição ao governo e a atuação dos
agentes públicos e políticos não sofre destaques negativos.
Dentre as notícias selecionadas que tratam de algum aspecto da
representação parlamentar, selecionamos como elemento de exemplificação a
matéria exibida no dia 05/12/2001 sobre as mudanças na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) aprovadas em primeiro turno na Câmara de Deputados.

Matéria: Mudanças na legislação trabalhista provocam polêmica
Apresentador / cabeça: As mudanças na legislação trabalhista aprovadas ontem
em Brasília já começaram a virar polêmica em Salvador. Alguns sindicatos
prometem muitos protestos para que o Senado não aprove a CLT.
Repórter/ off: Se as novas regras forem aprovadas o trabalhador vai enfrentar
muitas mudanças (quadros 1 A 3). O adicional noturno que hoje varia de 20% até
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100% pode ser reduzido (quadro 4). As férias que devem ser gozadas de uma só
vez ou divididas em período, também podem ser menores (quadro 5). O 13º salário
que é pago em duas parcelas, também pode ser dividido em várias prestações
(quadro 6). Em Salvador, os sindicatos já estão se mobilizando (quadros 7 a 9). Para
o dos bancários, um dos mais fortes do estado, essa lei vem como um retrocesso
para o trabalhador (quadros 10 a 11). Por isso eles não vão cruzar os braços e estão
programando inclusive uma paralisação geral (quadro 12).
Presidente do Sindicato dos Bancários: É necessário que haja uma mobilização
geral, inclusive nós defendemos que seja deflagrada uma greve geral dos
trabalhadores para impedir que esse projeto que retira direitos dos trabalhadores se
transforme em lei (quadros 13 a 15).
Repórter / off: De acordo com o advogado trabalhista Sérgio Novaes, se a nova lei
for aprovada nada vai mudar (quadros 16 a 20). Ela vai permitir apenas que os
sindicatos de patrões e empregados façam acordos em que estabeleçam condições
para os trabalhadores menos favoráveis do que a lei prevê (quadros 21 a 23).
Advogado: Os que não têm sindicato não correm risco nenhum. Porque os
trabalhadores que têm sindicato é que poderão sofrer prejuízos, na medida em que
esses sindicatos desses trabalhadores façam algum acordo que reduza direitos
(quadros 24 a 25).
FIGURA 68 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA MUDANÇA NA CLT PROVOCA
POLÊMICA
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FONTE: Telejornal BAND BAHIA 05/12/01

Na

matéria

apresentada

encontramos

como

palavras-chave

conseqüências de mudanças na legislação, perspectiva corporativa e perspectiva
legal. O problema apresentado é a aprovação de alterações na Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT) pela Câmara de Deputados e sobre essa questão se
constrói uma contraposição entre duas perspectivas divergentes: a perspectiva
corporativa (sindicato de trabalhadores) e a perspectiva legal (advogado trabalhista).
A construção dessas perspectivas se dá inicialmente pela semelhança das cenas
enunciativas, pois os atores (presidente de sindicato e advogado) encontram-se em
seus escritórios, teoricamente no desenvolvimento de suas atividades. À cena
enunciativa do advogado é acrescido um elemento importante da discussão que é a
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CLT, representada por sua edição mais recente, que conta com enquadramentos de
câmera de sua capa e de parte de seu conteúdo.
Porém, é no discurso de cada um desses atores que se dá a
contraposição de perspectivas. Ao passo em que o representante sindical atribui aos
parlamentares atitude retrógrada de usurpação de direito dos trabalhadores, através
da aprovação de tal lei, o advogado, colocado como especialista na lei discutida,
atribui tão somente aos sindicatos a responsabilidade pelas conseqüências de tais
alterações, minimizando a relevância das alterações propostas.
Temos, então, deslocada a relação de causa e conseqüência a depender
da perspectiva da voz acessada. Sob a perspectiva do representante sindical,
representando a visão corporativa, a causa do problema colocado é a atuação
parlamentar na mudança de legislação e a conseqüência, a perda de direitos pelos
trabalhadores. Sob a perspectiva do advogado, representando a visão legal, a causa
do problema é a atuação parlamentar na mudança da legislação, porém a
conseqüência depende da atuação dos sindicatos, o que relativiza a discussão se
realmente existe um problema nas alterações propostas.
A matéria, fechada pela opinião do especialista, privilegia a perspectiva
apresentada pelo advogado de que o impacto das mudanças depende da atuação
sindical em acordo, valorizando o parecer de um especialista do campo como
elemento credibilizador da informação fornecida. Tal credibilidade é reforçada pela
presença de trechos da lei em enquadramentos de câmera, embora não se possa ler
o que está escrito.
Nas notícias do corpus de análise que tratam de aspectos da atuação
parlamentar, o programa se vale de opiniões divergentes sobre a questão para a
construção do discurso, porém o enquadramento adotado é o de que as decisões
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tomadas pelos parlamentares têm prevalência de aspectos positivos, aspectos estes
ressaltados por parecer de especialistas.
Para exemplificar as notícias que selecionamos como sendo relativas às
eleições, selecionamos a notícia exibida no dia 04/10/02 sobre os últimos ajustes do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE ) para as eleições.
Matéria: Últimos ajustes do TRE para as eleições.
Apresentador / cabeça: O horário eleitoral gratuito termina hoje, mas os candidatos
têm até amanhã para continuar o corpo a corpo com o eleitor. O TRE fez os últimos
ajustes para a votação e a apuração dos resultados.
Repórter / off: As urnas eletrônicas já estão prontas para serem distribuídas pelas
mais de 28 mil seções eleitorais de todo o estado(quadros 1 a 7). Logo após o
fechamento das urnas no próximo domingo, começa a totalização dos votos
(quadros 8 e 9). A estrutura montada pelo TRE- Ba vai permitir que a população
acompanhe de perto a apuração (quadros 10 a 12). Pela Internet o eleitor pode
acessar o programa do TRE (quadro 13).
Repórter: O TRE vai disponibilizar também sete telões interligados com a central de
totalização dos votos (quadro 14). Três vão ficar aqui na própria sede do Tribunal,
um na Assembléia Legislativa, um no largo do Pelourinho, um no largo do Rio
Vermelho e um no Aeroclube (quadros 15 e 16).
Repórter / off: A central de totalização dos votos está em fase de montagem dos
computadores e vai começar a emitir boletins a cada vinte minutos após o início da
apuração (quadros 17 a 20). 3.000 pessoas vão trabalhar na contagem dos votos
além de 5.000 fiscais de partidos (quadros 21 a 25) . A previsão do TSE é que
quatro horas depois o eleitor tenha acesso ao resultado das eleições em todo o país
(quadros 26 e 27).
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Assessora do TRE: Nós estamos preparando, mudando toda a estrutura do TRE
para apurar e totalizar os votos e além disso dar conhecimento à população e a
todos os interessados de nosso trabalho (quadros 28 e 29) .
Repórter / off: Para facilitar a chegada das urnas ao TRE, só será permitido o
acesso de veículos credenciados ao Centro Administrativo (quadros 30 a 36). E para
garantir o total funcionamento da rede elétrica e dos computadores, a Coelba
montou um esquema especial (quadro 37). Cerca de 600 funcionários vão estar de
prontidão 24 horas no próximo domingo para que nada atrapalhe o processo de
apuração (quadros 38 a 41). A assessora de imprensa do TRE lembra ainda que
com o fim do horário eleitoral nenhuma manifestação pública será permitida depois
da meia noite de hoje até o final da votação (quadro 42).
Assessora do TRE: A lei diz que no dia 5, vinte e quatro horas antes da eleição,
acaba carro de som, acaba amplificadores, e distribuição de volantes. Por volante
entenda-se “santinhos”, cartazes, etc. Isso acaba sábado. “Boca de urna”, como o
povo costumar chamar a entrega de “santinho” é proibido por lei e o Tribunal vai
punir com severidade em caso de receber denúncia (quadros 43 e 44).
FIGURA 69 – SEQUÊNCIA DE IMAGENS DA MATÉRIA ÚLTIMOS AJUSTES DO TRE
PARA AS ELEIÇÕES
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FONTE: Telejornal BAND BAHIA 04/10/02

Nessa matéria, as palavras-chave foram preparativos para a votação e
apuração, prazos legais e visibilidade. A questão apresentada foi a atuação dos
agentes públicos para garantir o sucesso do processo eleitoral. Os atores
apresentados são o Poder Judiciário, representado pelo TRE, e as empresas de
serviços públicos, representadas pela Companhia de Energia Elétrica da Bahia
(Coelba). Esses atores trabalham em conjunto para garantir que nada atrapalhe o
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bom andamento das eleições. Porém, a questão da visibilidade e garantia de lisura
do processo também é ressaltada. Podemos dizer que a matéria nos apresenta a
preparação para o jogo (encaminhamento das urnas, infra-estrutura para apuração),
as regras do jogo (prazos e condições), o local da disputa (urnas, central de
apuração) e as formas de conhecer o vencedor (apuração on line, telões).
Nas notícias do telejornal Band Bahia selecionadas como relativas às
eleições, o enquadramento adotado obedeceu aos mesmos critérios observados na
matéria analisada. A disputa eleitoral foi apresentada como um jogo em que o
Tribunal Regional Eleitoral toma todas as providências para garantir a lisura e
visibilidade

do

processo.

Os

candidatos

aparecem

apenas

como

atores

coadjuvantes, tendo suas agendas diárias noticiadas e apenas isso. O eleitor não
motivou a construção de matérias abordando escolha, opiniões ou quaisquer outros
aspectos relativos ao processo eleitoral.
3.2.4.9

BAND BAHIA: considerações sobre os modos de endereçamento e o
enquadramento das notícias de política

A análise dos modos de endereçamento do telejornal Band Bahia sugere
que o programa direciona seu discurso para uma audiência exclusivamente
soteropolitana que valoriza a dinamicidade na estruturação do programa e
informações detalhadas na apresentação da notícia. Ao mesmo tempo, o programa
não se detém em aspectos práticos do cotidiano como previsão do tempo,
indicativos financeiros ou situação do trânsito. Na escolha das temáticas, destaca
notícias sobre a atuação dos poderes públicos, discussão sobre saúde, educação e
economia cotidiana, sem abrir mão das vozes oficiais e do parecer de especialistas.
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Na análise do enquadramento das notícias de política, observamos que
nos assuntos que tratam de aspectos da governança, o Estado aparece como
atuante na execução de projetos e programas ou na viabilização e organização de
acontecimentos cívicos. Nos temas que remetem à atuação parlamentar, os
parlamentares não são personalizados e apenas as ações do Congresso, da
Assembléia ou da Câmara de Vereadores são noticiadas. No período analisado,
nenhum parlamentar foi convidado a dar entrevista ou emitir opinião sobre qualquer
tema, contrapondo-se à participação de membros do governo, que ganham espaço
em matérias, notas cobertas e em entrevistas em estúdio (a exemplo da secretária
de educação Ana Lúcia Castelo Branco, na segunda quinzena de outubro de 2002).
Nas matérias sobre as eleições, apenas o Poder Judiciário aparece como
ator, garantindo a organização e lisura do processo eleitoral, ou prestando
informações sobre o ritual, representado pela sua assessoria ou pelo próprio
presidente do Tribunal.
No capítulo seguinte, pretendemos discorrer mais detalhadamente sobre
como se dá a correlação de forças políticas no Estado, o que pode contribuir para
um melhor entendimento do porquê da opção de enquadramento adotada por cada
programa.
Pretendemos também fazer considerações sobre as possibilidades de
utilização das informações obtidas com a adoção dessas metodologias para delinear
alternativas de pesquisas empíricas de recepção.
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4

CONCLUSÃO

Quando nos propomos a analisar as notícias da editoria de política dos
telejornais locais, a partir de operadores de análise extraídos dos conceitos de
modos de endereçamento e de enquadramento, estamos, na verdade,
preocupados em identificar quais as estratégias textuais e discursivas utilizadas
pelos programas para construírem sentido através da notícia.
Entendemos que esse processo de construção de sentido26 se dá
fundamentado em alguns pressupostos. Inicialmente, na idéia de que o programa
tem um pacto, com a audiência, de organizar o mundo através das notícias,
possibilitando

que

os

acontecimentos,

tantos

e

variados,

possam

ser

selecionados, hierarquizados e contextualizados, oferecendo ao espectador
apenas o que é considerado relevante para se ter conhecimento.
Esse papel de organizar o mundo através das notícias é conferido ao
telejornal, fundamentado no pressuposto de que uma estrutura profissional e
organizacional possibilita que princípios como a credibilidade, a atualidade, a
veracidade e critérios de noticiabilidade regulem o processo que envolve a
seleção, hierarquização e contextualização dos acontecimentos para a construção
da notícia.
Se nos preocuparmos em analisar a maneira com que as notícias de
política são construídas nos telejornais locais, poderemos identificar as
estratégias textuais e discursivas utilizadas pelo programa para interpelar o
receptor.

26

van Dijk destaca que “este processo de dotação de sentido é o que todos conhecemos como
‘compreensão’ ou ‘interpretação’” (VAN DIJK, 2000, p.31).
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John Hartley apresenta uma sugestão de como é possível fazer muito
mais fora dos textos dados da notícia e transformar a apreciação do consumidor
em uma atividade mais produtiva, bastando para tanto se concentrar na maneira
como o texto é elaborado para “construir sentido”, nos sentidos ideológicos
promovidos por ele e no apelo do texto a desejos e gostos do espectador,
buscando estabelecer um processo de identificação com a formação discursiva
deste (HARTLEY, 1982, p.154). Na realização de um exercício de análise com
uma notícia do programa jornalístico, o Nine o’clock news, Hartley destaca que o
desenvolvimento das estórias, em grande parte dos programas de TV, segue
quatro momentos narrativos que foram observados no programa por ele
analisado, quais sejam:
1. Enquadramento: no início, o tema – e seu discurso associado
– é estabelecido pelo apresentador. As contribuições
seguintes do apresentador dentro da estória servem para ligar
outros momentos no desenvolvimento, mas ele também
realiza a tarefa crítica de fazer o “ajuste-fino” do
enquadramento. Em outras palavras, as ligações
progressivamente estreitam os quadros da estória.
2. Focalização: [....] quando o correspondente político explica
sobre o que os eventos tratam.
3. Realização: O tema é ‘tornado real’ pelas vozes acessadas
do mundo lá fora, e especialmente usando o filme da
realidade para verificar a ‘realidade’ da versão da notícia
sobre a história.
4. Conclusão: Estórias nunca acabam simplesmente. O conjunto
da idéia é produzir sentido [....]. Por essa razão, o fechamento
não se refere ao ‘fim’ da estória, mas ao discurso ‘concluído
na mente’ como o foi – o fechamento de várias interpretações
possíveis do evento e o ‘preferir’ de apenas uma ‘leitura’ dele.
A estória significa ‘isto’. É claro que leituras alternativas
raramente são fechadas explicitamente, freqüentemente as
estórias são fechadas por apresentarem apenas uma (senso
comum) interpretação. Assim, o fechamento começa no início
da estória e ganha força no
seu desenvolvimento27.
(HARTLEY, 1982, p.118-119)
27

No original: “1. Framing: At the outset, the topic – and its associated discourse – is established
by the newsreader. The newsreader’s later contributions within the story serve to link other
moments in the development, but they also perform the critical task os ‘fine-tuning’ the framing. In
other words, the links progressively narrow the frame of the story. 2. Focusing: [….] where the
political correspondent explains what the events are ‘about’. 3. Realizing: The topic is ‘made real’
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Na investigação dos telejornais locais, observamos a presença dos
momentos narrativos de enquadramento (aqui colocado no sentido de condução
do tema), focalização, realização e conclusão, apresentados por Hartley, nas
notícias da editoria de política. Porém, não utilizamos esses elementos como
critérios de análise, nos centrando em como o problema (ou a questão) é
apresentado, quais as relações de causa e conseqüência estabelecidas, quais os
atores ou vozes acessadas e, por fim, como o problema inicialmente colocado é
resolvido, através da apresentação de uma conclusão.
Percebemos afinidades entre a concepção de Hartley - dos quatro
momentos narrativos - e os critérios adotados em nossa pesquisa, principalmente
no que tange à forma de realização do tema, ou como ele é tornado real, e na
concepção de fechamento. Na verdade, na investigação do enquadramento das
notícias de política, percebemos serem as questões estruturadas de tal forma que
um determinado enfoque do tema prevalece como quadro preferencial.
Entendemos que o imbricamento dos conceitos de modos de
endereçamento e de enquadramento na análise das notícias da editoria de
política dos telejornais tem um percurso investigativo afim, com propostas de
abordagem metodológica das notícias apresentadas por pesquisadores do campo
da comunicação que não adotaram o conceito de modos de endereçamento,
como o fez John Hartley.

by accessing voices from the world out there, and especially by using actuality film to verify the
‘reality’ of the news’s version of the story. 4. Closing: Stories never just stop. The whole idea is
produce sense […]. Hence closing does not refer to the ‘end’ of story, but to the discursive ‘end to
mind’, as it were – the closure of various possible interpretations of the event and the preferring of
just one ‘reading’ of it. The story means this. Of course alternative readings are rarely closed
explicity; usually stories are closed by presenting only one (commonsense) interpretation. Thus
closure begins right at start of a story and gathers momentum as it develops [….].”
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Podemos citar como exemplo de percurso investigativo análogo a
pesquisa coordenada por Klaus B. Jensen, detalhada no livro News of the world
(1998). O trabalho, coordenado por Jensen e com a participação de
pesquisadores de sete países, contemplou a análise de conteúdo de programas
jornalísticos televisivos de audiência nacional no período de uma semana,
denominado de news week e a posterior análise de recepção de um dia de
exibição, 11 de maio de 1993, em cada país que fez parte da pesquisa
(Bielorússia, Dinamarca, Índia, Israel, Itália, México e Estados Unidos).
Jensen - tendo por base a preocupação em compreender como se dá o
processo interpretativo das notícias e como a audiência estabelece relação entre
as notícias e a ação política – estabeleceu, a partir dos dados obtidos com a
pesquisa, um modelo interpretativo que denominou the world in the head –
modelo que analisa a forma de apropriação das notícias pelo receptor e a maneira
como estes as reportam para o cotidiano. Esse modelo foi fruto da análise dos
super-temas, principal categoria de análise do pesquisador, identificados no
discurso dos entrevistados. Segundo Jensen:
Super-temas são construções temáticas através das quais os
telespectadores podem estabelecer relações entre o mundo de
suas vidas cotidianas e o mundo tal como representado nos
relatos das notícias televisivas. Super-temas podem ser vistos
como mediadores entre os espectadores e o relato por traduzir
uma realidade que aparece complexa e distante em termos
simples, gerais e pessoalmente compreensíveis (tradução
nossa). (JENSEN, 1998, p.19)28

28

No original: “Super-themes are thematic constructions through which the viewers can establish
relations between the world of they daily lives and the world such as represented in the TV news’s
stories. Super-themes can be seen as between the spectators and the story for translating a reality
mediating that appears complex and distant in simple terms, general and personally
understandable”.
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O modelo de análise proposto por Jensen consiste na configuração de
quatro dimensões analíticas: espaço, tempo, poder e identidade. Para Jensen, a
dimensão de espaço sintetiza a relação de localização entre um espaço macro
(país, mundo) e o sentido de proximidade ou distanciamento dos acontecimentos;
a dimensão de poder indica a relação entre indivíduo e autoridade e como esta
influencia o cotidiano; a dimensão do tempo, que funcionaria como elemento de
orientação diante dos acontecimentos apresentados pelas notícias; e a dimensão
de identidade, que reflete a relação entre o “eu” e “os outros”, relacionando-se
com a identidade cultural e individual dos receptores.
Itania Gomes e Ana Cristina Spannemberg (2003) aplicaram a matriz
interpretativa the world in the head, elaborada por Jensen, à análise de dois
telejornais locais de Salvador, BA TV e Aratu Notícias. Com o exercício de
aplicabilidade da matriz interpretativa, as autoras têm o objetivo de “explorar as
conseqüências de sua aplicação à análise e interpretação de programas
jornalísticos diários, na perspectivas da representação da cultura” (GOMES e
SPANNEMBERG, 2003, p.1). O exercício de aplicabilidade se fundamenta na
hipótese de Gomes e Spannemberg, de que a utilização da matriz interpretativa
de Jensen nos telejornais locais pode oferecer pistas para “analisar o encontro
entre mídia e seus receptores e servir de algumas garantias epistemológicas no
processo de investigação da recepção” (GOMES e SPANNEMBERG, 2003, p.2).
Os resultados obtidos com exercício de aplicabilidade realizado por
Gomes e Spannemberg com a matriz interpretativa em telejornais locais
coincidiram em alguns aspectos com o resultado que obtivemos através da
análise do enquadramento das notícias de política, principalmente no que se
refere à dimensão do poder – as representações de governo e Estado presentes

173

nos programas, a dimensão de espaço – a relação entre o aqui e o lá, e a
dimensão da identidade – o nós e os outros.
Essas afinidades entre os resultados da aplicação da matriz
interpretativa nos telejornais locais e os resultados obtidos com a adoção de
operadores de análise do conceito de enquadramento são justificadas pelo
próprio Jensen. O autor, no livro A Handbook of media and communication
research, que, segundo ele, “apresenta abordagens qualitativas e quantitativas
para a análise e interpretação da media, contemplando perspectivas das ciências
sociais e humanas” (JENSEN, 2002, p.1)29, dedica um artigo às pesquisas sobre
os efeitos dos media. Nesse artigo, Jensen apresenta um resumo histórico das
pesquisas sobre os efeitos dos media, as principais tradições de pesquisa de
audiência - focalizando diferentes estágios do processo da comunicação
midiatizada -, uma apresentação de estudos suplementares nos quais os media
servem para socializar indivíduos e institucionalizar a sociedade e, por fim,
apresenta um exemplo de estudo de como os estilos de vida se relacionam ao
uso dos meios.
Ao

discorrer

sobre

os

conceitos

adotados

como

parâmetros

investigativos, Jensen afirma que o conceito de frame sugere que um item da
informação, quer originado dos media, de outras fontes ou da percepção direta, é
investido com significado somente quando é colocado em um contexto de outra
informação, ressaltando que enquadrando certos itens da informação, nós os
suportamos simultaneamente dentre uma massa potencial infinita de informações
(JENSEN, 2002, p.149).

29

No original: “[....] presents qualitative as well as quantitative approaches to the analysis and
interpretation of media, covering perspectives from both the social sciences and humanities.”
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Nesse artigo, Jensen destaca que um dos pressupostos do conceito de
enquadramento de que a audiência confiaria em quadros derivados largamente
da experiência pessoal a fim de dar sentido às notícias (quadros interpretativos
que diferem daqueles dados pelas próprias notícias) se mostra compatível com os
estudos qualitativos de recepção, os quais têm constatado que as audiências
empregam super-temas a fim de estabelecer ligações significativas entre o mundo
das notícias e o mundo da vida cotidiana.
Além da afinidade encontrada por Jensen entre a adoção do conceito
de enquadramento (análise do produto) e a categoria analítica dos super-temas
(análise de recepção), o autor salienta ainda que “pesquisas de enquadramento
têm afinidade teórica com o trabalho seminal de Hall (1973b) no processo de
codificação e decodificação, incluindo quadros oposicionais de interpretação”
(JENSEN, 2002, p.150).
Percebemos, então, que quando nos debruçamos a analisar os
telejornais locais a partir de perspectivas analíticas provenientes do conceito de
modos de endereçamento e do conceito de enquadramento, estamos na busca de
elementos que sinalizem para a tentativa de construção de um processo de
identificação do programa com desejos e preferências da audiência (modos de
endereçamento) e elementos que indiquem de que maneira as notícias da editoria
de política são estrategicamente construídas para indicarem uma “leitura
preferencial” (HALL, 1973), ou como diz Hartley (1982), como as notícias se
desenvolvem rumo a um fechamento de várias interpretações possíveis do evento
e são concluídas de forma a apresentar o ‘preferir’ de apenas uma ‘leitura’ dele.
Na análise efetuada neste trabalho, obtivemos informações sobre como
cada um dos temas encontrados – governança, representação parlamentar e
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eleições – foram enquadrados, através de elementos discursivos e textuais
recorrentes. Assim, elaboramos um quadro (Quadro 1) em que apresentamos os
elementos recorrentes utilizados pelos telejornais BA TV, Aratu Notícias e Band
Bahia, em cada tema. O quadro sistematiza as informações encontradas e
permite visualizar mais claramente os elementos assinalados no capítulo anterior,
no momento da exemplificação do procedimento de análise com uma notícia de
cada tema exibida pelos telejornais.
Entendemos que a opção por determinados modos de endereçamento
dos programas e pela adoção de enquadramentos específicos nas notícias da
editoria de política desses telejornais constrói representações de governo, sobre
as quais discutiremos posteriormente.
QUADRO 1 – COMPARATIVO DE TRATAMENTO DOS TEMAS PELOS TELEJORNAIS
TEMAS
TELEJORNAIS

BA TV

Governança

Representação
parlamentar

Eleições

• Governo regulador,
mantenedor da
ordem;
• Personalização dos
agentes políticos;
• Valorização de vozes
oficiais;
• Elitismo institucional30

• Ação parlamentar
vinculada a
conseqüências para o
cotidiano do cidadão;
• Atuação política
positiva de apenas um
partido (PFL);
• Personalização das
ações parlamentares;
• Elitismo (grupo
governista);
• Parlamentares do
PFL como
solucionadores de
problemas e conflitos.
• Relação de causa e
efeito na atuação
parlamentar;
• Institucionalização dos
agentes políticos;

• O Estado como
guardião da lisura do
processo;
• O Estado como
organizador;
• Institucionalização
das ações ;
• Enunciação
informativa na
construção das
notícias;
• Elitismo institucional
(TRE).

• Governo como
executante do papel
que lhe é atribuído;
• Institucionalização
dos agentes políticos
30

• Orientação ao
eleitor;
• Enunciação
pedagógica na
construção das

Chamamos de elitismo institucional a situação em que existe o monopólio total de uma
instituição sobre o tema, se contrapondo ao pluralismo, situação em que o debate é estabelecido
pela media e diversas elites. Existe ainda o elitismo, quando um grupo da sociedade exerce
monopólio total sobre o tema.
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ARATU
NOTÍCIAS

BAND BAHIA

(não-personalização);
• Pluralismo (grupo de
oposição e
governista);
• Acessadas vozes
oficiais e não oficiais.
• Consulta a
especialistas e vox
populi.

• Elitismo (grupo de
oposição).

• Governo dinâmico e
empreendedor;
• Personalização dos
agentes políticos;
• Elitismo institucional
(governo);
• Prevalência de vozes
oficiais.

• Destaque de aspectos
positivos da atuação
parlamentar;
• Pluralismo
(especialistas e grupos
de interesse);
• Relação de causa e
efeito da atuação
parlamentar;
• Institucionalização dos
agentes políticos.

notícias;
• Pluralismo
(especialistas e
TRE);
• Acessadas vozes
oficiais e nãooficiais;
• Consulta a
especialistas e vox
populi.
• Enunciação
informativa na
construção das
notícias;
• Elitismo institucional
(TRE).
• O Estado como
guardião da lisura do
processo;
• O Estado como
organizador;
• Institucionalização
das ações .

No quadro apresentado, observamos que através da análise do
enquadramento das notícias de política dos três programas obtemos informações
sobre representações da autoridade nas notícias, a prevalência das vozes
acessadas, os atores que são autorizados a falar sobre determinados temas
(elitismo, elitismo institucional ou pluralismo) e como se estabelece a construção
narrativa (presença ou ausência de relação de causa e efeito).
Nesse quadro não estão contempladas as informações sobre os modos
de endereçamento dos programas, que apresentaremos abaixo.

QUADRO

2

–

COMPARATIVO

DOS

MODOS

DE

ENDEREÇAMENTO

DOS

TELEJORNAIS LOCAIS
TELEJORNAIS

BA TV

MODOS DE ENDEREÇAMENTO
• O(A) apresentador(a) assume uma postura na apresentação das notícias
que mescla a posição “ventríloquo” e a manifestação de agrado ou
desagrado através de expressões faciais. Posição de enunciação
informativa que ressalta o lugar da fala (enunciador-narrador).
• Temática com prevalência do cotidiano de Salvador sobre o cotidiano de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARATU
NOTÍCIAS

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

demais municípios do Estado. Editorias demarcadas na estrutura do
programa. Presença de indicativos financeiros, previsão do tempo e
situação no trânsito.
Pacto com a audiência de informação dos acontecimentos mais relevantes
na capital e no Estado.
Contexto comunicativo fundamentado na temporalidade dos acontecimentos
(o que aconteceu de relevante HOJE) e no pertencimento (o que aconteceu
é relevante para o BAIANO).
Esforço em destacar o aparato tecnológico disponível e a possibilidade de
“estar lá”.
Utiliza os recursos disponíveis da linguagem televisiva como movimento de
câmeras, imagens aéreas, edições, efeitos gráficos e estrutura cênica
elaborada.
Adota formatos diferenciados para as notícias.
Prevalência de fontes oficiais de informação, principalmente autoridades,
recorrendo ao vox populi apenas nas noticias em que a identificação com a
audiência é pretendida.
É elaborado com cuidado estético refletido na elaboração do cenário, na
apresentação de efeitos gráficos e na edição das notícias.
Indica ser direcionado para uma audiência composta por baianos e turistas.
Representa geograficamente apenas algumas regiões da cidade (Orla,
Centro histórico, Iguatemi).
Estabelece relação geográfica com os temas tratados (violência na periferia,
turismo e serviços na Orla e Centro histórico)
O(A) apresentador(a) assume uma postura na apresentação das notícias
que mescla a posição “ventríloquo” e a manifestação de agrado ou
desagrado através de expressões faciais. Posição de enunciação que
mescla a informativa que ressalta o lugar da fala (enunciador-narrador) e a
pedagógica (enunciador-mestre).
Temática centrada no cotidiano de Salvador. Editorias não demarcadas na
estrutura do programa. Ausência de indicativos financeiros, previsão do
tempo e situação do trânsito.
Pacto com a audiência de informação dos acontecimentos mais relevantes
na capital.
Contexto comunicativo fundamentado na temporalidade dos acontecimentos
(o que aconteceu de relevante HOJE) e no pertencimento (o que aconteceu
é relevante para o SOTEROPOLITANO).
Não destaca aparatos tecnológicos.
Utiliza os recursos da linguagem televisiva de forma limitada, com cenário
composto apenas pela logomarca do programa, plano americano de
enquadramento de câmera e não utilização de recursos gráficos elaborados.
Adota formatos diferenciados para as notícias.
Presença de fontes oficiais e não-oficiais de informação, com destaque para
os grupos de oposição ao governo do Estado e representantes de
movimentos sindicais e sociais. Recorre regularmente ao vox populi para
construção das notícias de política.
Não apresenta cuidado estético na elaboração do programa, por vezes não
apresenta caracteres de identificação das fontes, utiliza gráficos de simples
confecção e não adota recursos de montagem e edição que fujam do
padrão.
Indica ser direcionado para uma audiência composta por soteropolitanos
Representa geograficamente todas as regiões da cidade.
Não estabelece relação geográfica com os temas tratados e tem
prevalência de temas que afetam o cotidiano do cidadão.

• Existem dois momentos do apresentador no programa. Em um momento, na
apresentação das notícias, o apresentador assume uma que mescla a
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BAND BAHIA

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

posição “ventríloquo” e a manifestação de agrado ou desagrado através de
expressões faciais, adotando uma posição de enunciação informativa que
ressalta o lugar da fala (enunciador-narrador). Em outro momento, quando
na realização de entrevistas, o apresentador assume a posição de
mediador, fazendo questões ao entrevistado e emitindo juízo de valor.
Temática com prevalência do cotidiano de Salvador sobre o cotidiano de
demais municípios do Estado. Editorias demarcadas na estrutura do
programa. Ausência de indicativos financeiros, previsão do tempo e situação
do trânsito.
Presença de espaço para comentário político, notas da redação do
programa e entrevistas em estúdio ou externa.
Pacto com a audiência de informação dos acontecimentos mais relevantes
na capital e no Estado, complementando as informações com comentários e
entrevistas.
Contexto comunicativo fundamentado na temporalidade dos acontecimentos
(o que aconteceu de relevante HOJE), no pertencimento (o que aconteceu é
relevante para o BAIANO) e na relevância para o cotidiano (em que essa
informação será útil).
Esforço em destacar o aparato tecnológico disponível e a possibilidade de
“estar lá”.
Utiliza os recursos disponíveis da linguagem televisiva como movimento de
câmeras, imagens aéreas, edições, efeitos gráficos e estrutura cênica
elaborada.
Adota formatos diferenciados para as notícias.
Prevalência de fontes oficiais de informação, principalmente autoridades,
recorrendo freqüentemente ao vox populi e a especialistas.
É elaborado com cuidado estético refletido na elaboração do cenário, na
apresentação de efeitos gráficos e na edição das notícias.
Indica ser direcionado para uma audiência composta por soteropolitanos.
Representa geograficamente todas as regiões da cidade.
Não estabelece relação geográfica com os temas tratados.

O quadro 2 apresenta as informações obtidas nos telejornais analisados
a partir da aplicação dos operadores dos modos de endereçamento apresentados
no capítulo anterior. Essas informações fornecem um quadro referencial de como
se estruturam discursiva e textualmente os programas analisados e indicam as
diferentes maneiras de organizarem um conteúdo que a priori é similar: o
cotidiano de Salvador. Cada programa adota, por opção organizacional ou
constrangimento econômico-tecnológico, estruturas diferenciadas que influenciam
no processo de identificação do receptor com o conteúdo que abrigam.
A partir da análise comparativa dos modos de endereçamento dos
telejornais locais podemos perceber que existem pontos em comum nos três
programas analisados, no que tange à prevalência da temática cotidiano de
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Salvador, apesar do programa ter alcance em outros municípios do Estado, e ao
contexto comunicativo fundamentado na temporalidade dos acontecimentos e no
pertencimento.
Da mesma forma, os modos de endereçamento dos programas diferem
quanto: ao pacto com a audiência de informação dos acontecimentos – para o BA
TV e o Band Bahia são apresentados os acontecimentos considerados mais
relevantes para Salvador e municípios do interior, enquanto que o Aratu Notícias
se restringe aos acontecimentos na capital -; a utilização dos recursos disponíveis
na linguagem televisiva; a indicação da natureza da audiência prevista pelo
programa (turistas, soteropolitanos ou moradores de outros municípios baianos);
e a presença de fontes oficiais e não-oficiais nas notícias de política.
Acreditamos que existe uma correlação entre a opção por modos de
endereçamento e, principalmente, por enquadramentos específicos das notícias
de política e o grupo econômico-político a que estas emissoras pertencem. Essa
afirmação se sustenta no fato de que os media de notícias não são simplesmente
instituições da esfera pública, mas também, negócios privados guiados por uma
lógica tanto econômica quanto política (JENSEN, 1986, p. 32).
Nos telejornais locais, a afinidade entre interesses políticos-econômicos
e opções de modos de endereçamento e enquadramento é mais bem verificável
devido à relação de pertencimento que é estabelecida entre os programas e a
audiência. Nos telejornais locais ficam mais definidas as dimensões propostas por
Jensen (1998) como poder, identidade, espaço e tempo.
Para

compreender

melhor

a

importância

de

identificar

os

enquadramentos das notícias de política, vamos nos deter em discorrer sobre
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quais as representações de governo que emergem das notícias de política dos
telejornais de Salvador.
Observamos

que

cada

programa

analisado

apresenta

uma

representação de governo a depender do tema tratado. Tal observação nos
remete a questionamentos sobre como o enquadramento das notícias da editoria
de política dos telejornais locais se conecta com uma formação discursiva de
poder local, e qual o mapa conceitual de governo convocado para estabelecer um
processo de identificação com uma audiência prevista pelos programas.
Consideramos que telejornal local se constitui em um espaço na
programação televisiva para a inserção de notícias locais, notícias que tratem dos
acontecimentos regionais ou de acontecimentos nacionais que tenham impacto
no cotidiano local. Nesse espaço da programação televisiva, a audiência vai ter
acesso aos acontecimentos da sua localidade.
Como apresentamos anteriormente, o programa telejornal local, como
parte de uma grade de programação, obedece a um padrão da empresa que o
produz (FISKE,1987) e possui dentro da grade um papel específico de alimentar
com informação a região a que se destina. Ressaltamos que a análise se dá a
partir do pressuposto de que o programa jornalístico televisivo, em especial o
telejornal local, se move e se estrutura em torno de elementos estratégicos, como
o emprego da linguagem jornalística, a representação do campo geográfico
(local), representação da cultura e recursos da linguagem televisiva, pressupondo
a existência de uma audiência competente culturalmente para atualizar o
conteúdo o mais próximo possível do caminho interpretativo indicado no processo
gerativo do texto (ECO, 1986).
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Na análise do enquadramento das notícias de política vimos que o BA
TV apresenta, nas notícias que tratam da governança, a representação de um
governo regulador, mantenedor da ordem e protetor do cidadão. Essa proteção
pode ser representada tanto pelo controle de movimentos grevistas que causem
transtornos ao cotidiano do cidadão comum, quanto pelo fornecimento de serviços
que facilitem a vida desse cidadão.
Os atores desse processo são personalizados apenas quando
pertencem ao grupo governista e suas ações são apresentadas como iniciativas
de um determinado grupo político (PFL). Nas notícias que tratam de aspectos da
governança se configura o elitismo institucional, ou seja, representantes do
governo têm monopólio sobre o tema. A disposição das fontes nas notícias
obedece a uma construção narrativa que contribui para a leitura preferencial de
governo solucionador, regulador, protetor.
O Aratu Notícias apresenta o governo apenas como executor das
tarefas que lhe cabem, desenvolvendo seu papel de promotor do bem estar do
cidadão. Nas notícias cujo tema é a governança, o programa institucionaliza os
agentes políticos, inserindo-os apenas como representantes do Estado, sem
personalizar suas ações.
Além disso, o telejornal opta pelo pluralismo, abrindo espaço para que
representantes de diferentes campos da sociedade sejam ouvidos sobre o tema.
Esse pluralismo se credibiliza através do acesso a vozes especialistas (cientistas
políticos, economistas, advogados, etc.) para emissão de parecer sobre o
assunto. Os depoimentos de populares (vox populi) são largamente empregados
nas notícias sobre a governança, destacando a figura do cidadão comum e de
como este percebe o alcance do tema abordado na sua vida cotidiana.
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Essa opção de enquadramento pode ser compreendida se lembrarmos
que a emissora a que pertence o programa é de propriedade do grupo de
oposição aos atuais governos do Estado e de Salvador. Assim, as ações das
instâncias estadual e municipal, por não poderem ser de todo ignoradas, não
sofrem destaques personalistas, sendo as ações centradas no caráter
institucional do feito.
O programa Band Bahia, por sua vez, adota uma representação de
governo empreendedor, inovador, dinâmico, envolto em realizações. O telejornal
personaliza as ações dos agentes políticos em suas notícias, dando prevalência
para as vozes oficiais. Apesar dessa opção no enquadramento das notícias de
política, o programa abre espaço para comentários políticos que por vezes
contradizem o que foi exposto nas notícias sobre os governos estadual e
municipal. Prevalece o elitismo institucional (governo) quando o tema tratado
remete a algum aspecto da governança.
Apesar de a emissora produtora do programa Band Bahia não estar
diretamente ligada a nenhum grupo político, percebemos pela opção de
enquadramento uma afinidade com os representantes do poder em exercício.
As representações de governo apresentadas por cada um dos
telejornais analisados sinalizam a correlação dos programas com as instâncias de
poder, expressos na maneira de endereçar e enquadrar as notícias de política.
Entendemos que a análise das notícias da editoria de política dos
telejornais locais, adotando operadores de análise dos modos de enquadramento
e endereçamento, oferece não só informações sobre quais as estratégias que os
programas utilizam para capturar o receptor – através de processos de
identificação com a formação discursiva da audiência, desejos, preferências, etc –
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como também indica qual a leitura preferencial apontada para os eventos
políticos, destacando determinada representação de governo.
Essas

informações

podem

ser

sistematizadas

de

forma

a

consubstanciar um modelo de análise de recepção que identifique como esses
programas contribuem (ou se contribuem) para a construção do referencial
político do receptor.
Diante dos dados obtidos com a pesquisa, percebemos que a aposta no
imbricamento dos conceitos de modos de endereçamento e de enquadramento é
válida para análises que tenham por objetivo identificar qual o perfil de audiência
previsto por programas jornalísticos televisivos e de que maneira tais programas
lidam com representações de poder, cultura e identidade, recorrendo a formações
discursivas que imaginam ter afinidade com as da audiência.
A crença no sucesso de tal imbricamento provém da observação de
pontos de intersecção entre os dois conceitos que podem fornecer pistas sobre o
processo interpretativo. Ambos os conceitos trabalham com a noção de que uma
determinada questão pode ser tratada de tal forma que sejam apresentados
quadros conceituais e destacadas formações discursivas que se identifiquem com
quadros e formações discursivas da audiência, em uma intencionalidade de
estabelecer um processo de identificação.
Os modos de endereçamento seriam a etapa primeira da captura do
receptor, consistindo estes em estabelecer uma relação de pertencimento entre o
programa e a audiência. Consideramos que a não-identificação do receptor com
os modos de endereçamento do programa influencia o consumo do conteúdo
apresentado pelo programa. Entretanto, a análise dos modos de endereçamento
nos fornece informações de como o programa como um todo se estrutura para
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estabelecer um processo de identificação com determinado perfil de audiência,
mas não nos fornece pistas de quais as representações apresentadas nas
notícias exibidas, quais as possibilidades de leitura fornecidas ou qual a leitura
preferencial indicada. Tais informações podem ser obtidas através da análise
qualitativa do enquadramento das notícias. Ao perceber quais os quadros e
formações discursivas ressaltados, podemos identificar quais as representações
apresentadas pelo programa e como este se conecta com formações discursivas
de poder local.
Percebemos, com isso, que o imbricamento dos dois conceitos nos
fornece informações complementares entre si e nos permite, ao mesmo tempo,
perceber como o programa se constrói em torno de modos de endereçamento
específicos, contemplando assim uma perspectiva macro do telejornal, e como as
notícias de política, parte do conteúdo do programa, são enquadradas em direção
a uma leitura preferencial.
Vislumbramos perspectivas de utilização da abordagem analítica aqui
empregada em investigações com a recepção. A análise inicial do produto, nos
moldes elaborados nesse trabalho, poderia ser o passo inicial de uma pesquisa
que intente investigar de que maneira se dá o processo interpretativo na
audiência.
Porém, como destacam alguns autores (JENSEN, 1998; SCHEUFELE,
1999/2000), a análise integrada de enquadramento, contemplando produto e
audiência, ainda possui limitações de ordem metodológica e demanda apuradas
investidas na tentativa de operacionalização do conceito.
Entretanto, acreditamos que é possível, através da identificação dos
modos de endereçamento do programa e da maneira com que o enquadramento
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é empregado no conteúdo, através de uma análise qualitativa, estabelecer um
modelo de análise que permita investigar como a audiência negocia com o que o
programa lhe apresenta.
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GLOSSÁRIO

Ao vivo: notícia transmitida diretamente do local onde está o repórter, em tempo
real.
Bloco: parte fracionada do telejornal intercalada pelos intervalos comerciais.
Cabeça: introdução à matéria feita pelo apresentador.
Close: enquadramento fechado.
Comentário: matéria jornalística em que o jornalista especializado em
determinado assunto faz uma análise, uma interpretação dos fatos do cotidiano.
Entrevista: diálogo que o jornalista mantém com o entrevistado.
Escalada: sucessão de notas cobertas intercaladas ou não por efeitos gráficos e
sonoros.
Flashes ao vivo: transmissões breves e fracionadas de um acontecimento direto
do local.
Indicativos: são matérias que se baseiam em dados objetivos associados à
utilidade para o telespectador em eventuais tomadas de decisão (podem ser
financeiros, meteorológicos etc.).
Matéria: notícia editada com entrevistas, imagens e sonoras.
Nota coberta: relato sintético de um acontecimento com imagem.
Nota simples: relato sintético de um acontecimento sem imagem.
Notícia: relato de um fato mais completo do que a nota por combinar
apresentação ao vivo e a narrativa em off coberta por imagens.
Off: repórter narra notícia sobre imagens.
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Plano americano: plano de enquadramento de câmera da cintura para cima.
Reportagem: matéria jornalística que fornece um relato ampliado de um
acontecimento, mostrando causas, correlações e repercussões.
Vox populi: depoimento de populares.
Vinheta: recurso áudio visual composto por efeitos gráficos e sonoros.
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APÊNDICE A – Período de coleta do corpus utilizado para a análise das notícias de política dos telejornais locais BA TV, Aratu
Notícias e Band Bahia.

TELEJORNAL

BA TV

DEZ
2001

JAN
2002

MAI
2002

JUN
2002

03 a 08 08 a 11 06 a 11 __

JUL
2002

AGO
2002

SET
2002

OUT
2002

NOV
2002

01 a 06 12 a 17 16 a 19 01 a 05 04 a 09
21 a 26
ARATU NOTÍCIAS 03 a 08 08 a 11 06 a 12 10 a 15 01 a 06 12 a 17 16 a 21 01 a 05 ___
BAND BAHIA
04 a 07 08 a 11 06 a 11 10 a 15 01 a 06 12 a 17 16 a 21 01 a 05 04 a 09
21 a 26
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APÊNDICE B – Exemplo de análise de conteúdo realizada com os telejornais locais BA TV, Aratu Notícias e Band Bahia exibidos no
período de 08 a 11 de janeiro de 20021
DIA 1
TELEJORNAL

ORGANIZAÇÃO NO ESPAÇO INTERNO DO TELEJORNAL
BLOCO I
NOTÍCIA

FORMATO

EDITORIA

Matéria

Interior

Efeito das chuvas em Itabuna
Em Vitória da Conquista, na
região Sudoeste do estado, as
famílias que perderam as casas
estão alojadas em prédios
públicos e casa de parentes. A
chuva está também provocando
estragos na zona rural.

Nota coberta
Matéria

Interior
Interior

Ao vivo o tempo em Vitória da
Conquista
Em Salvador a chuva deu uma
trégua nessa segunda-feira, mas a
defesa civil está preocupada.

Nota coberta

Interior

Nota coberta

Capital

Efeito das chuvas em Itabuna

BATV

1

FONTES
-Moradores
desabrigados;
- Defesa Civil

ENFOQUE
JORNALÍSTICO

- Imagens de ruas alagadas
- Imagens de canal sendo dragado para não
encobrir a ponte que dá acesso a parte da
cidade.
- não identificada
- Imagens da cidade com tempo nublado
- Imagens de casa danificadas
- entrevista com
- Imagens de acesso a povoado interditado por
moradores com
casas ameaçadas de deslizamento da pista.
desabamento;
- Entrevista com
moradora
desabrigada.
- Defesa Civil.
- Defesa Civil
- Imagens da cidade
- Codesal
- CHESF.

LOCAL
Itabuna

Itabuna
Vitória da
Conquista

- Informações dos danos causados pela chuva; Salvador
- Imagem de deslizamento;
- Informação sobre o aumento do nível da
água no Lago Sobradinho.

Esse tipo de análise foi realizada com todo corpus coletado, porém apenas apresentamos a análise realizada com um dia do mês de janeiro, a título de exemplificação.
Neste mês contamos com a colaboração de Adriano Sampaio na elaboração da análise.
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ARATU

Previsão do tempo nas principais
cidades do estado

Indicadores

Serviço

- Climatempo

Previsão do tempo em Salvador
pelos próximos 3 dias

Indicadores

Serviço

- Climatempo

Índices econômicos

Indicadores

Serviço

- não indicada

- recursos gráficos indicando temperatura
Bahia
mínima e máxima nas cidades: Barreiras, Bom
Jesus da Lapa, Vit. Da Conquista, Itabuna, P.
Seguro, Ilhéus, Salvador, Feira de Santana,
Juazeiro.
- Animação gráfica indicando o tempo nos 3
Salvador
dias subseqüentes com temperatura mínima e
máxima.
- Cotação da arroba do cacau em Ilhéus e do
Bahia
dólar comercial no dia.

Cinco policiais militares estão Nota simples
presos acusados de incentivar
a tropa a participar de greve na
época do Carnaval.
A polícia prendeu acusados do Matéria
assassinato de um empresário
no bairro de Stella Maris
sexta-feira.

Polícia

Polícia Militar

Nomes dos policiais presos;
Versão da Polícia Militar;
Punição que os acusados irão sofrer.

Não identificado

Polícia

Delegada Ilma
Paiva;
Acusado
Esequias Pereira;
Delegada Emilia
Blanco

Não identificado
Bairro do crime:
Stella Maris.

Último dia de vestibular, Matéria
primeiro dia de aula.

Local?

Candidato;
Coord. do
Vestibular
Nelson Almeida

Imagens de arquivo do local do crime;
Versão da delegada Ilma Paiva
Versão do advogado do sócio da vítima;
Imagens dos acusados preso Esequias
Pereira e de Reinaldo Santana;
Versão da Delegada Emília Blanco
responsável pela prisão dos acusados.
.
Informações sobre suspensão das aulas
em 10 unidades da UFBA por causa do
vestibular;
Atraso no fechamento dos portões devido
às chuvas;
Imagens de candidatos adentrando a
escola;
Entrevista com coord. do vestibular;
Divulgação da data da 2a etapa.

Não identificado
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1. Reajuste da Gasolina

Matéria

Economia

2. Inscrição Desfile Bonfim

Nota Simples

Cultura

3.Obras Aeroproto

Matéria

Governo/
(Investimentos
Turísticos)

BAND

Motorista, diretor
procon,
Psicóloga.
-

Reajuste da gasolina recai sobre o
consumidor. Preços devem estar visíveis
para consumidor. Coloca site da ANP
Informações para entidades que
pretendem desfilar na procissão da festa
Check in tumultuado obras ainda não
02 Turistas
concluídas. Fila e descontentamento por
argentinos (H),
01 Turista inglesa parte dos turistas.
(M).

Salvador

Salvador
Salvador
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DIA 1
TELEJORNAL

BATV

ARATU

ORGANIZAÇÃO NO ESPAÇO INTERNO DO TELEJORNAL
BLOCO II
NOTÍCIA

FORMATO

EDITORIA

3.513 candidatos não foram fazer
as provas da 1a fase do vestibular
da Universidade Federal da
Bahia. A abstenção de 7% é
quase o dobro da do ano passado.
Hoje os portões foram fechados
com meia hora de atraso.
2 homens acusados de assassinato
de empresário em Lauro de
Freitas são presos em Salvador.
A volta às aulas depois da greve
da UFBA

Matéria

Capital

Nota simples

Polícia

Matéria

Capital

Nos seis primeiros
Janeiro já choveu o
para todo o mês e
deve continuar até
feira.

dias de Matéria
previsto
a chuva
quarta-

Capital

FONTES
-Entrevista a dois
candidatos
portadores de
deficiência;
- Entrevista com
prof. de Biologia e
prof. De Física
- não mencionada

ENFOQUE
JORNALÍSTICO
-Imagem do portão de uma escola sendo fechado;
-Imagens das salas com candidatos realizando as
provas;
- Depoimento de professores de Física e Biologia
sobre o grau de dificuldade das provas.
- informação da data da 2a etapa do vestibular.

Salvador

- Informação sobre a prisão dos assaltantes sem
imagens ou citar fontes.

Salvador

- Imagem de sala de aula com poucos alunos
- depoimento de
aluna em sala de aula
sem créditos

Motoristas
em
engarrafamento;
Meteorologista do
INMET
Flávia
Lacerda

LOCAL

Imagens de engarrafamento na Paralela
devido às chuvas;
Depoimento de motoristas;
Imagens de acidente na Av. S. Rafael
envolvendo ônibus e carro;
Desabamento parcial da pista da Av. Gal
Costa;
Opinião de meteorologista do INMET;
Informações sobre o volume de chuvas e
previsão para os próximos dias pela
meteorologista.

Salvador

Paralela,
Av. São
Rafael,
Pau da Lima
Ondina
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Durante a tarde o tempo Nota simples
melhorou mas ainda deixou
marcas na cidade.

Capital

Defesa Civil

Número de desabamento de terras (30);
Pituaçu – SSA
e outros
Solicitações na Defesa Civil (57);
bairros
Desabamento de imóvel em Pituaçu com
duas pessoas feridas;

Chuva no Interior: a chuva deu Nota simples
uma trégua a

Interior

Não mencionado

O presidente da República Matéria
sanciona amanhã a lei que
facilita
o
processo
de
aposentadoria junto ao INSS.

Política?
(legislativo e
executivo)

Segurada Maria
Isabel Lira;
Chefe de
Benefícios do
INSS Aidê Lopes.

Fiéis lotaram a Igreja de S. Nota coberta
Lázaro na primeira segunda
feira de 2002
Mesmo debaixo de chuva os Nota coberta
fãs de Caetano Veloso não
perderam tempo e fizeram fila
para a troca de notas fiscais
por ingressos para o show
docantor que acontece na
terça-feira
na
Concha
Acústica.

Cultura
(religiosidade)

Itaberaba,
Diminuição das chuvas no interior;
Iaçu,
Informações sobre Itaberaba(670 pessoas
Vitória da
desabrigadas e 80 casas desabadas até o
Conquista,
momento);
Xoroxó
Informações sobre Iaçu (50 famílias
abrigadas em prédios públicos 70 casas
correm o risco de cair);
Informações sobre Vit. Da Conquista (350
pessoas desabrigadas);
Informações sobre Xoroxó (duas pontes
caíram prejudicando o acesso à cidade)
Salvador
Informações sobre situação anterior à lei;
Mudanças com a nova lei;
Imagens do posto central do INSS em
Salvador;
Depoimento de chefe de benefícios do INSS
Imagens de fiéis na igreja durante missa;
São LázaroImagens de fiéis tomando banho de pipoca
SSA
dado por baiana vestida tipicamente.
Imagens de pessoas na fila debaixo de chuva; Fonte Nova Salvador
Imagens de pessoas no guichê comprando
ingressos;
Imagens de arquivo de show do cantor na
Concha.

Cultura (show)
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Os ingressos para o show Nota simples
esgotaram antes do meio dia
Matéria
4. Término 1ª Fase UFBA

Cultura (show)
Local

BAND

5. Cesta básica + cara, ssa
6. Chuva Continua

Nota Coberta

Economia

Matéria

Local

Informação sobre a venda de ingressos.
Estudante (H),
Estudante (M),
Nelson Almeida
(coordenador do
vestibular)

Prova de alto nível. Número de abstenção
maior que ano passado de 3% para 7%.

Mostra gráfico comparativo de preços e
repórter em off fonte dieese
Turistas: Bancário, Chuva em um dia maior do que o esperado
para o mês. Da rodoviária (ssa) repórter fala
Advogado,
sobre cidade de Itaberaba. Chuva deu uma
Diretora Centro
trégua p/ sorte dos turistas. Fontes: deliciar a
Meteorológico.
Bahia do mesmo jeito.

Salvador

Salvador
Vitória da
Conquista,
Chorroxó,
Itaberaba e
Salvador.

